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ဇွန်လ ၂၉ ရက်   

 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် ပုံြှန်အစည်းအရေးအြှတ်စဉ် (၆/ ၂၀၂၂) ကို ၂၉-၆-၂၀၂၂ 

ရက်ရန့တွင် Video Conferencing System မြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် 

ြျား၊ ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်နှင့် တာေန်ရှိသူြျား တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအရေးတွင် ရကာ်ြရှင် 

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့က အြွင့်အြှာစကားရမပာကကားခဲ့ပပီး လူ့အခွင့်အရရးမြှင့်တင်ရရးနှင့် ကာကွယ်ရရး 

လုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ရွက်နိုင်ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တာေန်ခံ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျားက တင်မပ 

ရဆွးရနွးခဲ့ကကပါသည်။ ရကာ်ြရှင်၏ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွက် အုပ်ချုပ်ြှုစီြံခန့်ခွဲရရးရကာ်ြတီ အစည်းအရေးအြှတ်

စဉ် (၆/၂၀၂၂) ကို ၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလှည့်ကျ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့

ေင်ြျားမြစ်သည့် ဦးရပါ်လွင်စိန်၊ ဦးရကျာ်စိုးနှင့် ဦးတင်ရအာင် အထူးြိတ်ကကားခံရသည့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် (ဘဏ္ဍာ)  

ဦးရကျာ်မြင့်၊ ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်နှင့် တာေန်ရှိသူြျား တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။
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tmqD,Htpkd;&csif;qkdif&m vlYtcGifhta&;aumfr&Sif tmqD,Htpkd;&csif;qkdif&m vlYtcGifhta&;aumfr&Sif AICHRAICHR eSifh ta&SUawmiftm&StrsdK;om; eSifh ta&SUawmiftm&StrsdK;om;
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ukd,fpm;vS,ftzGJY yg0ifwufa&mufukd,fpm;vS,ftzGJY yg0ifwufa&muf

ဇွန်လ ၂၁ ရက်   

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်ရန့၊ Virtual Plat-

form စနစ်မြင့် ကျင်းပသည့် အာဆီယံ အစိုးရချင်း

ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် ( ASEAN Intergov-

ernmental Commission on Human Rights- AICHR) 

နှင့် အရရှ့ရတာင်အာရှအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး အြွဲ့

အစည်းြျား ြိုရြ် (Southeast Asia National Human 

Rights Institutions Forum – SEANF) တို့အကကား 

ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးပွဲသို့ ြိုရြ်အြွဲ့ေင် (၆) နိုင်ငံမြစ်သည့်  

ြိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ြရလးရှား၊ ထိုင်းနှင့် တီရြာလ်

လက်စ်ရတနိုင်ငံတို့ြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ AICHR ဥက္ကဋ္ဌ

နှင့် အြွဲ့ေင် ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်ြှ ရကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်၊ 

အြွဲ့ေင်ြျား မြစ်ကကရသာ ဦးရပါ်လွင်စိန်နှင့် ရဒါက်တာ

တင်ရြာင်ရြာင်သန်း တို့အပါအေင် ကိုယ်စားလှယ် စုစု 

ရပါင်း (၄၃) ဦး ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ့ကကသည်။ 

 အဆိုပါရဆွးရနွးပွဲ၌ ရဆွးရနွးပွဲအစီအစဉ်အရ 

အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်

ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Keo Remy က အြွင့်အြှာစကားရမပာကကား

ခဲ့ပါသည်။  ဆက်လက်၍ ြိုရြ်ဥက္ကဋ္ဌ မြစ်သည့် ြိလစ်ပိုင် 

နိုင်ငံ လူ့အခွင့်ရရးရကာ်ြရှင် (CHRP) က ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

SEANF ပထြအကကိြ် လုပ်ငန်းအြွဲ့ အစည်းအရေး 

ရနာက်ပိုင်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် တိုးတက်မြစ်ရပါ်ြှု

ြျားကို ရဆွးရနွး တင်မပခဲ့ပါသည်။ 

 အာဆီယံ အစိုးရချင်းဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရရး

ရကာ်ြရှင် (AICHR) ဥက္ကဋ္ဌက  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း 

အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် AICHR 

၏ လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် ဦးစားရပးကိစ္စ

ရပ်ြျားကို ရှင်းလင်းရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ ရဆွးရနွးပွဲ၌ 

မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ

က AICHR-SEANF တို့အကကား ရရှ့ဆက် ပူးရပါင်း 

ရဆာင်ရွက်ရရး ရဆာင်ရွက်နိုင်ြည့် နည်းလြ်းြျားကို 

အကကံမပုရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ 

 ထို့ရနာက် အာဆီယံ အစိုးရချင်းဆိုင်ရာ လူ့အခွင့် 

အရရးရကာ်ြရှင် (AICHR) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် SEANF ဥက္ကဋ္ဌတို့က 

နိဂုံးချုပ်အြှာစကားရမပာကကားပပီး ရဆွးရနွးပွဲကို ရုပ်သိြ်း

ခဲ့ပါသည်။ 
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ဇွန်လ ၃၀ ရက်   

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် 

ရုံးြှ အရာထြ်း/အြှုထြ်းြျား၏ လုပ်ငန်းစွြ်းရဆာင်

ရည် မြင့်ြားရရးကို ရည်ရွယ်လျက် ဌာနြျားအလိုက် 

လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျားကို အဂဂလိပ်ဘာသာမြင့ ်

ရှင်းလင်းမခင်းပပိုင်ပွဲကို ရကာ်ြရှင်ရုံး Conference 

Room တွင် ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ရန့ ၁၃:၀၀ နာရီ 

အချနိ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခြ်းအနားသို့ 

မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ 

၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ရုံး 

အရာထြ်း/ အြှုထြ်းြျား Video Conferencing မြင့် 

တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ ပပိုင်ပွဲသို့ ရကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ 

ဦးလှမြင့်က အြွင့်အြှာ စကားရမပာကကားရာတွင် ယခု

လို ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်း ရဆာင်ရွက်ချက်ြျား ရှင်းလင်း

တင်မပမခင်းပပိုင်ပွဲ ကျင်းပမပုလုပ်ရမခင်း၏ အဓိကရည်  

ရွယ်ချက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ် ရဆာင်ရွက် 

ရသည့် လုပ်ငန်းြျားတွင် ေန်ထြ်းြျား အဂဂလိပ်စာတက်

ရမြာက်ြှု အရည်အရသွး မြင့်ြားလာရစရရးကို အဓိက

ထားရဆာင်ရွက်ရမခင်းမြစ်ပပီး ရကာ်ြရှင်ရုံးြှ အဂဂလိပ်

စာသင်တန်းကို ြွင့်လှစ်ရပးခဲ့ပပီး သင်ကကားပပီးစာြျား ြရြ့ 

ြရလျာ့ရရးအတွက် ပပိုင်ပွဲအား အဂဂလိပ်ဘာသာမြင့ ်

ပပိုင်ပွဲ ယှဉ်ပပိုင်ရစမခင်း မြစ်ရကကာင်း၊ ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်း 

ရဆာင်ရွက်ချက်ြျား တင်မပမခင်းပပိုင်ပွဲကို တစ်လလျှင် 

ဌာန(၂)ခုြှ ယှဉ်ပပိုင်မခင်း မပုလုပ်သွားြည် မြစ်ရကကာင်း 

ရမပာကကားပါသည်။ ဌာနလုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျားကိ ု

တင်မပရန် အလှည့်ကျသည့် ဥပရဒရရးရာဌာနြှ ဦးစီး

အရာရိှ ရဒါ်ရြနှင်းသူ၊ ရဒါ်ရအးစန္ဒာမြင့်၊ အငယ်တန်းစာရရး 

ဦးတင်ကိုကို တို့ကလည်းရကာင်း၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံ 

ရရးဌာနြှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးြျ ိုးလှိုင်မြင့်ထွန်း၊ ရဒါ်သူဇာစံ၊ 

ဒုတိယလူ့အခွင့်အရရးဦးစီးြှူး ရဒါ်ထွန်းအိန္ဒာရကျာ်၊ 

အငယ်တန်းစာရရး ဦးမပည့်ပြိုးသူ၊ ရဒါ်နှင်းေတ်ရည်ဦး 

တို့ကလည်းရကာင်း အသီးသီးပါေင် ယှဉ်ပပိုင်ကကပပီး 

ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်နှင့် ဌာန (၆) ခုြှ ဌာန

တာေန်ခံ ညွှန်ကကားရရးြှူးြျားက အြှတ်ရပးခဲ့ကကပပီး 

ပပိုင်ပွဲသည် ၁၄:၄၅ နာရီအချနိ်တွင်ပပီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
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ဇွန်လ ၂၇ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်ြရှင်၊ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့် နှင့် 

ရဒါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်းတို့သည် နိုင်ငံ့ေန်ထြ်း

တက္ကသိုလ် (ရအာက်မြန်ြာမပည်) တွင် ြွင့်လှစ်လျက်ရှိ

ရသာ အဆင့်မြင့်အရာထြ်းစီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊ အြှတ်

စဉ် (၁၈) ၌ ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ ၁၀:၀၀ နာရီအချနိ်ြှ 

၁၅:၅၅ နာရီအချနိ်ထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ

ြျားသွား ရရာက်ပို့ချသည်။ 

 အဆိုပါသင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင် အြွဲ့ေင ်

ရဒါက်တာသန်းမြင့် လူအခွင့်အရရး အရမခခံအယူအဆ 

ြျား၊ ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အ ရရး ရကကညာစာတြ်းအရကကာင်း၊ 

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် ြွဲ့စည်း

မခင်းနှင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျား အရကကာင်းကို

လည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်  ရဒါက်တာတင်ရြာင်

ရြာင်သန်း က နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်ေတ္တရားနှင့် အြျား

မပည်သူ၏ တာေန်ရှိြှု၊  ကုလသြဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရရး

ယန္တရားနှင့် ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျား၏ လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရန

ြျားကို ပုံြှန်သုံးသပ်သည့် အစီရင်ခံစာစသည့် ဘာသာရပ်

ြျားကိုလည်းရကာင်း သင်ခန်းစာြျား အသီးသီးပို့ချခဲ့ကက

ရာစုစုရပါင်း သင်တန်းသားဦးရရ (၄၇) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့

ကကပပီး တက်ရရာက်လာရသာ သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလို

သည့်ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်းကကရာ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင ်

ရဒါက်တာသန်းမြင့်နှင့် ရဒါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်း

တို့က မပန်လည်ရမြကကားခဲ့ကကပါသည်။

ekdifiH h0efxrf;wuúokdvf (atmufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGifekdifiH h0efxrf;wuúokdvf (atmufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGif
oifcef;pmoGm;a&mufykd Ycsoifcef;pmoGm;a&mufykd Ycs

ဇွန်လ ၂၈ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်၊ 

ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့်နှင့် ရဒါက်တာ

တင်ရြာင်ရြာင်သန်းတို့သည် နိုင်ငံ့ေန်ထြ်းတက္ကသိုလ် 

(ရအာက်မြန်ြာမပည်) တွင် ြွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ ေန်ထြ်း

အြွဲ့အစည်း  ဒုတိယအကကီးအြှူး စီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊ 

အြှတ်စဉ် (၅) ၌ ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ ၈:၀၀ နာရီအချနိ်ြှ 

၁၅:၅၅ နာရီအချနိ်ထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ

ြျား သွားရရာက်ပို့ချသည်။ 

ekdifiH h0efxrf;wuúokdvf (atmufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGifekdifiH h0efxrf;wuúokdvf (atmufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGif
oifcef;pmoGm;a&mufykd Ycsoifcef;pmoGm;a&mufykd Ycs
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 အဆုိပါသင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်အြဲ့ွေင် ရဒါက်တာ 

သန်းမြင့်က လူ့အခွင့်အရရး အရမခခံအယူအဆြျား၊ က

ြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရကကညာစာတြ်းအရကကာင်း၊ မြန်ြာ 

နိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် ြွဲ့စည်း

မခင်းနှင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျား အရကကာင်းကို

လည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြရှင် အြွဲ့ေင်ရဒါက်တာတင်ရြာင်

ရြာင်သန်းက နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်ေတ္တရားနှင့် အြျား

မပည်သူ၏ တာေန်ရှိြှု၊  ကုလသြဂ္ဂလူ့အခွင့်အရရးယန္တရား

နှင့် ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျား၏ လူ့အခွင့်အရရး အရမခအရနြျားကို 

ပုံြှန်သုံးသပ်သည့် အစီရင်ခံစာစသည့် ဘာသာရပ်ြျား

ကို လည်းရကာင်း သင်ခန်းစာြျား အသီးသီး ပို့ချခဲ့ကကရာ 

စုစုရပါင်းသင်တန်းသားဦးရရ (၂၀) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကက

ပပီး တက်ရရာက်လာရသာ သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလို

သည့်ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်းကကရာ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်

ရဒါက်တာ သန်းမြင့်နှင့် ရဒါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်း

တို့က မပန်လည်ရမြကကားခဲ့ကကပါသည်။

"While poverty persists, there is no true freedom"

"ဆင်းရ ဲမ ွ ဲတေတေချ ေိ ်၌ စစ်မ ှေ ်တော လွေ်လပ်မှု မရှ ိ"

       Nelson Mandela (1918 - 2013)
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jrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifrS aygif;wnftcsKyfaxmifESifhjrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifrS aygif;wnftcsKyfaxmifESifh
jynftusOf;axmifwkd Ytm; Munfh&S kppfaq;jcif;jynftusOf;axmifwkd Ytm; Munfh&S kppfaq;jcif;

ရြလ ၃၁ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်
ြှ အြွဲ့ေင် ဦးတင်ရအာင် ဦးရဆာင်ရသာ ကကည့်ရှု စစ်ရဆး
ရရးအြွဲ့သည် ၃၀-၅-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ရပါင်းတည်
အချုပ်ရထာင်နှင့် ရပါင်းတည် ပြို့ြရဲစခန်း အချုပ်ခန်း
ကိုလည်းရကာင်း၊ ၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် မပည်
အကျဉ်းရထာင်နှင့် မပည်ပြို့ အြှတ် (၁) ရဲစခန်းအချုပ်ကို
လည်းရကာင်း သွားရရာက်၍ ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။
 ကျန်းြာရရးေန်ကကီးဌာနက ထုတ်မပန်ထားရသာ 
ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ ညွှန်ကကားချက်
ြျားနှင့်အညီ အကျဉ်းရထာင်၊ အချုပ်ရထာင်နှင့် ရဲစခန်း
အချုပ်ခန်းတို့ကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင်ဥပရဒ 
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ဥပရဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
ထုတ်မပန်ချက်ြျားနှင့်အညီ အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 
အချုပ်သား/အချုပ်သူြျားကို အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ဆုံကာ 
အကျဉ်းသား/ အချုပ်သားတစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံးရရှိြည့် 
အခွင့်အရရးမြစ်ရသာ ရနထိုင်စားရသာက်ြှု အရမခအရန
ြျား၊ ကျန်းြာရရး ရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ ြရှိ၊ ရထာင်ေင်စာ
ပစ္စည်းြျား စုံလင်စွာ ရရှိမခင်း ရှိ ြရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်ရသာ 

အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းြျား ရရှိမခင်း ရှိ ြရှိနှင့် ညှဉ်းပန်း
နှိပ်စက်ြှု ရှိ ြရှိ၊ ကိုဗစ် ကာကွယ်ရဆး ထိုးနှံပပီးစီးြှု 
အရမခအရန စသည်တို့ကို  ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် 
ယခင်က ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့သည့် အကကံမပုချက်ြျားအရပါ် 
အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက်ထားြှု အရမခအရနတို့
ကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။
 အကျဉ်းရထာင်နှင့် အချုပ်ရထာင်ြျားအား ေင်
ရရာက်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 
အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျား၏ အိပ်ရဆာင်ြျား၊ ရထာင်
တွင်းရဆးခန်း၊ တိုက်ခန်းြျား၊ စာကကည့်တိုက်၊ စားြိုကကီး၊ 
ရိက္ခာ ဂိုရထာင်၊ ရရသန့်စက်၊ ရသာက်ရရနှင့် သုံးရရကန်
ြျား၊ ြိလ္လာြျား သန့်ရှင်းြှု ရှိ ြရှိ ရမြမပင်အရမခအရနြျား
ကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ 
 အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/အချုပ်
သူြျား ရလ့လာြတ်ရှုရန်အတွက်  ရပါင်းတည်အချုပ် 
ရထာင်နှင့် မပည်အကျဉ်းရထာင်တို့ကို ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့် 
အရရးရကကညာစာတြ်း မြန်ြာမပန်စာသားြျား ပါရှိ
ရသာ ြှတ်စုစာအုပ် (၅၀၀) အုပ်နှင့် ဗဟုသုတရြွယ်ရာ 
စာအုပ်စာရပ (၃၀၀) အုပ်တို့ကို ရကာ်ြရှင်ြှ လှူဒါန်းခဲ့ရာ 
အကျဉ်းရထာင်တာေန်ခံြျားြှ လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
 ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ် 
ရဆးရတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ်သလို 
အရရးယူရဆာင်ရွက်ရပးနိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 
ရပးပို့ရဆာင်ရွက်သွားြည် မြစ်ပါသည်။
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jrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifrS zsmykHtusOf;axmifESifh jrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifrS zsmykHtusOf;axmifESifh 
zsmykHjrdKUr&Jpcef; tcsKyfcef;wkd Ytm; Munfh&S kppfaq;jcif;zsmykHjrdKUr&Jpcef; tcsKyfcef;wkd Ytm; Munfh&S kppfaq;jcif;

ဇွန်လ ၇ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်
ြှ အြွဲ့ေင် ဦးရကျာ်မြင့် ဦးရဆာင်ရသာ ကကည့်ရှုစစ်ရဆး
ရရးအြွဲ့သည် ၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ရန့နှင့် ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်
ရန့ြျားတွင် ြျာပုံအကျဉ်းရထာင် နှင့် ြျာပုံပြို့ြရဲစခန်း
အချုပခ်န်းတိုက့ိ ု သွားရရာက၍် ကကည့ရ်ှုစစရ်ဆးခဲပ့ါသည။် 
 အကျဉ်းရထာင်နှင့် ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းတို့ကို 
ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင်ဥပရဒ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ 
ရကာ်ြရှင်ဥပရဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်မပန်ချက်ြျား
နှင့်အညီ အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/အချုပ်
သူြျားကို အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသား/
အချုပ်သားတစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံးရရှိြည့် အခွင့်အရရးမြစ်
ရသာ ရနထိုင်စားရသာက်ြှု အရမခအရနြျား၊ ကျန်းြာရရး 
ရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ ြရှိ၊ ရထာင်ေင်စာ ပစ္စည်းြျား စုံလင်
စွာ ရရှိမခင်း ရှိ ြရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်ရသာ အသုံးအရဆာင်
ပစ္စည်းြျား ရရှိမခင်း ရှိ ြရှိနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြှု ရှိ ြရှိ 
စသည်တို့ကို  ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က 
ကကည့ရ်ှုစစရ်ဆးခဲသ့ည့ ်အကကမံပုချကြ်ျားအရပါ် အရကာင ်
အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက်ထားြှု အရမခအရန တို့ကို ကကည့်ရှု 
စစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာငန်ငှ့ ် အချုပခ်န်းြျားအား ေငရ်ရာက ်
ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုပ် 
သား/အချုပ်သူြျား၏ အိပ်ရဆာင်ြျား၊ ရထာင်တွင်း
ရဆးခန်း၊ စာကကည့်တိုက်၊ စားြိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုရထာင်၊ 
ရသာက်ရရ/သုံးရရကန်ြျား၊ ြိလ္လာြျားသန့်ရှင်းြှု ရှိ ြရှ ိ

ကိုလည်းရကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရရး
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွက်ထားရှိြှု အရမခအရနတို့ကို 
လည်းရကာင်း ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ 
 ြျာပုံအကျဉ်းရထာင်ရှိ အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 
အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျားအတွက် ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး 
ရကကညာစာတြ်း မြန်ြာမပန်စာသားြျားပါရှိရသာ ြှတ်စု 
စာအုပ် ၃၀၀ အုပ်၊ ဗဟုသုတ ရြွယ်ရာ စာအုပ်စာရပ ၂၀၀ 
အုပ်နှင့် Oxygen Regulator ၃ လုံးတို့ကို ရကာ်ြရှင်ြှ 
လှူဒါန်းခဲ့ရာ အကျဉ်းရထာင်တာေန်ခံအရာရှိြှ လက်ခံ
ရယူခဲ့ပါသည်။
 ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ် 
ရဆးရတွ့ရှိချက်ြျားနှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ်
သလို အရရးယူရဆာင်ရွက်နိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
သို့ ရပးပို့အကကံမပုသွားြည် မြစ်ပါသည်။
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ဇွန်လ ၁၆ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်
ြှ အြွဲ့ေင် ဦးရကျာ်မြင့် ဦးရဆာင်ရသာ ကကည့်ရှုစစ် 
ရဆးရရးအြွဲ့သည် ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ရန့နှင့် ၁၄-၆-၂၀၂၂ 
ရက်ရန့ြျားတွင် ရြာ်လပြိုင် အချုပ်ရထာင်ကိုလည်း 
ရကာင်း၊ ၁၅-၆-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ကျ ိုက်ြရရာဗဟို
အကျဉ်းရထာင်နှင့် ကျ ိုက်ြရရာပြို့ြရဲစခန်းကိုလည်း 
ရကာင်း၊ ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ရြာ်လပြိုင်ပြို့ြ
ရဲစခန်းနှင့် ြုပွန်နယ်ရမြရဲစခန်း တို့ကိုလည်းရကာင်း 
သွားရရာက်၍ ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။
 ဗဟိုအကျဉ်းရထာင်နှင့် အချုပ်ရထာင်တို့ကို 
ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင် ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ 
ရကာ်ြရှင်ဥပရဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်မပန်ချက်ြျားနှင့်
အညီ အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား၊ အချုပ်သူြျား
ကို အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသား/အချုပ်သား
တစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံးရရှိြည့် အခွင့်အရရးမြစ်ရသာ ရနထိုင်
စားရသာက်ြှု အရမခအရနြျား၊ ကျန်းြာရရးရစာင့်ရရှာက်
ြှု ရှိ ြရှိ၊ ရထာင်ေင်စာပစ္စည်းြျား စုံလင်စွာ ရရှိမခင်း ရှိ ြရှိ၊ 
ရသင့်ရထိုက်ရသာ အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းြျား ရရှိမခင်း 
ရှိ ြရှိနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြှု ရှိ ြရှိ စသည်တို့ကို  ရြးမြန်း
ြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့သည့ ်
အကကံမပုချက်ြျားအရပါ် အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင် 
ရွက်ထားြှု အရမခအရနတို့ကို ကကည့်ရှုစစ် ရဆးခဲ့ပါသည်။
 ဗဟိုအကျဉ်းရထာင်နှင့် အချုပ်ရထာင်တို့အား 
ေင်ရရာက်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူ၊ 
အချုပ်သား၊ အချုပ်သူြျား၏ အိပ်ရဆာင်ြျား၊ ရထာင်
တွင်းရဆးရုံ/ရဆးခန်း၊ တိုက်ခန်းြျား၊ စာကကည့်တိုက်၊ 
စားြိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုရထာင်၊ ရရသန့်စက်၊ ရသာက်ရရ
နှင့်သုံးရရကန်ြျား၊ ြိလ္လာြျား သန့်ရှင်းြှု ရှိ ြရှိတို့ကို
လည်းရကာင်း၊ အကျဉ်းသား/အချုပ်သားြျားကို ကိုဗစ်-
၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရဆး ထိုးနှံရနြှုြျားကိုလည်းရကာင်း 
ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ 
 အချုပ်ရထာင်နှင့် ဗဟိုအကျဉ်းရထာင် တို့ရှိ 
အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျား 
ရလ့လာြတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရးရကက 
ညာစာတြ်း မြန်ြာမပန်စာသားြျား ပါရှိရသာ ြှတ်စုစာ
အုပ် ၅၀၀ အုပ်၊ ဗဟုသုတရြွယ်ရာ စာအုပ်စာရပ ၅၀၀ 

အုပ်နှင့် Oxygen Regulator ၅ လုံးတို့ကို ရကာ်ြရှင်ြှ 
လှူဒါန်းခဲ့ရာ အကျဉ်းရထာင်တာေန်ခံအရာရှိတို့ြှ လက်ခံ 
ရယူခဲ့ပါသည်။ 
 ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ် 
ရဆးရတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ်သလို 
အရရးယူရဆာင်ရွက်ရပးနိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 
ရပးပို့ရဆာင်ရွက်သွားြည် မြစ်ပါသည်။
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ဇွန်လ ၁၄ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်

ြှ အြွဲ့ေင် ဦးရကျာ်မြင့် ဦးရဆာင်ရသာအြွဲ့သည် 

ြွန်မပည်နယ်အတွင်းရှိ ကျ ိုက်ြရရာဗဟိုအကျဉ်းရထာင်၊ 

ရြာ်လပြိုင် အချုပ်ရထာင်နှင့် ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းြျားအား 

ကကည့်ရှုစစ်ရဆးသည့် ခရီးစဉ်အတွင်း ၁၄-၆-၂၀၂၂ ရက်

ရန့ နံနက်ပိုင်း၌ ြွန်မပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ ေန်ကကီးချုပ် 

ဦးရဇာ်လင်းထွန်း၊ မပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ေင် ေန်ကကီးြျား 

နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာေန်ရှိသူြျားအား ရတွ့ဆုံ၍ 

ြွန်မပည်နယ်အတွင်းရှိ မပည်သူြျားြှ ရကာ်ြရှင်သို့ ရပး

ပို့ တိုင်ကကားလာရသာ တိုင်တန်းချက်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း

သည့် ရဆာင်ရွက်ထားရှိြှု အရမခအရနြျား၊ ရကာ်ြရှင်

ြှ အကျဉ်းရထာင်၊ အချုပ်ရထာင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း

ြျားအား ကကည့်ရှုစစ်ရဆးြှု အရမခအရနြျား၊ လူ့

အခွင့်အရရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရကာ်ြရှင်ြှရဆာင်ရွက်ရန

ြှုြျားကို ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးခဲ့ပပီး မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်ဥပရဒ၊ ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး 

ရကကညာစာတြ်း (UDHR)၊ ရကာ်ြရှင်၏ (၁၀) နှစ်တာ

ခရီးစာအုပ်နှင့် ရကာ်ြရှင် လက်ကြ်းစာရစာင်ြျားအား 

ရပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ေိုင်ေေ်းချက်များ စိစစ်တဆာင်ရွက်ခခင်း

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ရြလအတွင်း လူ့အခွင့်အရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဌာနြှ တိုင်တန်းချက်  (၂၅) 
ရစာင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဧပပီလ တိုင်တန်းချက်လက်ကျန် (၃) ရစာင်၊ စုစုရပါင်း တိုင်တန်းချက် (၂၈) 
ရစာင်ရှိပပီး တိုင်တန်းချက်ြျားကို စုံစြ်းစစ်ရဆးရရးအြွဲ့ အစည်းအရေး (၃) ကကိြ် ကျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ပပီး 
စိစစ်ခဲ့ရာ တိုင်တန်းချက် ( ၁ ) ရစာင်ကို လိုအပ်သလို စိစစ်ရဆာင်ရွက်ရပးနိုင်ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
ဌာနသို့  ရပးပို့အရကကာင်းကကားခဲ့ပါသည်။ တိုင်တန်းချက် ( ၄ ) ရစာင်ကို ကာယကံရှင်ထံ ရကာ်ြရှင်ြှ 
အကကံမပုချက်နှင့်အတူ မပန်ကကားခဲ့ပပီး၊ တိုင်တန်းချက် ( ၁၃ ) ရစာင်ကို ရကာ်ြရှင်ဥပရဒပုဒ်ြ ၃၇ (က) အရ 
လည်းရကာင်း၊ ၃၂ (ခ) အရလည်းရကာင်း၊ ၃၂ (ဂ) အရလည်းရကာင်း၊ တိုင်စာအဂဂါရပ်နှင့် ြညီညွတ်၍ 
လည်းရကာင်း၊ အရထာက်အထားြမပည့်စုံသမြင့်လည်းရကာင်း ြှတ်တြ်းထားရှိရန် ဆုံးမြတ်ခဲ့ပါသည်။ 
ရြလတွင် ရဆာင်ရွက်ရန် တိုင်တန်းချက် (၁၀) ရစာင် ကျန်ရှိပါသည်။  

rGefjynfe,ftpkd;&tzGJ Y? 0efMuD;csKyfESifh tpkd;&tzGJ Y 0efMuD;rsm;ukd rGefjynfe,ftpkd;&tzGJ Y? 0efMuD;csKyfESifh tpkd;&tzGJ Y 0efMuD;rsm;ukd 
aumfr&SiftzGJ Y0ifrS awGYqkHjcif;aumfr&SiftzGJ Y0ifrS awGYqkHjcif;
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jrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlUtcGifhta&;aumfr&Sif&kH;? &k H;0efxrf;rsm; qE´azmfxkwfyGJusif;yjrefrmEkdifiHtrsdK;om;vlUtcGifhta&;aumfr&Sif&kH;? &k H;0efxrf;rsm; qE´azmfxkwfyGJusif;y

ဇွန်လ ၃၀ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်
ရုံးြှ အရာထြ်း/အြှုထြ်းြျား၏ ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲ 
အခြ်းအနား (၃/၂၀၂၂) ကို ရန်ကုန်ပြို့ အြှတ်(၂၇)၊ 
မပည်လြ်း၊ လှိုင်ပြို့နယ်ရှိ ရကာ်ြရှင်ရုံး Conference 
Room တွင် ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀  ရက်ရန့ ၁၀:၀၀ နာရီ
အချနိ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲ 
သို့ ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ် ဦးရဆာင်၍ ဒုတိယ
ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်နှင့် ဌာနတာေန်ခံြျား၊ အရာထြ်း/ 
အြှုထြ်းြျား၊ ရုံးခွဲအသီးသီးြှ အရာထြ်း/ အြှုထြ်းြျား 
တက်ရရာက်ကကပါသည်။ အခြ်းအနား အစီအစဉ်အရ 
ရကာ်ြရှင်ရုံးညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ် အြွင့်အြှာ စကား 
ရမပာကကားရာတွင် ရကာ်ြရှင်ရုံးချုပ်ြှ တက်ရရာက်လာ

ကကသည့် ရုံးေန်ထြ်းြျား၊ video Conferencing စနစ်မြင့် 
တက်ရရာက်ကကသည့် ရကာ်ြရှင်ရုံးခွဲြျားြှ အရာထြ်း/
အြှုထြ်းြျားအား ယခင်ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲ (၂/၂၀၂၂) 
အစည်းအရေးြှတ်တြ်းြှ ဥက္ကဌြှတ်ချက်မပုခဲ့သည့် ဆန္ဒ
ထုတ်ရြာ်ပွဲြျားအား လစဉ်မပုလုပ်ြည်မြစ်ရကကာင်း၊ 
တင်မပသည့်ကိစ္စအားလုံးအား မြည့်ဆည်းရပးရန် ြမြစ်
နိုင်ဘဲ ရသင့်ရထိုက်သည်ြျားကို ရဆာင်ရွက်ရပးြည်မြစ်
ပပီး ရဆာင်ရွက်၍ ြမြစ်နိုင်သည့် ကိစ္စြျားအား နားလည်
ရပးရန်လိုရကကာင်း ရှင်းလင်းရမပာကကားပါသည်။ စီြံ
ရရးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရရးဌာန ညွှန်ကကားရရးြှူး ဦးရစာလွင ်
က ယခင် ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲ (၂/၂၀၂၂) အစည်းအရေး
ြှတ်တြ်းြှ ရဆာင်ရွက်ပပီးစီးြှုြျားအား ရှင်းလင်းရမပာ
ကကားပါသည်။ ထို့ရနာက် လူ့အခွင့်အရရးမြှင့်တင်ရရး 
နှင့် ပညာရပးရရးဌာန၊ လူ့အခွင့်အရရးကာကွယ်ရစာင့ ်
ရရှာက်ရရးဌာန၊ ဥပရဒရရးရာဌာန၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံ
ရရးဌာန၊ စီြံရရးရာဌာနနှင့် e-Government ဌာန၊ 
ရနမပည်ရတာ်ရုံးခွဲ၊ ြန္တရလးရုံးခွဲနှင့် စစ်ရတွရုံးခွဲြျားြှ 
တငမ်ပကကပပီး ရကာြ်ရငှရ်ုံး  ဒတုယိညွှနက်ကားရရးြှူးချုပက် 
လုိအပ်သည်ြျားကုိ မြည့်စွက်ရမပာကကားခ့ဲပါသည်။ ထ့ုိရနာက် 
ရကာ်ြရှင်ရံုး ညွှန်ကကားရရးြှူးချု ပ်က နိဂံုးချု ပ် အြှာစကား 
ရမပာကကားပပီး ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲအား ၁၁:၃၀ နာရီအချနိ်
တွင် ရုပ်သိြ်းခဲ့ပပီး အခြ်းအနားသို့ ရကာ်ြရှင်ရုံးြှ 
အရာထြ်း/အြှုထြ်း (၆၆) ဦးတက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

pkHprf;ppfaq;rSktwufynmoifausmif; (awmifil)ü vlYtcGifhta&;qkdif&m pkHprf;ppfaq;rSktwufynmoifausmif; (awmifil)ü vlYtcGifhta&;qkdif&m 
oifcef;pm oGm;a&mufykd Ycsoifcef;pm oGm;a&mufykd Ycs

ဇွန်လ ၂၃ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်
ရုံး ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူး ရဒါ်ြိြိခိုင်က အထူးစုံစြ်း
စစ်ရဆးရရးဦးစီးဌာန၊ စုံစြ်းစစ်ရဆးြှုအတတ်ပညာ
သင်ရကျာင်း (ရတာင်ငူ) တွင် ြွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ ဦးစီး
အရာရှိ (စုံစြ်းရရး) ြွြ်းြံသင်တန်းအြှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) 
သို့ ၂၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ရန့ ြွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ နာရီြှ ၁၅:၅၀ 
နာရီအချနိ်အထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာြျား 
သွားရရာက်ပို့ချသည်။ 
 အဆိုပါသင်တန်းတွင် ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူး 

ရဒါ်ြိြိခိုင်က လူ့အခွင့်အရရး အရမခခံအယူအဆြျား၊  
ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရကကညာစာတြ်းအရကကာင်း၊ မြန်ြာ 
 နိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်ြွဲ့စည်းမခင်း
နှင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျား စသည်တို့ကို ပို့ချခဲ့
ပါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုရပါင်း သင်တန်းသားဦးရရ 
(၂၀) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကကပပီး သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိ
လိုသည့် ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်းကကရာ ဒုတိယညွှန်ကကား
ရရးြှူး ရဒါ်ြိြိခိုင်က မပန်လည်ရမြကကားခဲ့ပါသည်။
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"ထာဝရအလင်း"

• အြျ ိုးသြီး ဆိုရင်က
      အချ ိုးနည်းစွာ ြညီြြျှ
      ခွဲလိုကက အပြဲပင်။
• ညီြျှတူ လူရတွချင်း ရယ်ြို့
      ထူြကူ အသွယ်သွယ် လင်းကာပ
      ကျားြ ြခွဲ တန်းတူဆင်။
• ပန်းရတွလည်း လန်းရစလျှင်
      ညီရစချင် ရြခင်နှြ
      ထာေရ တူတူပပိုင် ကူးကာြှ
      အရရှ့ေယ်ခိုင်ခိုင် ပန်းတိုင်က ြယိုင်လဲ။
• ခွဲမခားြှု တိုက်ြျက်ရွယ ်

ပန်းနှယ်သွင် ရလသို့ယိြ်းရပြင့်
      တို့အတူတူ ညီညီရုန်းကာြှ
      အိုကွယ်... သည်ကြ္ဘာ မပည်မြန်ြာရယ်လို့
      ထွန်းရတာက်ြည် အပြဲ။

            အာကာ        
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ENGLISH SECT ION 
MNHRC gives Human Rights Lecture at  the Civil Service AcademyMNHRC gives Human Rights Lecture at  the Civil Service Academy

  (Lower Myanmar)  (Lower Myanmar)

June 27 June 27 
 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, Dr. Than Myint and Dr. Tin Rights Commission, Dr. Than Myint and Dr. Tin 
Maung Maung Than, the Commissioners gave lec-Maung Maung Than, the Commissioners gave lec-
tures on human rights at the Management Course tures on human rights at the Management Course 
for Senior  Level Officials (No.18) held at the Civ-for Senior  Level Officials (No.18) held at the Civ-
il Service Academy (Lower Myanmar) on 27 June  il Service Academy (Lower Myanmar) on 27 June  
2022 from 10:00 am to 3:55 pm.2022 from 10:00 am to 3:55 pm.
 In doing so, the Commissioner Dr. Than  In doing so, the Commissioner Dr. Than 
Myint gave the lectures on Human Rights Concept, Myint gave the lectures on Human Rights Concept, 
Universal Declaration of Human Rights and the Es-Universal Declaration of Human Rights and the Es-

tablishment of Myanmar National Human Rights tablishment of Myanmar National Human Rights 
Commission and its Activities, the Commissioner Commission and its Activities, the Commissioner 
Dr. Tin Maung Maung Than also delivered the lec-Dr. Tin Maung Maung Than also delivered the lec-
tures on State Obligations and Public Responsibil-tures on State Obligations and Public Responsibil-
ities, the United Nations Human Rights Mechanism ities, the United Nations Human Rights Mechanism 
and Universal Periodic Review. After that the lec-and Universal Periodic Review. After that the lec-
turers answered the questions asked by the train-turers answered the questions asked by the train-
ees. A total of 47 directors from the departments ees. A total of 47 directors from the departments 
attended the above-mentioned course.attended the above-mentioned course.
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MNHRC gives Human Rights Lecture at Civil Service AcademyMNHRC gives Human Rights Lecture at Civil Service Academy
  (Lower Myanmar)  (Lower Myanmar)

June 28June 28
 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, Dr Than Myint , Dr. Tin Maung Rights Commission, Dr Than Myint , Dr. Tin Maung 
Maung Than, Commissioner gave lectures on hu-Maung Than, Commissioner gave lectures on hu-
man rights at the Management Course for Execu-man rights at the Management Course for Execu-
tive Level Officials (No.5) held at the Civil Service tive Level Officials (No.5) held at the Civil Service 
Academy  (Lower Myanmar ) on 28 June 2022 from Academy  (Lower Myanmar ) on 28 June 2022 from 
8:00 am to 3:55 pm.8:00 am to 3:55 pm.
 In doing so, the Commissioner Dr. Than  In doing so, the Commissioner Dr. Than 
Myint gave the lectures on Human Rights Concept, Myint gave the lectures on Human Rights Concept, 

Universal Declaration of Human Rights and the Es-Universal Declaration of Human Rights and the Es-
tablishment of Myanmar National Human Rights tablishment of Myanmar National Human Rights 
Commission and its Activities, the Commissioner Commission and its Activities, the Commissioner 
Dr. Tin Maung Maung Than also delivered the lec-Dr. Tin Maung Maung Than also delivered the lec-
tures on State Obligations and Public Responsibil-tures on State Obligations and Public Responsibil-
ities, the United Nations Human Rights Mechanism ities, the United Nations Human Rights Mechanism 
and Universal Periodic Review. After that the lec-and Universal Periodic Review. After that the lec-
turers answered the questions asked by the train-turers answered the questions asked by the train-
ees. A total of 20 deputy directors-general from ees. A total of 20 deputy directors-general from 
the departments attended the above-mentioned the departments attended the above-mentioned 
course.course.

Deputy Director of MNHRC Gives Human Rights Lecture at Special Investigation Training Deputy Director of MNHRC Gives Human Rights Lecture at Special Investigation Training 
School (Taungoo)School (Taungoo)

June 23June 23
 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, Daw Mi Mi Khaing, Deputy Di-Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Deputy Di-
rector gave the lectures on human rights at the rector gave the lectures on human rights at the 
Refresher Course for Staff Officer (Investigate Of-Refresher Course for Staff Officer (Investigate Of-
ficer) (No.1/2022) held at the Investigation Officer ficer) (No.1/2022) held at the Investigation Officer 
Training School (Taungoo) on 23 June 2022 from Training School (Taungoo) on 23 June 2022 from 
12:30 pm to 3:50 pm.12:30 pm to 3:50 pm.
 In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi  In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi 
Khaing gave lectures on Human Rights Concepts, Khaing gave lectures on Human Rights Concepts, 
Universal Declaration of Human Rights, Myanmar Universal Declaration of Human Rights, Myanmar 

National Human Rights Commission and its Activi-National Human Rights Commission and its Activi-
ties. After that the lecturer answered the questions ties. After that the lecturer answered the questions 
asked by trainees. A total of 20 staff officers the asked by trainees. A total of 20 staff officers the 
above-mentioned course.above-mentioned course.
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တေခပည်တော် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လြ်းနှင့် ရဇာ်ဂျလီြ်းရထာင့်၊ ရရှေကကာ

ပင်ရပ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိပြို့နယ်၊ ရနမပည်ရတာ်။

ြုန်း - ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တတလး (ရုံးခွဲ)

ကြ်းနားလြ်း၊ ၃၄ လြ်းနှင့် ၃၅ လြ်းကကား၊ 

ရဒးေန်းအရနာက်ရပ်ကွက်၊ချြ်းရအးသာဇံ

ပြို့နယ်၊ြန္တရလးပြို့။ြုန်း - ၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ရခိုင်ခပည်ေယ် (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်မပည်နယ် အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရရးဦးစီး 

ဌာန၊ မပည်နယ်ရုံး၊ စစ်ရတွပြို့။

ြုန်း -၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ဆက်ေွယ်ရေ် လိပ်စာများ

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

ြုန်း- ၀၁၆၅၄၆၇၀

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

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်ရုံး 

e-Government ဌာနြှ တာေန်ယူ ထုတ်ရေပါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm 


