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• အန္တောယ်ေင်းပေိတ်တေားရတာ်နာ

ေျင်းပမခင်း	(စာ-၂)
• ဌာနတွင်းလူ့အခွင့်အရေးအသိပညာ

ရပးသင်တန်းအြှတ်စဉ်	 (၂)	 ဖွင့်လှစ်	

(စာ-၃)

• သတင်းထုတ်မပန်ချေ်	 အြှတ်	 (၂/	

၂၀၂၂)	(စာ-၃)

• မြစ် ကေီးနားမြို့ရပါ်ေှိအေျဉ်းရထာင်

နှင့်	 မြို့ြေဲစခန်းအချုပ်ခန်းတို့အား

ကေည့်ရှုစစ်ရေးမခင်း	(စာ-၅)

• ဗဟိုဝန်ထြ်းတေ္ကသိုလ်	 (ရအာေ်

မြန်	 ြာမပည်)၌	 ဖွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	

သင်တန်းတွင်	သင်ခန်းစာသွားရောေ်	

ပိုချ	(စာ-၆)

• ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ြတ်လ	 တိုင်တန်းချေ်

ြျား	စိစစ်ရောင်ေွေ်မခင်း	(စာ-၈)

• ြီးရေးလုံခခုံရေးအတွေ်	 အသိပညာ	

ရပး	 ရေွးရနွးမခင်းနှင့်	 ြီးမငှိြ်းသတ်

ရေး	သရုပ်မပမခင်း	(စာ-၉)

• Video COnferencing Management 

Training	 သင်တန်းြျားဖွင့်လှစ်မခင်း	

(စာ-၁၀)

ရော်ြေှင်ပုံြှန်အစည်းအရဝးနှင့်	အုပ်ချုပ်ြှုစီြံခန့်ခွဲရေး
ရော်ြတီ	အစည်းအရဝးြျားေျင်းပ

ဧပြီလ ၂၇ ရက်   

 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် ြုံြှန်

အစည်းအရေးအြှတ်စဉ် (၄/ ၂၀၂၂) ကို ၂၇-၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် Video 

Conferencing System မြင့် ကျင်းြခဲ့ရာ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

နှင့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျား၊ ညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ်နှင့် တာေန်ရှိသူြျား တက်

ရရာက်ခဲ့ကကြါသည်။  အဆိုြါအစည်းအရေးတွင် ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယ

ဥက္ကဋ္ဌ တို့က အြွင့်အြှာစကားရမြာကကားခဲ့ပြီး မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့

အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်၏ လူ့အခွင့်အရရးမြှင့်တင်ရရးနှင့် ကာကွယ်ရရး

လုြ်ငန်းြျား ရဆာင်ရွက်နိုင်ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရြ်တာေန်ခံ 

ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျားက တင်မြရဆွးရနွးခဲ့ကကြါသည်။

 ရကာ်ြရှင်၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ြတ်လအတွက် အုြ်ချုြ်ြှုစီြံခန့်ခွဲ 

ရရးရကာ်ြတီ အစည်းအရေးအြှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၂) ကို ၅-၄-၂၀၂၂ 

ရက်ရန့တွင်ကျင်းြခဲ့ရာ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလှည့်ကျ 

ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျားမြစ်သည့် ဦးရြါ်လွင်စိန်၊ ဦးရကျာ်စိုးနှင့် ဦးတင်ရအာင် 

အထူးြိတ်ကကားခံရသည့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် (ဘဏ္ဍာ) ဦးရကျာ်မြင့်၊ 

ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ်နှင့် တာေန်ရှိသူြျား တက်ရရာက်ခဲ့ကက

ြါသည်။
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အန္တောယ်ေင်း	ပေိတ်တေားရတာ်နာေျင်းပမခင်း

 ဧပြီလ ၁၇ ရက်

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၇ ရက် ( မြန်ြာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်ရန့) ၌ ရကာ်ြရှင်ရုံးချုြ် (ရန်ကုန်) တွင် လှိုင်

ပြို့နယ်၊ ြဟာစည်ဘုန်းကကီးရကျာင်းြှ သံဃာရတာ် (၃) ြါးအားြင့်ြိတ်ပြီး ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ရုံး

ညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ်၊ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ်နှင့် ရကာ်ြရှင်ရုံးေန်ထြ်းြျားြှ အန္တရာယ်ကင်းြရိတ်တရားရတာ်

နာယူမခင်း၊ ရကာ်ြရှင်ရုံးခွဲ (ရနမြည်ရတာ်) တွင် ပြို့ြစြ်းပြိုင် တိုက်သစ်ရကျာင်းြှ သံဃာရတာ် (၅) ြါးအား ြင့်ြိတ်

ပြီး ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါ်နုနုယဉ်နှင့် ရုံးေန်ထြ်းြျားြှ အန္တရာယ်ကင်းြရိတ်တရားရတာ်နာယူမခင်း၊ ရကာ်ြရှင်ရုံးခွဲ 

(ြန္တရလး) တွင် အိုးဘိုရမြာက်ရကျာင်းတိုက်ြှ သံဃာရတာ် (၃) ြါးအား ြင့်ြိတ်၍  ရုံးေန်ထြ်းြျားြှ အန္တရာယ်ကင်း 

ြရိတ်တရားရတာ်နာယူမခင်းြျားမြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်ရုံး၊	ဌာနတွင်း	လူ့အခွင့်အရေး	အသိပညာရပး
သင်တန်း	အြှတ်စဉ်	(၂/၂၀၂၂)	ဖွင့်လှစ်

ဧပြီလ ၄ ရက် 

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်ရုံးေန်ထြ်းြျား၏ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ အသိြညာ မြင့်ြား 

လာရစမခင်းမြင့် ရကာ်ြရှင်၏ ရြှော်ြှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်ြှန်းချက်ြျား မြည့်ရမြာက်ရအာင်မြင်ရအာင် 

အရထာက်အြံ့ရြးနိုင်သည့် လုြ်ငန်းကျွြ်းကျင်သူြျား မြစ်လာရစရန် ရည်ရွယ်၍ ၄-၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့ ြွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ 

နာရီ အချနိ်တွင် ရကာ်ြရှင်ရုံး Conference Room ၌ ကျင်းြသည်။

 သင်တန်းြွင့်ြွဲ၌ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်က အြွင့်အြှာစကား ရမြာကကားရာတွင် ရကာ်ြရှင်ရုံးေန်ထြ်း

ြျား၏ စွြ်းရဆာင်ရည်မြှင့်တင်ရရးသည် ရကာ်ြရှင်၏ ြဟာဗျူဟာ ရည်ြှန်းချက်မြစ်သည့်အတွက် လူ့အခွင့်အ ရရး

အသိြညာရြးသင်တန်း၊ နည်းြညာဆိုင်ရာသင်တန်း၊ အင်္ဂလိြ်စာသင်တန်း စသည့်သင်တန်းအြျ ိုးြျ ိုးကို စီစဉ်

ရြးရနရကကာင်း၊ ရကာ်ြရှင်ရုံးေန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းရဆာင်ရည် မြင့်ြားလာရစမခင်းမြင့် ရကာ်ြရှင်၏ ရြှော်ြှန်းချက်၊ 

ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်ြှန်းချက်ြျား မြည့်ရမြာက်ရအာင်မြင်ရအာင် အရထာက်အြံ့ရြးနိုင်သည့် လုြ်ငန်းကျွြ်းကျင်

သူြျား မြစ်လာရစရန် ရည်ရွယ်၍ သင်တန်းြွင့်လှစ်ရမခင်းမြစ်ရကကာင်း၊ ယခုနှစ်အတွင်း လူ့အခွင့်အ ရရး ဘာသာရြ်

ဆိုင်ရာသင်တန်းအား ြတ်လတွင် ြထြအကကိြ် ြွင့်လှစ်ရဆာင်ရွက်ခဲ့ပြီးမြစ်ရကကာင်း၊ သင်တန်းသားြျားအရနမြင့် 

သင်တန်းကို ြြျက်ြကွက် တက်ရရာက်ပြီး လုံ့လေီရိယဇွဲရှိရှိမြင့် ကကိုးစားရလ့လာဆည်းြူးရန် တိုက်တွန်းြါရကကာင်း 

စသည်တို့ကို ရမြာကကားခဲ့ပြီးသင်တန်းကို ြွင့်လှစ်ခဲ့ြါသည်။

 ဌာနတွင်း လူ့အခွင့်အရရး အသိြညာရြးသင်တန်း အြှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂) အားရကာ်ြရှင်ရုံးခွဲြျားြှ ေန်ထြ်း

ြျားအြါအေင် သင်တန်းသားဦးရရ (၁၈) ဦးမြင့် ြွင့်လှစ်သွားြည်မြစ်ပြီး သင်တန်း ကာလြှာ (၅) ရက်ကကာမြင့်

ြည်မြစ်ရကကာင်းနှင့် သင်တန်းြို့ချြှုအား Online, Face to Face စနစ် (၂) ြျ ိုးမြင့် Hybrid Format ကို အသုံးမြုပြီး  

လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာဘာသာရြ် (၁၃) ခုအား သင်ကကားသွားြည်မြစ်ရကကာင်း၊ အလားတူ ေန်ကကီးဌာနြျားသို့လည်း 

Online System မြင့် လူ့အခွင့် အရရးအသိြညာရြးသင်တန်းြျား ထြ်ြံြွင့်လှစ်ရဆာင်ရွက်ရန်ရှိရကကာင်း သိရသည်။
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“To deny people their human rights are to 

challenge their very humanity”

“လူအြျား၏	လူ့အခွင့်အရေးေို	မငင်းပယ်မခင်းသည်	သူတို့၏	လူသားြျ ိုးနွယ်	

မဖစ်ြှုအစစ်အြှန်ေို	စိန်ရခါ်မခင်းပင်	မဖစ်သည်။”

Nelson Mandela (1918-2013)

မငိြ်းချြ်းရေးရေွးရနွးပွဲေြ်းလှြ်းဖိတ်ရခါ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍	

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်၏	ထုတ်မပန်ချေ်

ထုတ်မပန်ချေ်အြှတ်	(၂	/၂၀၂၂)

ဧပြီလ ၂၈ ရက် 
၁။ မြန်ြာနိုင်ငံက ြါေင်ရထာက်ခံြဲရြးခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် အတည်မြုချြှတ်ခဲ့ရသာ ကြ္ဘာ့လူ့
အခွင့်အရရးရကကညာစာတြ်း၏ အြိုဒ် ၃ ၌ “လူတိုင်းတွင် အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် လူြုင်္္ဂိုလ် 
လုံခခုံခွင့် ရခွင့်ရှိသည်။” ဟု အသိအြှတ်မြု ရြာ်မြြါရှိြါသည်။
၂။ အလားတူ မြန်ြာနိုင်ငံက အြွဲ့ေင်အမြစ်ြါေင်ထားရသာ အာဆီယံလူ့အခွင့်အရရးရကကညာ 
စာတြ်း၏ အြိုဒ် ၃၈ တွင်လည်း “အာဆီယံနိုင်ငံြျားရှိ မြည်သူအားလုံးနှင့် လူတိုင်းတွင် ပငိြ်းချြ်းရရးကို 
ရရှိခံစားခွင့်ရှိကကသည်။” ဟု အသိအြှတ်မြု ရြာ်မြြါရှိြါသည်။
၃။ ယင်းအခွင့်အရရးြျားကို အမြည့်အေရရှိခံစားနိုင်ရရးအတွက် ပငိြ်းချြ်းရရးသည် ြရှိြမြစ် လိုအြ်
ရသာ ဦးစားရြးအရမခအရနတစ်ရြ်မြစ်ြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပငိြ်းချြ်းရရး ြရရှိခဲ့သမြင့် လွန်ခဲ့ရသာ 
ဆယ်စုနှစ်ြျားစွာအတွင်း နိုင်ငံသားြျားအတွက် ဆိုးရွားရသာ ဆုံးရှုံးနစ်နာြှုြျားနှင့် အခက်အခဲြျား
စွာ မြစ်ရြါ်ရစခဲ့သည်ကို အလွန်အြင်းအရလးထားရြာ်မြရန် ြလိုအြ်ရတာ့ြါ။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ြစ္စုြ္ပန်နှင့် 
အနာင်္တ်ြျ ိုးဆက်သစ်ြျား၏ အကျ ိုးစီးြွားအတွက်  ယင်းကဲ့သို့ ကံအရကကာင်းြလှသည့် အရမခအရနြျား
ကို အပြီးအမြတ်နှင့် ထိထိရရာက်ရရာက် ရမြရှင်းရဆာင်ရွက် သွားရန် အချနိ်တန်ပြီမြစ်ြါသည်။
၄။ ထို့ရကကာင့် နိုင်ငံရတာ်စီြံအုြ်ချုြ်ရရးရကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ  နိုင်ငံရတာ်ေန်ကကီးချုြ် တြ်ြရတာ် 
ကာကွယ်ရရး ဦးစီးချုြ်၏ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းြျားနှင့် လူကိုယ်တိုင်ရတွ့ဆုံ၍ 
ပငိြ်းချြ်းရရးရဆွးရနွးရန် ကြ်းလှြ်းြိတ်ရခါ်ြှုသည် လြ်းရကကာင်းြှန်ကို ရရှ့ရှု၍ ကကီးြားရသာ ရမခလှြ်း
လုြ်ရဆာင်ချက်တစ်ရြ်မြစ်ပြီး ပငိြ်းချြ်းရရးကို ချစ်မြတ်နိုးကကသူအားလုံးက အြိအရ ရယူအသုံးချရြည့် 
အခွင့်အခါရကာင်းတစ်ရြ်လည်း မြစ်ြါသည်။
၅။ မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် အရနမြင့် နိုင်ငံသားြျား၏ အကျ ိုးစီးြွားအတွက်  
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမြင့် ထာေရပငိြ်းချြ်းရရးကို ရြာ်ရဆာင်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ရြှော်ြှန်းထားသည့် 
ယင်းပငိြ်းချြ်းရရးရဆွးရနွးြွဲြျား အလုံးစုံ မြစ်ရြါ်လာရရး မြစ်နိုင်သြှေ အရမခအရနြျားကို ကကိုးြြ်း
အားထုတ်ရဆာင်ရွက်ရြးကကြါရန် သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို တိုက်တွန်းအြ်ြါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်
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မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး		ရော်ြေှင်ြှ	မြစ်ကေီးနားမြို့ရပါ်ေှိ	

အေျဉ်းရထာင်နှင့်	မြို့ြေဲစခန်းအချုပ်ခန်းတို့အား	ကေည့်ရှုစစ်ရေးမခင်း

ဧပြီလ ၇ ရက် 

၁။      မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်ြှ 

အြွဲ့ေင် ဦးရကျာ်စိုးနှင့် ရဒါက်တာသန်းမြင့်တို့ ဦးရဆာင်

ရသာ ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့သည် ၆-၄-၂၀၂၂ ရက်

ရန့နှင့် ၇-၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့ြျားတွင် မြစ်ကကီးနားပြို့

ရြါ်ရှိ အကျဉ်းရထာင်နှင့် ပြို့ြရဲစခန်းအချုြ်ခန်းတို့ကို  

သွားရရာက်၍ ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ြါသည်။

၂။     အကျဉ်းရထာင်နှင့် ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းတို့ကို ကကည့်ရှု

စစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင်ဥြရဒ မြဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်

ဥြရဒ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း ထုတ်မြန်ချက်ြျားနှင့်အညီ 

အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/အချုြ်သူြျားကို 

အုြ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသား/အချုြ်သား

တစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံးရရှိြည့် အခွင့်အရရးမြစ်ရသာ 

ရနထိုင်စားရသာက်ြှု အရမခအရနြျား၊ ကျန်းြာရရး 

ရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ ြရှိ၊ ရထာင်ေင်စာြစ္စည်းြျား စုံလင်စွာ 

 

ရရှိမခင်း ရှိ ြရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်ရသာ အသုံးအရဆာင်

ြစ္စည်းြျား ရရှိမခင်း ရှိ ြရှိနှင့် ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်ြှု ရှိ  

ြရှိ စသည်တို့ကို  ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က 

ကကည့ရ်ှုစစရ်ဆးခဲသ့ည့ ်အကကမံြုချကြ်ျားအရြါ် အရကာင ်

အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက်ထားြှု အရမခအရနတို့ကို ကကည့်ရှု 

စစ်ရဆးခဲ့ြါသည်။

၃။      အကျဉ်းရထာင်အား ေင်ရရာက်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် 

အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/ အချုြ်သူြျား၏ 

အိြ်ရဆာင်ြျား၊ အကျဉ်းရထာင်ရဆးရုံ၊ တိုက်ခန်း

ြျား၊ စာကကည့်တိုက်၊ စားြိုကကီး၊ ရိက္ခာင်္ိုရထာင်၊ ရရသန့်

စက်၊ ရသာက်ရရနှင့် သုံးရရကန်ြျား၊ အတွင်း/ အမြင် 

ြိလ္လာြျား သန့်ရှင်းြှု ရှိ ြရှိကို လည်းရကာင်း၊ ကိုဗစ်-

၁၉ရရာင်္ါကာကွယ်ရရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွက်ထားရှိ

ြှုအရမခအရနကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ြါသည်။

၄။    ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ်ရဆး

ရတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမြုချက်ြျားကို လိုအြ်သလို 

အရရးယူရဆာင်ရွက်ရြးနိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 

ရြးြို့ရဆာင်ရွက်သွားြည်မြစ်ြါသည်။
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ဗဟိုဝန်ထြ်းတေ္ကသိုလ်	(ရအာေ်မြန်ြာမပည်)	၌	ဖွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	သင်တန်းတွင်	

သင်ခန်းစာသွားရောေ်ပို့ချ

ဧပြီလ ၂၅ ရက် 

 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်ြရှင်ြှ၊  ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့် 

သည် ဗဟိုေန်ထြ်းတက္ကသိုလ် (ရအာက်မြန်ြာမြည်) 

တွင် ြွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ ေန်ထြ်းအြွဲ့ အစည်း ဒုတိယ

အကကီးအြှူး စီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊ အြှတ်စဉ် (၄) ၌ ၂၅-

၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ ၁၃:၀၀ နာရီ အချနိ်ြှ ၁၅:၅၅ နာရီအချနိ်

အထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာြျားသွားရရာက်

ြို့ချခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါသင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့

ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့်က လူ့အခွင့်အရရး အရမခခံ

အယူ အဆြျား၊ ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရကကညာစာတြ်း

အရကကာင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့် အရရး 

ရကာ်ြရှင်ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်

ြျားအရကကာင်း စသည့် ဘာသာရြ် သင်ခန်းစာြျား

ြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုရြါင်း သင်တန်းသား

ဦးရရ (၁၉) ဦး  တက်ရရာက်ခဲ့ ကကပြီး တက် ရရာက်လာ

ရသာ သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလိုသည့် ရြးခွန်းြျားကို 

ရြးမြန်းကကရာ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့်က 

မြန်လည်ရမြကကားခဲ့ကကြါသည်။

ဗဟိုဝန်ထြ်းတေ္ကသိုလ်	(ရအာေ်မြန်ြာမပည်)	၌	ဖွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	သင်တန်းတွင်	

သင်ခန်းစာသွားရောေ်ပို့ချ

ဧပြီလ ၂၆ ရက် 

  မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်ြရှင်၊ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့် နှင့် 

ရဒါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်းတို့သည် ဗဟိုေန်ထြ်း

တက္ကသိုလ် (ရအာက်မြန်ြာမြည်) တွင် ြွင့်လှစ်လျက်

ရှိရသာ အဆင့်မြင့် အရာထြ်းစီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊ 

အြှတ်စဉ် (၁၇) ၌ ၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ ၁၀:၀၀ နာရီ

အချနိ်ြှ ၁၅:၅၅ နာရီအချနိ်အထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ 

သင်ခန်းစာြျား သွားရရာက်ြို့ချခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါ  

သင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့်က 

လူ့အခွင့်အရရး အရမခခံအယူအဆြျား၊ ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့ ်

အရရး ရကကညာစာတြ်းအရကကာင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုး 

သားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်လုြ်ငန်း 

ရဆာင်ရွက်ချက်ြျား အရကကာင်းကို လည်းရကာင်း၊ 

ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်း 

က နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်ေတ္တရားနှင့် အြျားမြည်သ ူ
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၏ တာေန်ရှိြှု၊  ကုလသြင်္္ဂလူ့အခွင့်အရရး ယန္တရားနှင့်  

ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျား၏ လူ့အခွင့်အရရး အရမခအရနြျားကို ြုံ

ြှန်သုံးသြ်သည့် အစီရင်ခံစာ စသည့် ဘာသာရြ်ြျား

ကိုလည်းရကာင်း သင်ခန်းစာြျား အသီးသီး ြို့ချခဲ့ကကရာ 

စုစုရြါင်း သင်တန်သားဦးရရ (၄၃) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကက

ပြီး တက် ရရာက်လာရသာ သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလို

သည့်ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်းကကရာ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် 

ရဒါက်တာသန်းမြင့်နှင့် ရဒါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်း

တို့က မြန်လည်ရမြကကားခဲ့ကကြါသည်။

ဗဟိုဝန်ထြ်းတေ္ကသိုလ်	(ရအာေ်မြန်ြာမပည်)	၌	ဖွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	သင်တန်းတွင်	
သင်ခန်းစာသွားရောေ်ပို့ချ

ဧပြီလ ၂၉ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်

ြှ၊  ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာ တင်ရြာင်ရြာင်

သန်းသည် ဗဟိုေန်ထြ်းတက္ကသိုလ် (ရအာက်မြန်ြာ

မြည်) တွင် ြွင့်လှစ်လျက်ရှိ ရသာ ေန်ထြ်းအြွဲ့အစည်း 

ဒုတိယအကကီးအြှူး စီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊ အြှတ်စဉ် (၄) 

၌ ၂၉-၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ ၁၃:၀၀ နာရီ အချနိ်ြှ ၁၅:၅၅ 

နာရီအချနိ်အထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ

ြျား သွား ရရာက်ြို့ချခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါသင်တန်းတွင် 

ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာ တင်ရြာင်ရြာင်သန်း

က နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်ေတ္တရားနှင့် အြျားမြည်သူ၏ 

တာေန်ရှိြှု၊  ကုလသြင်္္ဂ လူ့အခွင့်အရရး ယန္တရားနှင့်  

ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျား၏ လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရနြျားကို 

ြုံြှန်သုံးသြ်သည့် အစီရင်ခံစာ စသည့် ဘာသာရြ်

သင်ခန်းစာြျား ြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုရြါင်း 

သင်တန်းသားဦးရရ (၁၉) ဦး  တက်ရရာက်ခဲ့ကကပြီး 

တက် ရရာက်လာရသာ သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလို

သည့်ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်း ကကရာ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် 

ရဒါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်းက မြန်လည်ရမြကကားခဲ့

ြါသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃	နိုင်ငံရတာ်ရထာေ်ပံ့ရငွြှ	အသုံးစေိတ်ြျား	ေျခံသုံးစွဲရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
အစည်းအရဝးမပုလုပ်မခင်း

ဧပြီလ ၂၀ ရက်

 ၂၀၂၂-၂၀၂၃ နိုင်ငံရတာ်ရထာက်ြံ့ရငွြှ အသုံး 

စရိတ်ြျား ကျခံသုံးစွဲရရးနှင့်စြ်လျဉ်း သည့် အစည်းအရေး

အား ၂၀-၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့ (၁၃:၃၀) နာရီအချနိ်တွင် 

ရကာ်ြရှင် အြွဲ့ေင် ဦးရကျာ်မြင့် ဦးရဆာင်၍ မြုလုြ်ခဲ့

ပြီး ညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ်၊ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ်၊ 

ေယ်ယူရရးနှင့်ေန်ရဆာင်ရရး အြွဲ့ေင်ြျားနှင့် ဌာနတွင်း

စာရင်းစစ်ရဆးရရးအြွဲ့ရခါင်းရဆာင်တို့ တက်ရရာက်ခဲ့

ြါသည်။ 
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ြှုခင်းေဲတပ်ဖွဲ့၊	ရလ့ေျင့်ရေးဌာနခွဲ	(အင်းစိန်)တွင်	လူ့အခွင့်အရေးေိုင်ော	သင်ခန်းစာြျား	
သွားရောေ်ပို့ချ

ဧပြီလ ၂၅ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်

ရုံး၊ ညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ် ဦးဘုန်းကကယ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ

ရဲတြ်ြွဲ့၊ ြှုခင်းရဲတြ်ြွဲ့၊ ရလ့ကျင့်ရရးဌာနခွဲ (အင်း

စိန်) ၌ ြွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ စုံရထာက် (အရာရှိ) 

သင်တန်း၊ အြှတ်စဉ် (၁၉၀/၂၀၂၁) ၌ ၂၅-၄-၂၀၂၂ ရက်

ရန့ ၁၂:၃၀ နာရီအချနိ်ြှ ၁၄:၅၀ နာရီအချနိ်အထိ လူ့

အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာြျား သွားရရာက်ြို့ချခဲ့

ြါသည်။ အဆိုြါသင်တန်းတွင် ညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ် ဦး

ဘုန်းကကယ်က မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်ြရှင် ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျား၊ 

လူ့အခွင့်အရရး မြှင့်တင်ရရးနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်

ရရးအရကကာင်း သိရကာင်းစရာ စသည့်သင်ခန်းစာ

ဘာသာရြ်ြျား ြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုရြါင်း 

သင်တန်းသားဦးရရ (၁၁၉) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကကပြီး 

တက် ရရာက်လာရသာ သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလိုသည့်

ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်းကကရာ ညွှန်ကကားရရးြှူးချုြ်  

ဦးဘုန်းကကယ် က မြန်လည် ရမြကကားခဲ့ြါသည်။

 

၂၀၂၂ခုနှစ်၊	ြတ်လ	တိုင်တန်းချေ်ြျား	စိစစ်ရောင်ေွေ်မခင်း
 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ြတ်လတွင် လူ့အခွင့်အရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဌာနြှ တိုင်တန်းချက်  (၂၆) ရစာင် လက်ခံ

ရရှိခဲ့ရာ ရြရြာ်ေါရီလ လက်ကျန်တိုင်စာ (၄) ရစာင်နှင့် တိုင်တန်းချက် စုစုရြါင်း (၃၀) ရစာင်ကို စုံစြ်းစစ်ရဆးရရး

အြွဲ့အစည်းအရေး (၄) ကကိြ်ကျင်းြမြုလုြ်ခဲ့ပြီး စိစစ်ခဲ့ရာ  ရအာက်ြါအတိုင်း ဆုံးမြတ်ခဲ့ြါသည်-

 (က) သက်ဆိုင်ရာဌာနြျားသို့ ရြးြို့မခင်း -   ၂ ရစာင်

 (ခ) ကာယကံရှင်ထံအကကံမြုမြန်ကကားမခင်း -   ၈ ရစာင်

 (င်္) ြှတ်တြ်းထားရှိြှု   -       ၁၅  ရစာင်

 (ဃ) လက်ကျန်တိုင်တန်းချက်  -   ၅ ရစာင်

 ရကာ်ြရှင်ဥြရဒြုဒ်ြ ၃၇ (က)၊ ၃၇(ခ) အရ လည်းရကာင်း၊ အချက်အလက်ြမြည့်စုံ၍ တိုင်စာအင်္ဂါရြ်နှင့်

ြညီ၍လည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြရှင်ြှ ရဆာင်ရွက်ပြီးမြစ်၍လည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြရှင် ဥြရဒ ြုဒ်ြ ၃၂ (ခ) အရ လုြ်ြိုင်ခွင့်

အတွင်း ြကျရရာက်၍ လည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြရှင်ဥြရဒြုဒ်ြ ၃၂ (င်္) အရ တိုင်တန်းသူအတွက် ြိုြိုသင့်ရလျာ်ရသာ 

နည်းလြ်းမြင့် ကုစားနိုင်၍လည်းရကာင်း၊ စုစုရြါင်း တိုင်တန်းချက် (၁၅) ရစာင်အား ြှတ်တြ်းထားရှိခဲ့ြါသည်။ 
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ြီးရေးလုံခခုံရေးအတွေ်	အသိပညာရပး	ရေွးရနွးမခင်းနှင့်	ြီးမငှိြ်းသတ်ရေး	သရုပ်မပမခင်း

ဧပြီလ ၇ ရက်

 ြွင့်လင်းရာသီရရာက်ရှိလာပြီး ြီးရလာင်ြှုမြစ်စဉ် 

ြျား မြစ်ြွားနှုန်း တိုးတက်လာရသာရကကာင့် တိုင်း 

ရဒသကကီး/ မြည်နယ်ြျားအလိုက် ြီးရဘးကာကွယ်ရရး

အတွက် ကကိုတင်စီြံရဆာင်ရွက်သွားရန် နိုင်ငံရတာ်စီြံ

အုြ်ချုြ်ရရး ရကာင်စီရုံး၏ အရကကာင်းကကားချက်နှင့်အညီ 

ြီးရဘးလုံခခုံရရးအတွက် အသိြညာရြး ရဆွးရနွးမခင်း

နှင့် ြီးမငှိြ်းသတ်ရရး သရုြ်မြမခင်းတို့အား မြန်ြာနိုင်ငံ 

အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်တွင် ၇-၄-၂၀၂၂ 

ရက်ရန့၌ မြုလုြ်နိုင်ရရး မြန်ြာနိုင်ငံြီးသတ်တြ်ြွဲ့နှင့် 

ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။

 ြီးရဘးလုံခခုံရရးအတွက် အသိြညာရြးရဆွး 

ရနွးမခင်းကို နံနက် (၁၀:၃၀) နာရီတွင် မြုလုြ်ခဲ့ ပြီး 

ရကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ရကာ်ြရှင် အြွဲ့ေင်ြျား၊ 

ရကာ်ြရှင်ရုံးချုြ်နှင့် ရုံးခွဲြျားရှိ ေန်ထြ်းြျားသည် Face 

to Face System နှင့် Online Virtual System တို့မြင့် 

တက်ရရာက် ခဲ့ကကြါသည်။ ဆက်လက်၍ ြီးမငှိြ်းသတ်

ရရး သရုြ်မြမခင်းကို (၁၁:၃၀) နာရီအချနိ်တွင် မြုလုြ်ခဲ့

ပြီး ရကာ်ြရှင်ရုံးချုြ်ြှ ေန်ထြ်းအချ ို့ လက်ရတွ့မြုလုြ်

ြှုြျား ရဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့ရနာက် ရကာ်ြရှင်ရုံးေင်းရှိ 

အရဆာက်အဦြျားအား    ြီးရဘးကကိုတင်ကာကွယ်ရရး

ြျား ရဆာင်ရွက်နိုင်ရရး အကကံမြုရန်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံ

ြီးသတ်တြ်ြွဲ့ြှတာေန်ရှိသူြျားက လှည့်လည်ကကည့်ရှု

စစ်ရဆးြှုမြုခဲ့ြါသည်။
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လူ့အခွင့်အရေး

ငါးလုံးတည်းနဲ့ နက်နဲတာ လူ့အခွင့်အရရးြါ

တိကျရသချာစွာ ရြာ်မြလို့ြရ

အဲဒါ လူ့အခွင့်အရရးဗျ။

ရြွးလာကတည်းက တူညီတာ

လူသားင်္ုဏ်သိက္ခာ

အသားအရရာင်၊ လူြျ ိုး၊ ဘာသာြခွဲမခား

တန်းတူညီြှေမခင်းြျား။

 

လူသားတိုင်းဟာ လွတ်လြ်စွာ

လူ့အခွင့်အရရးကျင့်သုံးကာ

ခွဲမခားြှုြျားြမြုဘဲ တန်းတူဆက်ဆံရြး

တမခားသူရဲ့ အခွင့်အရရး ရလးစားလိုက်နာရြး

အဲဒါ လူ့အခွင့်အရရး။

      ဆူး

ဧပြီလ ၂၂ ရက်

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်ရုံး 

ဌာနအသီးသီးအရနမြင့် Online အစည်းအရေးြျား၊ 

Online သင်တန်းြျား တက်ရရာက်ရာတွင် လွယ်ကူ

လျင်မြန်စွာ အသုံးမြုတက်ရစရန် ရည်ရွယ်၍ Video 

Conferencing Management Training သင်တန်း

အြှတ်စဉ် (၁) ကို ၁၉-၄-၂၀၂၂ ြှ ၂၀-၄-၂၀၂၂ ထိ

လည်းရကာင်း၊ သင်တန်းအြှတ်စဉ် (၂) ကို ၂၁-၄-

၂၀၂၂ ြှ ၂၂-၄-၂၀၂၂ ထိလည်းရကာင်း ြွင့်လှစ်ခဲ့

ပြီး ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့်က အြွင့်

အြှာစကားရမြာကကားပြီး ရကာ်ြရှင်ရုံးြှ အရာထြ်း၊ 

အြှုထြ်း စုစုရြါင်း ၃၀ ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

Video Conferencing Management 
Training	သင်တန်း	ဖွင့်လှစ်မခင်း

ဧပြီလ ၂၆ ရက်

မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်ရုံး ဌာန

အသီးသီးအရနမြင့် ြိြိအသုံးမြုရနရသာ ရကာ်ြရှင်ရုံးြိုင် 

ကွန်ြျူတာြျားကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိြ်းတက်

ရစရန်  ရည်ရွယ်၍ Computer Maintenance  သင်တန်း 

ကို ၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့ နံနက်တွင် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အရာထြ်း၊ 

အြှုထြ်း ၁၉ ဦးတက်ရရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

Computer	Maintenance	သင်တန်း	ဖွင့်လှစ်မခင်း
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ENGLISH SECT ION 

Statement of the Myanmar National Human Rights Commission 
on the peace initiative 
Statement	No.	(2/	2022)

April 28April 28
1. Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which Myanmar 1. Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which Myanmar 
voted for when it was adopted in 1948, recognizes that everyone has the right to life, liberty voted for when it was adopted in 1948, recognizes that everyone has the right to life, liberty 
and security of person. and security of person. 
 2. Similarly, the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), to which Myanmar is a  2. Similarly, the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), to which Myanmar is a 
party, also recognizes in its paragraph 38 that every person and the peoples of ASEAN have party, also recognizes in its paragraph 38 that every person and the peoples of ASEAN have 
the right to enjoy peace. the right to enjoy peace. 
 3. To fully enjoy these rights requires peace as a prior and essential condition. It needs not  3. To fully enjoy these rights requires peace as a prior and essential condition. It needs not 
be overemphasized that the lack of peace in Myanmar has given rise to many serious depri-be overemphasized that the lack of peace in Myanmar has given rise to many serious depri-
vations and difficulties for its citizens for the last several decades. It is high time that these vations and difficulties for its citizens for the last several decades. It is high time that these 
unfortunate conditions are dealt with effectively and once and for all in the interest of current unfortunate conditions are dealt with effectively and once and for all in the interest of current 
and future generations of Myanmar. and future generations of Myanmar. 
 4. The initiative of the Chairman of the State Administration Council Prime Minister  4. The initiative of the Chairman of the State Administration Council Prime Minister 
Commander-in-Chief of Defence Services to engage in peace talks with ethnic armed organi-Commander-in-Chief of Defence Services to engage in peace talks with ethnic armed organi-
zations in person, therefore, is a gigantic and forward-looking step in the right direction and zations in person, therefore, is a gigantic and forward-looking step in the right direction and 
the rarest chance of its kind to be seized by all peace-loving people. the rarest chance of its kind to be seized by all peace-loving people. 
 5. The MNHRC wishes to urge all concerned to make every effort to realize the full po- 5. The MNHRC wishes to urge all concerned to make every effort to realize the full po-
tential of these envisaged peace talks with a view to establishing lasting peace in the entire tential of these envisaged peace talks with a view to establishing lasting peace in the entire 
country for the benefit of the citizens of Myanmar.country for the benefit of the citizens of Myanmar.

Myanmar National Human Rights CommissionMyanmar National Human Rights Commission
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April 25April 25
As a part of the human rights promotion and educa-As a part of the human rights promotion and educa-
tion activities of Myanmar National Human Rights tion activities of Myanmar National Human Rights 
Commission, Dr Than Myint , Commissioner gave Commission, Dr Than Myint , Commissioner gave 
lectures on human rights at the Management Course lectures on human rights at the Management Course 
for Executive Level Officials (No.4) hold at Central for Executive Level Officials (No.4) hold at Central 
Institute of Civil Services  (Lower Myanmar ) on 25 Institute of Civil Services  (Lower Myanmar ) on 25 
April 2022 from 01:00 pm to 03:55 pm.April 2022 from 01:00 pm to 03:55 pm.
In doing so, the Commissioner Dr Than Myint gave In doing so, the Commissioner Dr Than Myint gave 
the lectures on Human Rights Concepts, Universal the lectures on Human Rights Concepts, Universal 
Declaration of Human Rights, Myanmar National Declaration of Human Rights, Myanmar National 
Human Rights Commission and its Activities. After Human Rights Commission and its Activities. After 
that the lecturer answered the questions asked by the that the lecturer answered the questions asked by the 

trainees. A total of 19 deputy directors general from trainees. A total of 19 deputy directors general from 
the departments and organizations have  attending as the departments and organizations have  attending as 
trainees the above-mentioned course.trainees the above-mentioned course.

MNHRC gives Human Rights Lecture at Central Institute of 
Civil Services

Apirl 26

As a part of the human rights promotion and ed-

ucation activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, Dr. Than Myint and Dr. Tin 

Maung Maung Than, the Commissioners gave lec-

tures on human rights at the Management Course 

for Senior  Level Officials (No.17) hold at Cen-

tral Institute of Civil Services  (Lower Myan-

mar) on 26 April 2022 from 10:00 am to 03:55 pm.

In doing so, the Commissioner Dr. Than Myint 

gave the lectures on Human Rights Concepts, Uni-

versal Declaration of Human Rights and Myanmar 

National Human Rights Commission and its Ac-

tivities, the Commissioner Dr. Tin Maung Maung 

Than also delivered the lectures on State Obliga-

tions and Public Responsibilities, the United Na-

tions Human Rights Mechanism and Universal Pe-

riodic Review. After that the lecturers answered the 

questions asked by the trainees. A total of 43 direc-

tors from the departments and organizations have  

attended as trainees the above-mentioned course.

MNHRC gives Human Rights Lecture at Central Institute of 
Civil Services
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ရနမပည်ရတာ်	(ရုံးခွဲ)

သဇင်လြ်းနှင့် ရဇာ်င်္ျလီြ်းရထာင့်၊ ရရှေကကာ

ြင်ရြ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိပြို့နယ်။

ြုန်း - ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

ြန္တရလး	(ရုံးခွဲ)

ဦးြိုင်အြှတ် ၃၅ (က၊ဃ)၊ ကြ်းနားလြ်း၊ ၃၄ 

လြ်းနှင့် ၃၅ လြ်းကကား၊ ရဒးေန်းအရနာက်

ရြ်ကွက်၊ချြ်းရအးသာဇံပြို့နယ်၊ြန္တရလးပြို့။

ြုန်း - ၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ေခိုင်မပည်နယ်	(ရုံးခွဲ)

ရခိုင်မြည်နယ် အရထွရထွအုြ်ချုြ်ရရးဦးစီး 

ဌာန၊ မြည်နယ်ရုံး၊ စစ်ရတွပြို့။

ြုန်း -၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ေေ်သွယ်ေန်	လိပ်စာြျား

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

ြုန်း- ၀၁၆၅၄၆၇၀

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

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်ရုံး 

e-Government ဌာနြှ တာေန်ယူ ထုတ်ရေြါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm 


