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မေလ ၁၇ ရက်   

 မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်ေှ လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် မြန်လည်မနရာချထား

မရးဝန်ကကီးဌာန အရာထေ်းေျားအတွက် လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ အသိြညာမြး Online သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မခင်း

အခေ်းအနားကို ၁၇-၅-၂၀၂၂ ရက်မန့၊ ၁၃:၀၀ နာရီ အချနိ်တွင် Video Conferencing System မဖင့် ကျင်းြမြုလုြ်ခဲ့

ြါသည်။

 မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်ေှ လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် မြန်လည်မနရာချထား

မရးဝန်ကကီးဌာန အရာထေ်းေျားအတွက် လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ အသိြညာမြး Online သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မခင်း

အခေ်းအနားကို ၁၇-၅-၂၀၂၂ ရက်မန့၊ ၁၃:၀၀ နာရီ အချနိ်တွင် Video Conferencing System မဖင့် ကျင်းြမြုလုြ်

ခဲ့ရာ အခေ်းအနားသို့ လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် မြန်လည်မနရာချထားမရးဝန်ကကီးဌာန မြည်မထာင်စုဝန်ကကီး 

မေါက်တာသက်သက်ခိုင်နှင့် မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမေင့်တို့ တက်မရာက်

အေှာစကား မမြာကကားခဲ့ကကြါသည်။ အခေ်းအနားသို့ လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်  မရးနှင့် မြန်လည်မနရာချထားမရး

ဝန်ကကီးဌာန ေုတိယဝန်ကကီး၊ မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင် ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်ေျား၊ တာဝန်ရှိ

သူေျား၊ လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် မြန်လည်မနရာချထားမရးဝန်ကကီးဌာန အမေဲတေ်းအတွင်းဝန်နှင့် ညွှန်ကကား 

မရးေှူးချုြ်ေျား၊ ေုတိယညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်ေျား၊ ညွှန်ကကားမရးေှူးေျား၊ သင်တန်းသူ/သားေျား တက်မရာက်ခဲ့ကက

ြါသည်။  
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အခေ်းအနားတွင် လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် 

မြန်လည်မနရာချထားမရး ဝန်ကကီးဌာန မြည်မထာင်စု

ဝန်ကကီး မေါက်တာသက်သက်ခိုင်က အေှာစကားမမြာ

ကကားရာ၌ လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် မြန်လည်

မနရာချထားမရးဝန်ကကီးဌာန အမနမဖင့် ထိခိုလွယ် အုြ်စု

ဝင်ေျားမဖစ်သည့် ကမလးသူငယ်ေျား၊ အေျ ိုးသေီးေျား၊ 

ေသန်စွေ်းသူေျားနှင့် သက်ကကီးရွယ်အိုေျာကို ကာကွယ်

မစာင့်မရှာက်မရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းေျား၊ မေးအန္တရာယ်

တစ်ေျ ိုးေျ ိုးမကကာင့် အတိေုက္ခခံစားမနရ သူေျားအား 

ကယ်ဆယ်မထာက်ြံ့မြးမခင်း၊ ေူးယစ်မဆးမဖတ်မြီး

သူေျား၊ လူကုန်ကူးခံရသူေျားအား လူ့အသိုင်းအဝိုင်း

အတွင်း မြန်လည်ဝင်ဆံ့မြါင်းစည်းနိုင်မရးအတွက် ကူညီ

မထာက်ြံ့မခင်း စသည့် ဝန်မဆာင်ေှုလုြ်ငန်းေျားအမြင် 

လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လူေှုမရးရာြဋိြက္ခ၊ မြဿနာ

ေျားမကကာင့် ထိခိုက်ခံစားမနရာသူေျားအား  စိတ်လူေှုြိုင်း

ဆိုင်ရာနှစ်သိေ့်မဆွးမနွးမြးမခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနေျား

သို့ ညွှန်းြို့ချတိ်ဆက်မြးမခင်း စသည့် လူေှုမရးရာ မဖစ်ရြ်

စီေံခန့်ခွဲမခင်းလုြ်ငန်းေျားကိုြါ Case Manager ေျားမေွး

ထုတ်၍ မဆာင်ရွက်လျက်ရှိမကကာင်း၊  အဆိုြါလုြ်ငန်းေျား

ကို တာဝန်ယူ မဆာင်ရွက်သည့် ဝန်ထေ်းေျားအမနမဖင့် 

လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အမရးအြါဆုံးအမမခခံအချက်

ေျားမဖစ်သည့် အခွင့်အမရး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် တာဝန်ေျားကို 

မကာင်းေွန်စွာ ဆက်စြ်ယှဉ်တွဲနားလည် သမောမြါက်

ရန်လိုမကကာင်း၊ မေန်ောနိုင်ငံ အမနမဖင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ 

ေီဇင်ောလ (၁၀) ရက် မန့တွင် ကုလသေဂ္ဂအမထွမထွ

ညီလာခံက အတည်မြုမြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် အမြည်မြည်

ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရး မကကညာစာတေ်းကို မထာက်ခံ

ေှုမြုထားမြီး လူ့အခွင့်အမရး မကကညာစာတေ်းြါအချက်

ေျားကို လိုက်နာအမကာင်အထည်မဖာ်ရန် တာဝန် 

 ရှိသည်နှင့်အညီ လိုက်နာမဆာင် ရွက်လျက်ရှိြါမကကာင်း၊ 

လူ့အခွင့်အမရးနှင့်စြ်လျဉ်းမြီး မေန်ောနိုင်ငံေှ လက်ေှတ်

မရးထိုးထားသည့် ကွန်းဗင်းရှင်းေျားအနက် လူေှုဝန်ထေ်း၊ 

ကယ်ဆယ်မရးနှင့်မြန်လည်မနရာချထားမရး ဝန်ကကီးဌာန 

အမနမဖင့် ကမလးသူငယ် အခွင့်အမရးေျားဆိုင်ရာ 

ကုလသေဂ္ဂ ကွန်ဗင်းရှင်း (UNCRC)၊ မနာက်ဆက်တွဲ 

စာချုြ်ေျားမဖစ်သည့် လက်နက်ကိုင် ြဋိြက္ခအတွင်း 

ကမလးသူငယ်ေျား ြါဝင်ြတ်သက်ေှုဆိုင်ရာ မနာက်ဆက် 

တွဲ အမမခမြစာချုြ် (OPAC)၊ ကမလးသူငယ်ေျားအား 

မရာင်းချမခင်း၊ မြည့်တန်ဆာမြုလုြ်မခင်းနှင့် ညစ်ညေ်း

ရုြ်ြုံေျားဆိုင်ရာ မနာက်ဆက်တွဲ အမမခမြစာချုြ်(OPSC)၊ 

အေျ ိုးသေီးေျားအား နည်းေျ ိုးစုံမဖင့်ခွဲမခားေှု ြမြျာက်မရး

ဆိုင်ရာကုလသေဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်း (UNCEDAW)၊ ေသန်စွေ်း

သူေျား၏ အခွင့်အမရးေျားဆိုင်ရာ ကုလသေဂ္ဂကွန်ဗင်း

ရှင်း (UNCRPD) ေျားတွင် Focal Ministry အမဖစ် တာဝန်

ယူမဆာင်ရွက်လျက် ရှိမကကာင်း၊ ယခုသင်တန်းတွင် 

မဆွးမနွးြို့ချသွားေည့် အမကကာင်းအရာေျား၊ အသိြညာ၊ 

ဗဟုသုတေျားသည် ဝန်ကကီးဌာနေှ ဝန်ထေ်းေျား လုြ်ငန်း

တာဝန်ထေ်းမဆာင်ေှု လက်မတွ့နယ်ြယ်၌ အကျ ိုးရှိစွာ 

အသုံးမြုနိုင်ေည် မဖစ်မကကာင်း၊ မလ့လာေှတ်သား အသုံးချ

မြီး နိုင်ငံမတာ်ကို အကျ ိုးမြုနိုင်သည့် ဝန်ထေ်းမကာင်း 

ေျား မဖစ်ကကြါမစမကကာင်း ဆန္ဒမြုတိုက်တွန်း မမြာကကား

ခဲ့ြါသည်။ 

 ထို့မနာက် မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရး

မကာ်ေရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမေင့်က အေှာစကား မမြာကကား

ရာ၌ လူ့အခွင့်အမရး အသိြညာ ဗဟုသုတ တိုးြွားမရး

မဆာင်ရွက်ရာတွင် လူ့အခွင့်အမရး နယ်ြယ်ေှ အမရးကကီး

သည့် အုြ်စုလိုက် အခွင့်အမရးေျားကို နိုင်ငံမတာ်

အဆင့်တွင် အဓိကတာဝန် ယူမဆာင်ရွက်မနမသာ 

လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် မြန်လည်မနချထား

မရး ဝန်ကကီးဌာနကို ဦးစားမြး၍ သင်တန်းမဆာင်ရွက်

ခဲ့မခင်း မဖစ်ြါမကကာင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ လူ့အခွင့်အမရးေျား

ကို ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မြးမခင်းသည် ကရုဏာတရား

ရှိမသာ လူအဖွဲ့အစည်း မဖစ်သည်ကို ထင်ရှားမစသည့် 

မြယုဂ်မဖစ်ြါမကကာင်း၊ ကေ္ဘာ့ေျက်မေှာက်မရးရာေျားတွင ်

လူ့အခွင့်အမရး၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိမြီး နိုင်ငံအဆင့်၊ 

မေသအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်ေျား၌   မဖစ်မြါ်

တိုးတက်ေှုေျားကို ေှန်ေှန်ကန်ကန် ချင့်ချနိ်သုံးသြ်၍ 

မလ့လာေှုေျားမြုလုြ်သွားရန် တိုက်တွန်းလိုြါမကကာင်း

တို့ မမြာကကားခဲ့ြါသည်။ 

 လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ အသိြညာမြး Online 

သင်တန်းတွင် လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် မြန်လည်

မနရာချထားမရး ဝန်ကကီးဌာနေှ အရာထေ်း စုစုမြါင်း 

(၃၀) ဦး တက်မရာက်ကကမြီး သင်တန်းကာလေှာ (၃) 

ရက် ကကာမေင့်ေည်မဖစ်မကကာင်း၊ လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ 

ောသာရြ်ေျားအနက် လူ့အခွင့်အမရး အမမခခံအယူ

အဆေျား၊ ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့််အမရးမကကညာစာတေ်း၊ အုြ်စု



3

မေလ ၂၆ ရက်   

 မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင် ြုံေှန်အစည်းအမဝးအေှတ်စဉ် (၅/ ၂၀၂၂) ကို ၂၆-၅-၂၀၂၂ 

ရက်မန့တွင် Video Conferencing System မဖင့် ကျင်းြခဲ့ရာ မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင်

ေျား၊ ညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်နှင့် တာဝန်ရှိသူေျား တက်မရာက်ခဲ့ကကြါသည်။  အဆိုြါအစည်းအမဝးတွင် မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ

နှင့် ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ တို့က အဖွင့်အေှာစကားမမြာကကားခဲ့မြီး မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်၏ လူ့

အခွင့်အမရးမေှင့်တင်မရးနှင့် ကာကွယ်မရးလုြ်ငန်းေျား မဆာင်ရွက်နိုင်မရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ောသာရြ်တာဝန်ခံ 

မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင်ေျားက တင်မြမဆွးမနွးခဲ့ကကြါသည်။

 မကာ်ေရှင်၏  ၂၀၂၂ခုနှစ်၊  မေလအတွက် အုြ်ချုြ်ေှုစီေံခန့်ခွဲမရးမကာ်ေတီ အစည်းအမဝးအေှတ်စဉ်(၅/၂၀၂၂) 

ကို ၄-၅-၂၀၂၂ ရက်မန့တွင်ကျင်းြခဲ့ရာ မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလှည့်ကျ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင်ေျား 

မဖစ်သည့် ဦးမြါ်လွင်စိန်၊ ဦးမကျာ်စိုးနှင့် ဦးတင်မအာင် အထူးဖိတ်ကကားခံရသည့် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် (ေဏ္ဍာ)  

ဦးမကျာ်မေင့်၊ မကာ်ေရှင်ရုံး ညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်နှင့် တာဝန်ရှိသူေျား တက်မရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

လိုက်အခွင့်အမရးေျား၊ အဓိက အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ  

လူ့အခွင့်အမရးစာချုြ်ကကီး (၉) ခုနှင့် မေန်ောနိုင်ငံေှ အဖွဲ့

ဝင်နိုင်ငံအမဖစ် လက်ေှတ်မရးထိုးထားမသာ စာချုြ်ေျား၊ 

ကုလသေဂ္ဂ လူ့အခွင့်အမရးယန္တရား၊ မေန်ောနိုင်ငံ 

အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင် ဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် 

လုြ်ငန်းမဆာင်ရွက်ချက်ေျား စသည့် ောသာရြ် (၆) ခု 

အား ြို့ချမဆွးမနွးသွားေည်မဖစ်မကကာင်းနှင့် အမခားဝန်ကကီး 

ဌာနေျားသို့လည်း အလားတူ လူ့အခွင့်အမရး အသိြညာ

မြးသင်တန်းေျား ထြ်ေံဖွင့်လှစ်နိုင်မရး မဆာင်ရွက်သွား

ရန် ရှိမကကာင်း သိရသည်။

aumfr&SifykHrSeftpnf;ta0;ESifh tkyfcsKyfrSkpDrHcefYcG Ja&;aumfrwD aumfr&SifykHrSeftpnf;ta0;ESifh tkyfcsKyfrSkpDrHcefYcG Ja&;aumfrwD 
tpnf;ta0;rsm;usif;ytpnf;ta0;rsm;usif;y
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0efxrf;rsm;\ Xmevkyfief;pGrf;aqmif&nfjrifhrm;a&;twGuf0efxrf;rsm;\ Xmevkyfief;pGrf;aqmif&nfjrifhrm;a&;twGuf
Xmetvkdufvkyfief;aqmif&Gufcsufrsm; &Sif;vif;jcif; jydKifyGJjyKvkyfXmetvkdufvkyfief;aqmif&Gufcsufrsm; &Sif;vif;jcif; jydKifyGJjyKvkyf

မေလ ၃၁ ရက်
 မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်
ရုံးေှ အရာထေ်း/အေှုထေ်းေျား၏ လုြ်ငန်း စွေ်းမဆာင်
ရည မေင့်ေားမရးကို ရည်ရွယ်လျက် ဌာနေျားအလိုက် 
လုြ်ငန်းမဆာင်ရွက်ချက်ေျားကို အဂဂလိြ်ောသာ
မဖင့် ရှင်းလင်းမခင်းမြိုင်ြွဲကို မကာ်ေရှင်ရုံး Conference 
Room တွင် ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက်မန့ ၁၃:၀၀ နာရီ
အချနိ်တွင် ကျင်းြခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါအခေ်းအနားသို့ 
မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ 
ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင်ေျား၊ မကာ်ေရှင်ရုံး
အရာထေ်း/ အေှုထေ်းေျား Video Conferencing မဖင့် 
တက်မရာက်ခဲ့ကကြါသည်။
 မြိုင်ြွဲသို့ မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမေင့်က အဖွင့်အေှာ
စကားမမြာကကားရာတွင် ယခုလို ဌာနအလိုက် လုြ်ငန်း
မဆာင်ရွက်ချက်ေျား ရှင်းလင်းတင်မြမခင်းမြိုင်ြွဲ ကျင်းြ
မြုလုြ်ရမခင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ေှာ မေန်ောနိုင်ငံ 
အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်သည် နိုင်ငံတကာ
နှင့် ဆက်သွယ်မဆာင်ရွက်ရသည့် လုြ်ငန်းေျားတွင် 
ဝန်ထေ်းေျား အဂဂလိြ်စာတက်မမောက်ေှု အရည်အမသွး 
မေင့်ေား လာမစမရးကို အဓိကထားမဆာင်ရွက်ရမခင်း
မဖစ်မြီး မကာ်ေရှင်ရုံးေှ အဂဂလိြ်စာသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်
မြးခဲ့မြီး သင်ကကားမြီးစာေျား ေမေ့ေမလျာ့မရးအတွက် 
မြိင်ြွဲအား အဂဂလိြ်ောသာမဖင့် မြိုင်ြွဲယှဉ်မြိုင် မစမခင်း
မဖစ်မကကာင်း၊ ဌာနအလိုက် လုြ်ငန်းမဆာင်ရွက်ချက်ေျား 
တင်မြမခင်းမြိုင်ြွဲကို တစ်လလျှင် ဌာန(၂)ခုေှ ယှဉ်မြိုင်
မခင်းမြုလုြ်သွားေည်မဖစ်မကကာင်း မမြာကကားြါသည်။ဌာန
လုြ်ငန်းမဆာင်ရွက်ချက်ေျားကို တင်မြရန် အလှည့်ကျ
သည့် လူ့အခွင့်အမရးမေှင့်တင်မရးနှင့် ြညာမြးမရးဌာန
ေှ စာကကည့်တိုက်ေှူး ဦးမစာဟယ်ရီဆယ် နှင့် ေုတိယ

လူ့အခွင့်အမရးဉီးစီးေှူး မေါ်မအးမအးမအာင် တို့က
လည်းမကာင်း၊ လူ့အခွင့်အမရးကာကွယ် မစာင့်မရှာက်
မရးဌာနေှလက်မထာက်ညွှန်ကကားမရးေှူး မေါ်နှင်းရတနာ
မအာင် နှင့် အငယ်တန်းစာမရး မေါ်ဆုယေင်းမအာင်တို့က
လည်းမကာင်း အသီးသီးြါဝင် ယှဉ်မြိုင်ကကမြီး ဌာန(၆)ခု
ေှ ဌာနတာဝန်ခံ ညွှန်ကကားမရးေှူးေျားက အေှတ်မြးခဲ့ကက
မြီး မြိုင်ြွဲအား ၁၄:၂၀ နာရီအချနိ်တွင် မြီးဆုံးခဲ့ြါသည်။ 
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A[kd0efxrf;wuúokdvf (txufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom A[kd0efxrf;wuúokdvf (txufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom 
oifwef;wGif oifcef;pm oGm;a&mufykd Ycsjcif;oifwef;wGif oifcef;pm oGm;a&mufykd Ycsjcif;

မေလ ၁၂ ရက်

 မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင် 

ေှ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ မေါက်တာနန္ဒာေွှန်းသည် ဗဟိုဝန်ထေ်း

တက္ကသိုလ် (အထက်မေန်ောမြည်) တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ

မသာ ဝန်ထေ်းအဖွဲ့အစည်းေုတိယအကကီးအေှူးစီေံခန့်ခွဲေှု

သင်တန်း၊ အေှတ်စဉ် (၉) ၌ ၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက်မန့၊ ၀၈:၀၀ 

နာရီအချနိ်ေှ ၁၅:၅၅ နာရီအချနိ်အထိ လူ့အခွင့်အမရး

ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာေျား သွားမရာက်ြို့ချခဲ့ြါသည်။

 အဆိုြါသင်တန်းတွင် မကာ်ေရှင်ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

မေါက်တာနန္ဒာေွှန်းက လူ့အခွင့်အမရး အမမခခံအယူအဆ

ေျား၊ ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်မရးမကကညာစာတေ်း၊  မေန်ောနိုင်ငံ 

အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အ မရး  မကာ်ေရှင် ဖွဲ့စည်းမခင်း

နှင့် လုြ်ငန်းမဆာင်ရွက်ချက်ေျား၊ နိုင်ငံမတာ်နှင့် မြည်

သူ့တာဝန်၊ ကုလသေဂ္ဂလူ့အခွင့် အမရးယန္တရား၊ ကေ္ဘာ့

နိုင်ငံေျား၏ လူ့အခွင့်အမရးအမမခအမနကို ြုံေှန်သုံးသြ်

သည့် လုြ်ငန်းစဉ် စသည့်ောသာရြ်သင်ခန်းစာေျား 

ြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုမြါင်းသင်တန်းသား

ဉီးမရ (၂၂) ဦး တက်မရာက်ခဲ့ကကမြီး တက်မရာက်လာ

မသာ သင်တန်းသားေျားေှ သိရှိလိုသည့်မေးခွန်းေျား

ကို မေးမေန်းကကရာ မကာ်ေရှင် ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ မေါက်တာ 

နန္ဒာေွှန်းက မြန်လည်မမဖကကားခဲ့ြါသည်။

“ The evolution of the human rights movement clearly illustrates“ The evolution of the human rights movement clearly illustrates
 humanity's ongoing struggle toward creating a better world.” humanity's ongoing struggle toward creating a better world.”  

] vlYtcGifhta&;vSkyf&Sm;rSk\ qifhuJajymif;vJrSkonf ykdrk daumif;rGefaom] vlYtcGifhta&;vSkyf&Sm;rSk\ qifhuJajymif;vJrSkonf ykdrk daumif;rGefaom
urÉmMuD;ukd zefwD;a&;qDokd Y OD;wnfaom vlom;rsdK;EG,f\ &kef;uefaeurÉmMuD;ukd zefwD;a&;qDokd Y OD;wnfaom vlom;rsdK;EG,f\ &kef;uefae

&qJ taetxm;ukd &Sif;&Sif;vif;vif; o&kyfazmfvsuf&Sdonf/ }&qJ taetxm;ukd &Sif;&Sif;vif;vif; o&kyfazmfvsuf&Sdonf/ }
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jrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlUtcGifhta&;aumfr&SifrS anmifOD;jrdKU&S d jrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlUtcGifhta&;aumfr&SifrS anmifOD;jrdKU&S d 
tusOf;axmif? anmifOD;jrdKUrESifh yk*He,fajr &Jpcef;? tcsKyfcef;wkd Ytm;tusOf;axmif? anmifOD;jrdKUrESifh yk*He,fajr &Jpcef;? tcsKyfcef;wkd Ytm;

Munf&Slppfaq;jcif;Munf&Slppfaq;jcif;

မေလ ၂ ရက်
၁။ မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်
ေှ အဖွဲ့ဝင် ဦးမကျာ်စိုးနှင့် ဦးတင်မအာင်တို့ ဦးမဆာင်
မသာ ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့သည် ၂-၅-၂၀၂၂ ရက်
မန့တွင် မညာင်ဦးမေို့ရှိ အကျဉ်းမထာင်၊ မညာင်ဦးမေို့ေ
နှင့် ြုဂံနယ်မမေရဲစခန်း အချုြ်ခန်းတို့ကို  သွားမရာက်၍ 
ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။
၂။ အကျဉ်းမထာင်နှင့် ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းတို့ကို 
ကကည့်ရှုစစ်မဆးစဉ် မကာ်ေရှင်ဥြမေမြဋ္ဌာန်းချက်ေျား၊ 
မကာ်ေရှင်ဥြမေ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း ထုတ်မြန်ချက်ေျား
နှင့်အညီ အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/အချုြ်
သူေျားကို အုြ်စုလိုက်ခွဲ၍ မတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသား/
အချုြ်သားတစ်ဦး၏ အနိေ့်ဆုံးရရှိေည့် အခွင့်အမရးမဖစ်
မသာ မနထိုင်စားမသာက်ေှု အမမခအမနေျား၊ ကျန်းောမရး
မစာင့်မရှာက်ေှု ရှိ ေရှိ၊ မထာင်ဝင်စာ ြစ္စည်းေျား စုံလင်
စွာ ရရှိမခင်း ရှိ ေရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်မသာ အသုံးအမဆာင်
ြစ္စည်းေျား ရရှိမခင်း ရှိ ေရှိနှင့် ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်ေှု ရှိ ေ
ရှိ စသည်တို့ကို  မေးမေန်းေှတ်တေ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်
က ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့သည့် အကကံမြုချက်ေျား အမြါ် 
အမကာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွက်ထားေှု အမမခအမနတို့

ကို ကကည့်ရှုစစ် မဆးခဲ့ြါသည်။
၃။ အကျဉ်းမထာင်အား ဝင်မရာက်ကကည့်ရှုစစ်မဆး
စဉ် အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/အချုြ်သူ 
ေျား၏ အိြ်မဆာင်ေျား၊ မထာင်တွင်းမဆးခန်း၊ တိုက်ခန်း
ေျား၊ စာကကည့်တိုက်၊ စားဖိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုမထာင်၊ မရသန့်
စက်၊ မသာက်မရနှင့်သုံးမရကန်ေျား၊ ေိလ္လာေျား သန့်ရှင်းေှု 
ရှိ ေရှိကို လည်းမကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ မရာဂါကာကွယ်မရး
နှင့်စြ်လျဉ်း၍ မဆာင်ရွက်ထားရှိေှုအမမခအမနတို့ကို
လည်းမကာင်း ကကည့်ရှုစစ်မဆး ခဲ့ြါသည်။ 
၄။ အကျဉ်းမထာင်ရှိ အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ 
အချုြ်သား/အချုြ်သူေျားအတွက် ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး 
မကကညာစာတေ်း မေန်ောမြန်စာသားေျား ြါရှိမသာ 
ေှတ်စုစာအုြ်(၃၀၀)အုြ်နှင့် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ စာအုြ် 
စာမြ (၂၀၀) အုြ်တို့ကို မကာ်ေရှင်ေှ လှူေါန်းခဲ့ရာ 

အကျဉ်းမထာင်တာဝန်ခံေှ လက်ခံရယူခဲ့ြါသည်။
၅။ ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း 
စစ်မဆးမတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမြုချက်ေျားကို လိုအြ် သလို 
အမရးယူမဆာင်ရွက်မြးနိုင် မရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 
မြးြို့မဆာင်ရွက်သွားေည် မဖစ်ြါသည်။
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jrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlUtcGifhta&;aumfr&SifrS  awmifMuD;c&kdiftwGif;&SdjrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlUtcGifhta&;aumfr&SifrS  awmifMuD;c&kdiftwGif;&Sd
tusOf;axmif? tcsKyfaxmif? pkduf^arG;pcef;rsm;ESifh awmifMuD;jrdKUrESifhtusOf;axmif? tcsKyfaxmif? pkduf^arG;pcef;rsm;ESifh awmifMuD;jrdKUrESifh

e,fajr&Jpcef;tcsKyfcef;wkd Ytm; Munfh&S kppfaq;jcif;e,fajr&Jpcef;tcsKyfcef;wkd Ytm; Munfh&S kppfaq;jcif;

မေလ ၁၂ ရက်
၁။ မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်
ေှ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမကျာ်မေင့် ဦးမဆာင်မသာ ကကည့်ရှု
စစ်မဆးမရးအဖွဲ့သည် ၉-၅-၂၀၂၂ ရက်မန့နှင့် ၁၀-၅-
၂၀၂၂ ရက်မန့ေျားတွင် မတာင်ကကီးမေို့နယ်ရှိ မတာင်မလး
လုံး စိုက်ြျ ိုးမေွးမေူမရးနှင့် အသက်မေွးေှုအတတ်သင်
စခန်းနှင့် မညာင်မရှေအကျဉ်းမထာင်ကို လည်းမကာင်း၊ 
၁၁-၅-၂၀၂၂ ရက်မန့တွင် ရြ်မစာက်မေို့နယ်ရှိ ေန်း
ကန်နှင့်ထီးခေ်း စိုက်ြျ ိုးမေွးမေူမရးနှင့် အသက်မေွးေှု
အတတ်သင်စခန်းေျားကို လည်းမကာင်း၊ ၁၂-၅-၂၀၂၂ 
ရက်မန့တွင် မတာင်ကကီးမေို့မြါ်ရှိ မေို့ေရဲစခန်းအချုြ်ခန်း၊ 
နယ်မမေရဲစခန်းအချုြ်ခန်းနှင့် မတာင်ကကီးအချုြ်မထာင်
တို့ကို လည်းမကာင်း ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။
၂။ အကျဉ်းမထာင်၊ အချုြ်မထာင်နှင့် ရဲစခန်း
အချုြ်ခန်းတို့ကို ကကည့်ရှုစစ်မဆးစဉ် မကာ်ေရှင်
ဥြမေ မြဋ္ဌာန်းချက်ေျား၊ မကာ်ေရှင် ဥြမေဆိုင်ရာ 
လုြ်ထုံးလုြ်နည်းေျားနှင့်အညီ အကျဉ်းသား/အချုြ်သား
ေျား ကို အုြ်စုလိုက်ခွဲ၍ မတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသား/
အချုြ်သားတစ်ဦး၏ အနိေ့်ဆုံး ရရှိေည့်အခွင့်အမရး မဖစ်
မသာ မနထိုင်စားမသာက်ေှု အမမခအမန၊ ကျန်းောမရး 
မစာင့်မရှာက်ေှု အမမခအမန၊ မထာင်ဝင်စာ ြစ္စည်း စုံလင်
စွာ ရရှိမခင်း ရှိ ေရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်မသာ အသုံးအမဆာင်
ြစ္စည်းေျား ရရှိမခင်း ရှိ ေရှိနှင့် ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်ေှု ရှိ ေ
ရှိ စသည်တို့ကို  မေးမေန်းေှတ်တေ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်
က ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့သည့် အကကံမြုချက်ေျားအမြါ် 
အမကာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွက်ထားေှု အမမခအမနတို့

ကို ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါ သည်။
၃။ အကျဉ်းမထာင်၊ အချုြ်မထာင်နှင့် စိုက်/ မေွး
စခန်းေျားအား ဝင်မရာက်ကကည့်ရှုစစ်မဆးစဉ် အကျဉ်း 
သား/အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/အချုြ်သူ ေျား၏ 
အိြ်မဆာင်ေျား၊ မထာင်တွင်းမဆးခန်း၊ တိုက်ခန်းေျား၊ 
စာကကည့်တိုက်၊ စားဖိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုမထာင်၊ မရသန့်စက်၊ 
မသာက်မရနှင့်သုံးမရကန်ေျား၊ ေိလ္လာေျား သန့်ရှင်းေှု ရှိ 
ေရှိကို လည်းမကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ မရာဂါကာကွယ်မရး
နှင့်စြ်လျဉ်း၍ မဆာင်ရွက်ထားရှိေှု အမမခအမနတို့ကို
လည်းမကာင်း ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။ 
၄။ အကျဉ်းမထာင်၊ အချုြ်မထာင်နှင့် စိုက်/မေွးစခန်း
ေျားရှိ အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/ အချုြ်
သူေျားအတွက် ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး မကကညာစာတေ်း 
မေန်ောမြန်စာသားေျား ြါရှိမသာ ေှတ်စုစာအုြ်ေျားနှင့် 
ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ စာအုြ်စာမြ (၇၀၀) အုြ်တို့ကို 
မကာ်ေရှင်ေှ လှူေါန်းခဲ့ရာ တာဝန်ခံ အရာရှိေျားေှ လက်ခံ
ရယူခဲ့ြါသည်။

၅။ ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း 
စစ်မဆးမတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမြုချက်ေျားကို လိုအြ်သလို 
အမရးယူမဆာင်ရွက်မြးနိုင် မရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 
မြးြို့မဆာင်ရွက်သွားေည် မဖစ်ြါသည်။
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jrefrmEkdifiH trsdK;om; vlYtcGifhta&; aumfr&SifrS 
urámhvlUtcGifhta&;aMunmpmwrf; rsufrjrifvufprf;pmtkyf 

(Braille)ykHESdyfxkwfa0jzefYcsdjcif;

 မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်သည် အမေင်အာရုံေသန်စွေ်းသူေျား လူ့အခွင့်အမရး
အသိြညာ တိုးြွားလာမစရန် ရည်ရွယ်လျက် ကကည့်မေင်တိုင်ေျက်ေမေင်မကျာင်းေှ ေျက်ေမေင် လက်စေ်းောသာ
နည်းြညာကို အသုံးမြု၍ (Universal Declaration of Human  Rights) ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတေ်း 
(Braille) ေျက်ေမေင်လက်စေ်းောသာစာအုြ် အုြ်မရ (၂၀၀) အား ၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်မန့တွင် ြုံနှိြ်ထုတ်မဝခဲ့
ြါသည်။
 မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်သည် အမေင်အာရုံေသန်စွေ်းသူေျား လူ့အခွင့်အမရး
အသိြညာ တိုးြွားလာမစရန် ရည်ရွယ်လျက် ကကည့်မေင်တိုင်ေျက်ေမေင်မကျာင်းေှ ေျက်ေမေင်လက်စေ်းောသာ
နည်းြညာကို အသုံးမြု၍ (Universal Declaration of Human  Rights) ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတေ်း 
(Braille) ေျက်ေမေင်လက်စေ်းောသာစာအုြ် အုြ်မရ (၂၀၀) အား ၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်မန့တွင် ြုံနှိြ်ထုတ်မဝခဲ့မြီး 
အဆိုြါ ကေ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အမရး မကကညာစာတေ်း ေျက်ေမေင်လက်စေ်းောသာ (Braille) စာအုြ်ေျားကို အစိုးရ
ေျက်ေမေင်မကျာင်း (၂) မကျာင်း၊ ြုဂ္ဂလိကေျက်ေမေင်မကျာင်း (၈) မကျာင်း၊ လူေှုဝန်ထေ်း၊ ကယ်ဆယ်မရးနှင့် 
မြန်လည်မနရာချထားမရး ဝန်ကကီးဌာန၊ မကာ်ေရှင်ရုံးချုြ် (စာကကည့်တိုက်)နှင့် မကာ်ေရှင်ရုံးခွဲ (၄) ခု မဖစ်သည့် 
မနမြည်မတာ်၊ ေန္တမလး၊ စစ်မတွ၊ ြုသိေ်ရုံးခွဲေျားသို့ ၂၂-၄-၂၀၂၂ ရက်မန့တွင် မြးြို့မဖန့်ချခိဲ့ြါသည်။
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2022 c kE Sp f ?  wk di fwef ;csufrsm;  p dpp faqmi f& Guf jci f ;2022 c kE Sp f ?  wk di fwef ;csufrsm;  p dpp faqmi f& Guf jci f ;

  
  ၂၀၂၂ နှစ်၊ ဧမြီလတွင် လူ့အခွင့်အမရးကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မရးဌာနေှ တိုင်တန်းချက်  (၁၀) မစာင် ၂၀၂၂ နှစ်၊ ဧမြီလတွင် လူ့အခွင့်အမရးကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မရးဌာနေှ တိုင်တန်းချက်  (၁၀) မစာင် 
လက်ခံရရှိခဲ့ရာ ေတ်လ လက်ကျန်တိုင်စာ (၅) မစာင်နှင့် တိုင်တန်းချက် စုစုမြါင်း (၁၅) မစာင်ကို စုံစေ်းစစ်မဆးလက်ခံရရှိခဲ့ရာ ေတ်လ လက်ကျန်တိုင်စာ (၅) မစာင်နှင့် တိုင်တန်းချက် စုစုမြါင်း (၁၅) မစာင်ကို စုံစေ်းစစ်မဆး
မရးအဖွဲ့အစည်းအမဝး ( ၃ ) ကကိေ်ကျင်းြမြုလုြ်ခဲ့မြီး စိစစ်ခဲ့ရာ  မအာက်ြါ အတိုင်း ဆုံးမဖတ်ခဲ့ြါသည်-မရးအဖွဲ့အစည်းအမဝး ( ၃ ) ကကိေ်ကျင်းြမြုလုြ်ခဲ့မြီး စိစစ်ခဲ့ရာ  မအာက်ြါ အတိုင်း ဆုံးမဖတ်ခဲ့ြါသည်-
 (က) သက်ဆိုင်ရာဌာနေျားသို့ မြးြို့မခင်း  -   ၁ မစာင် (က) သက်ဆိုင်ရာဌာနေျားသို့ မြးြို့မခင်း  -   ၁ မစာင်
 (ခ) ေှတ်တေ်းထားရှိေှု    -       ၁၁  မစာင် (ခ) ေှတ်တေ်းထားရှိေှု    -       ၁၁  မစာင်
 (ဂ) လက်ကျန်တိုင်တန်းချက်   -   ၃ မစာင် (ဂ) လက်ကျန်တိုင်တန်းချက်   -   ၃ မစာင်
မကာ်ေရှင်ဥြမေြုေ်ေ ၃၇ (က)၊ ၃၇(ခ) အရ လည်းမကာင်း၊ အချက်အလက်ေမြည့်စုံ၍ တိုင်စာအဂဂါရြ်နှင့်မကာ်ေရှင်ဥြမေြုေ်ေ ၃၇ (က)၊ ၃၇(ခ) အရ လည်းမကာင်း၊ အချက်အလက်ေမြည့်စုံ၍ တိုင်စာအဂဂါရြ်နှင့်
ေညီ၍လည်းမကာင်း၊ မကာ်ေရှင်ေှ မဆာင်ရွက်မြီးမဖစ်၍လည်းမကာင်း၊ မကာ်ေရှင် ဥြမေ ြုေ်ေ ၃၂ (ခ) အရ ေညီ၍လည်းမကာင်း၊ မကာ်ေရှင်ေှ မဆာင်ရွက်မြီးမဖစ်၍လည်းမကာင်း၊ မကာ်ေရှင် ဥြမေ ြုေ်ေ ၃၂ (ခ) အရ 
လုြ်ြိုင်ခွင့်အတွင်း ေကျမရာက်၍ လည်းမကာင်း၊ မကာ်ေရှင်ဥြမေြုေ်ေ ၃၂ (ဂ) အရ တိုင်တန်းသူအတွက် ြိုေိုလုြ်ြိုင်ခွင့်အတွင်း ေကျမရာက်၍ လည်းမကာင်း၊ မကာ်ေရှင်ဥြမေြုေ်ေ ၃၂ (ဂ) အရ တိုင်တန်းသူအတွက် ြိုေို
သင့်မလျာ်မသာ နည်းလေ်းမဖင့် ကုစားနိုင်၍လည်းမကာင်း၊ စုစုမြါင်း တိုင်တန်းချက် (၁၁) မစာင်အား ေှတ်တေ်းသင့်မလျာ်မသာ နည်းလေ်းမဖင့် ကုစားနိုင်၍လည်းမကာင်း၊ စုစုမြါင်း တိုင်တန်းချက် (၁၁) မစာင်အား ေှတ်တေ်း
ထားရှိခဲ့ြါသည်။ ထားရှိခဲ့ြါသည်။ 

rarhe J haem frar he J haem f

ရာစုဆယ့်ကိုး၊ တိုးမလးဆယ့်ရှစ်
ေီလတစ်ဆယ်၊ မကကညာတယ်ဟု
ကုလတည်မြု၊ ထုတ်မြန်စုသည်

ေူတည်သုံးဆယ်၊ မဖစ်တယ်ကွယ်။
သိက္ခာခွင့်မရး၊ မေွးကတန်းတူ

ကျား ေ မဖူ ေဲ၊ လူေျ ိုး ြိန်ဝ
ကကီး ငယ်ေဟူ၊ ခွင့်မရးတူသည်

မေျှာ်ရည်ထုတ်မြန်၊ စစ်ေှန်မြည့်ဝ
ခွင့်မရးလှသည်၊ ညီေျှတူညီ

ရှိသည်သေိုင်း၊ လူတိုင်းတွက်ရည်
ယူ ေီ အိတ်ချ် အာ၊ မဖစ်တယ်ကွယ်။

နှိြ်စက်ကျွန်မြု၊ ကာကွယ်ေှုရ
လူေှုခွင့်မရး၊ ကာကွယ်မြးသည်

ေမနှးသိကက၊ မဝေျှြါသည်
ဤစာသည်ကား၊ လူသားသတိ

နိတိသမော၊ သိမစာမစ၏
သတိမစ့မဆာ်၊ ေမေ့နဲ့မနာ်။ 

မင ိေ ်း
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jrefrmEkdifiH trsdK;om; vlYtcGifhta&; aumfr&Sif&kH;? aiGaMu;qkdif&m vkyfxkH;vkyfenf;jrefrmEkdifiH trsdK;om; vlYtcGifhta&; aumfr&Sif&kH;? aiGaMu;qkdif&m vkyfxkH;vkyfenf;
rsm;ESifh pyfvsOf;onfh vkyfxkH;vkyfenf;rsm; jyifqifjcif; tpnf;ta0;usif;yrsm;ESifh pyfvsOf;onfh vkyfxkH;vkyfenf;rsm; jyifqifjcif; tpnf;ta0;usif;y

jrefrmEkdifiH trsdK;om; vlYtcGifhta&; aumfr&Sif&kH;? &k H;0efxrf;rsm; jrefrmEkdifiH trsdK;om; vlYtcGifhta&; aumfr&Sif&kH;? &k H;0efxrf;rsm; 
qE¼azmfxkwfyGJusif;yqE¼azmfxkwfyGJusif;y

မေလ ၂၃ ရက်
 မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင် 
မငွမကကးဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းေျားနှင့် စြ်လျဉ်း
သည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းေျား မြင်ဆင်မခင်း အစည်းအမဝး
ကို ၂၃-၅-၂၀၂၂ ရက်မန့တွင် Video Conferencing Sys-
tem မဖင့် ကျင်းြခဲ့ရာ မကာ်ေရှင်ေှ ထုတ်မြန်ထားမသာ 
လုြ်ထုံး လုြ်နည်းေျား မြင်ဆင်နိုင်မရးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်ေျား
မဖစ်ကကမသာ မေါ်နုနုယဉ်၊ မေါက်တာသန်းမေင့်၊ ဦးမကျာ်
မေင့်၊ မေါက်တာမေင့်သူမေိုင်၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း မြင်ဆင်
မရးဆွဲမရးအဖွဲ့၏ အမထာက်အကူမြုဆြ်မကာ်ေတီအဖွဲ့

မခါင်းမဆာင် ေုတိယညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်
ေျား၊ ဥြမေမရးရာဌာနေှ ဝန်ထေ်းေျား တက်မရာက်ခဲ့ကက
ြါသည်။  
 အဆိုြါ အစည်းအမဝးတွင် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် 
မေါ်နုနုယဉ်က အဖွင့်အေှာစကား မမြာကကားခဲ့ြါသည်။ 
မေန်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင် 
မငွမကကးဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းေျား မြင်ဆင်မခင်းနှင့် 
စြ်လျဉ်း၍ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင်ေျားက မဆွးမနွးခဲ့ကကြါ 
သည်။”

မေလ ၂၇ ရက်
 မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်
ရုံးေှ အရာထေ်း/အေှုထေ်းေျား၏ ဆန္ဒမဖာ်ထုတ်ြွဲ အခေ်း 
အနားကို ရန်ကုန်မေို့ အေှတ်(၂၇)၊ မြည်လေ်း၊ လှိုင်မေို့နယ်
ရှိ မကာ်ေရှင်ရုံး Conference Room တွင် ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ 
မေလ ၂၇ ရက်မန့ ၁၃:၀၀ နာရီအချနိ်တွင် ကျင်းြခဲ့
ြါသည်။ 
 အဆိုြါ ဆန္ဒမဖာ် ထုတ်ြွဲသို့ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် 
ဦးတင်မအာင် ဦးမဆာင်၍ မကာ်ေရှင်ရုံး ညွှန်ကကားမရးေှူး 
ချုြ်၊ ေုတိယ ညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်နှင့် ဌာနတာဝန်ခံေျား၊ 
အရာထေ်း/အေှုထေ်းေျား၊ ရုံးခွဲအသီးသီးေှ အရာထေ်း / 
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အေှုထေ်းေျား တက်မရာက်ကကြါသည်။
 အခေ်းအနားအစီအစဉ်အရ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဦးတင်မအာင်က အဖွင့်အေှာစကား မမြာကကားရာတွင် 
မကာ်ေရှင်ရုံးချုြ်ေှ တက်မရာက်လာကကသည့် ရုံးဝန်ထေ်း
ေျား၊ video Conferencing စနစ်မဖင့် တက်မရာက်ကက
သည့် မကာ်ေရှင်ရုံးခွဲေျားေှ အရာထေ်း/အေှုထေ်းေျားအား
ဆန္ဒမဖာ်ထုတ်ြွဲ ကျင်းြရမခင်း၏ အမကကာင်းရင်းေျားကို
ရှင်းလင်းမမြာကကားမြီး မကာ်ေရှင်ရုံး ညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်
ဦးေုန်းကကယ်က မကာ်ေရှင်ရုံးဝန်ထေ်းေျား၏ မော်မတာ် 
ယာဉ် ကကို / ြို့ လက်ရှိအခက် အခဲေျားကို ရှင်းလင်းမမြာ
ကကားြါသည်။ ထို့မနာက် ညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်က ဌာန
တစ်ခုချင်းအလိုက် လိုအြ်ချက်ေျားကို ရှင်းလင်းတင်မြ

ကကရန် မမြာကကားြါသည်။ ထို့မနာက် လူ့အခွင့်အမရးမေှင့်
တင်မရးနှင့် ြညာမြးမရးဌာန၊ လူ့အခွင့်အမရး ကာကွယ်
မစာင့်မရှာက်မရးဌာန၊ ဥြမေမရးရာဌာန၊ နိုင်ငံတကာ
ဆက်ဆံမရးဌာန၊စီေံမရးရာဌာနနှင့်e-Government 
ဌာန၊ မနမြည်မတာ်ရုံးခွဲ၊ ေန္တမလးရုံးခွဲနှင့် စစ်မတွရုံးခွဲေျား
ေှ တင်မြကကမြီး မကာ်ေရှင်ရုံး ညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်က
လိုအြ်သည်ေျားကို မမဖဆည်းမဆာင်ရွက်မြးခဲ့ြါသည်။
ထို့မနာက် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးတင်မအာင်ကနိဂုံးချုြ် 
အေှာစကားမမြာကကားမြီး ဆန္ဒမဖာ်ထုတ်ြွဲအား၁၅:၂၀ 
နာရီအချနိ်တွင် ရုြ်သိေ်းခဲ့မြီး အခေ်းအနားသို့ မကာ်ေရှင်
ရုံးေှ အရာထေ်း/အေှုထေ်း (၆၈) ဦးတက်မရာက်ခဲ့ြါသည်။

A[kd0efxrf;wuúokdvf (txufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom A[kd0efxrf;wuúokdvf (txufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom 
oifwef;wGif oifcef;pm oGm;a&mufykd Ycsjcif; oifwef;wGif oifcef;pm oGm;a&mufykd Ycsjcif; 

မေလ ၁၁ ရက်
 မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်
ရုံး၊ ေုတိယညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ်  မေါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း
သည် ဗဟိုဝန်ထေ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မေန်ောမြည်) 
တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိမသာ အဆင့်မေင့်အရာထေ်း စီေံ
ခန့်ခွဲေှုသင်တန်း၊ အေှတ်စဉ် (၁၀) ၌ ၁၁-၅-၂၀၂၂ ရက်
မန့၊ ၀၈:၀၀ နာရီအချနိ်ေှ ၁၅:၅၅ နာရီအချနိ်အထိ လူ့

အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ ေျားသွားမရာက်ြို့ချခဲ့
ြါသည်။
      အဆိုြါသင်တန်းတွင် မကာ်ေရှင်ရုံး၊ ေုတိယ
ညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ် မေါက်တာ ခိုင်ခိုင်ဝင်းက လူ့အခွင့် 
အမရးဆိုင်ရာ အမမခခံအယူအဆေျား၊ ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်
မရးမကကညာစာတေ်း၊  မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့် 
အ မရး  မကာ်ေရှင်ဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် လုြ်ငန်းမဆာင်ရွက်
ချက်ေျား၊ နိုင်ငံမတာ်နှင့် မြည်သူ့တာဝန်၊ ကုလသေဂ္ဂ 
လူ့အခွင့်အမရးယန္တရား၊ ကေ္ဘာ့နိုင်ငံေျား၏ လူ့အခွင့် အမရး
အမမခအမနေျားကို ြုံေှန်သုံးသြ်သည့်လုြ်ငန်းစဉ် စသည့်
ောသာရြ်သင်ခန်းစာေျား ြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းတွင် 
စုစုမြါင်းသင်တန်းသား ဉီးမရ (၄၁) ဉီး တက်မရာက်ခဲ့
ကကမြီး တက်မရာက်လာမသာ သင်တန်းသားေျားေှ သိရှိ
လိုသည့် မေးခွန်းေျားကို မေးမေန်းကကရာ မကာ်ေရှင်ရုံး 
ေုတိယ ညွှန်ကကားမရးေှူးချုြ် မေါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်းက 
မြန်လည်မမဖကကားခဲ့ြါသည်။
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ENGLISH SECT ION 
MNHRC Gives Human Rights Lecture at Central Institute of Civil Services MNHRC Gives Human Rights Lecture at Central Institute of Civil Services 

(Upper Myanmar)(Upper Myanmar)

May 12May 12
 As  part of the human rights promotion and education activities of Myanmar National Human  As  part of the human rights promotion and education activities of Myanmar National Human 
Rights Commission, Dr. Nanda Hmun, Vice-Chair of the Commission gave lectures on human rights at Rights Commission, Dr. Nanda Hmun, Vice-Chair of the Commission gave lectures on human rights at 
the Management Course for Executive Level Officials (No.9) held  at the Central Institute of Civil Services  the Management Course for Executive Level Officials (No.9) held  at the Central Institute of Civil Services  
(Upper Myanmar ) on 12 May 2022 from 08:00 am to 03:55 pm.(Upper Myanmar ) on 12 May 2022 from 08:00 am to 03:55 pm.
 In doing so, the Vice-Chair Dr. Nanda Hmun gave the lectures on Human Rights Concept, Uni- In doing so, the Vice-Chair Dr. Nanda Hmun gave the lectures on Human Rights Concept, Uni-
versal Declaration of Human Rights, Myanmar National Human Rights Commission and its Activities, versal Declaration of Human Rights, Myanmar National Human Rights Commission and its Activities, 
State Obligations and Public Responsibilities, the United Nations Human Rights Mechanism and Uni-State Obligations and Public Responsibilities, the United Nations Human Rights Mechanism and Uni-
versal Periodic Review. After that the lecturer answered the questions asked by the trainees. A total of versal Periodic Review. After that the lecturer answered the questions asked by the trainees. A total of 
(22) deputy directors general from the departments and organizations attended  the above-mentioned (22) deputy directors general from the departments and organizations attended  the above-mentioned 
course.course.



13

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Central Institute of Civil Services MNHRC Gives Human Rights Lecture at Central Institute of Civil Services 
(Upper Myanmar)(Upper Myanmar)

May 11May 11
 As  part of the human rights promotion and  As  part of the human rights promotion and 
education activities of Myanmar National Human education activities of Myanmar National Human 
Rights Commission, Deputy Director General Dr. Rights Commission, Deputy Director General Dr. 
Khine Khine Win gave lectures on human rights at Khine Khine Win gave lectures on human rights at 
the Management Course for Senior Level Officials the Management Course for Senior Level Officials 
(No.10) held at the Central Institute of Civil Ser-(No.10) held at the Central Institute of Civil Ser-
vices (Upper Myanmar) on 11 May 2022 from 08:00 vices (Upper Myanmar) on 11 May 2022 from 08:00 
am to 03:55 pm.am to 03:55 pm.
In doing so, Deputy Director General Dr. Khine In doing so, Deputy Director General Dr. Khine 
Khine Win gave the lectures on Human Rights Khine Win gave the lectures on Human Rights 
Concept, Universal Declaration of Human Rights, Concept, Universal Declaration of Human Rights, 
Myanmar National Human Rights Commission and Myanmar National Human Rights Commission and 
its Activities, State Obligations and Public Respon-its Activities, State Obligations and Public Respon-
sibilities, the United Nations Human Rights Mech-sibilities, the United Nations Human Rights Mech-

anism and Universal Periodic Review. After that anism and Universal Periodic Review. After that 
the lecturer answered the questions asked by the the lecturer answered the questions asked by the 
trainees. A total of (41) directors from the depart-trainees. A total of (41) directors from the depart-
ments attended the above-mentioned course.ments attended the above-mentioned course.
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နေပြည်နော် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လေ်းနှင့် မဇာ်ဂျလီေ်းမထာင့်၊ မရှေကကာ

ြင်ရြ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမေို့နယ်။

ဖုန်း - ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တနေး (ရုံးခွဲ)

ဦးြိုင်အေှတ် ၃၅ (က၊ဃ)၊ ကေ်းနားလေ်း၊ ၃၄ 

လေ်းနှင့် ၃၅ လေ်းကကား၊ မေးဝန်းအမနာက်

ရြ်ကွက်၊ချေ်းမအးသာဇံမေို့နယ်၊ေန္တမလးမေို့။

ဖုန်း - ၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ရခိုင်ပြည်ေယ် (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်မြည်နယ် အမထွမထွအုြ်ချုြ်မရးဦးစီး 

ဌာန၊ မြည်နယ်ရုံး၊ စစ်မတွမေို့။

ဖုန်း -၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ဆက်သွယ်ရေ် ေိြ်စာများ

အေှတ် (၂၇)၊ ၆ ေိုင်ခွဲ၊ မြည်လေ်း၊ လှိုင်မေို့နယ်။

ဖုန်း- ၀၁၆၅၄၆၇၀

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

မေန်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်ရုံး 

e-Government ဌာနေှ တာဝန်ယူ ထုတ်မဝြါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm 


