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ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် 

 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် ပုံြှန်အစည်းအရေးအြှတ်စဉ် (၇/ ၂၀၂၂) ကို ၂၇-၇-၂၀၂၂ 

ရက်ရန့တွင် Video Conferencing System မြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်

ြျား၊ ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်နှင့် တာေန်ရှိသူြျား တက်ရရာက်ခဲ့ ကကပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအရေးတွင် ရကာ်ြရှင်

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့က အြွင့်အြှာ စကားရမပာကကားခဲ့ပပီး မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်၏  

လူ့အခွင့်အရရးမြှင့်တင်ရရးနှင့် ကာကွယ်ရရးလုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ရွက်နိုင်ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်

တာေန်ခံ ရကာ်ြရှင် အြွဲ့ေင်ြျားက တင်မပရဆွးရနွးခဲ့ကကပါသည်။ ရကာ်ြရှင်၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက် အုပ်ချုပ်ြှု 

စီြံခန့်ခွဲရရး ရကာ်ြတီ အစည်းအရေးအြှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၂) ကို ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလှည့်ကျ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျားမြစ်သည့် ရဒါက်တာသန်းမြင့်၊ ရဒါ်နုနုယဉ်၊ ဦးတင်ရအာင် အထူး

ြိတ်ကကားခံရသည့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင် ဦးရကျာ်မြင့် (ဘဏ္ဍာ)နှင့် ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်တို့ တက်ရရာက်ခဲ့

ကကပါသည်။ 



2

Capacity Building on Research Methodology for Human Rights Capacity Building on Research Methodology for Human Rights 
CourseCourse  oifwef;zGifhyGJ tcrf;tem;usif;yjcif;      oifwef;zGifhyGJ tcrf;tem;usif;yjcif;      

ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်၊ 

ရကာ်ြရှင်ရုံးေန်ထြ်းြျား သုရတသန၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် 

လုပ်ငန်းစဉ်အား သိရှိရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရရးနယ်ပယ်တွင် 

မပန်လည်အသုံးချနိုင်ရစရန် ရည်ရွယ်၍ Capacity Build-

ing on Research Methodology For Human Rights 

Course သင်တန်းကို ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့ ြွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ 

နာရီအချနိ်တွင်  ရကာ်ြရှင်ရုံး Conference Room ၌  

Hybrid System မြင့်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

 အဆုိပါသင်တန်းြွင့်ပဲွ၌ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့် က 

အြွင့်အြှာစကား ရမပာကကားရာတွင် သုရတသနဆိုသည်

ြှာ ယရန့ကြ္ဘာတွင် အဓိကမပဿနာြျားကို ရမြရှင်းရရး

အတွက် အသုံးေင်သည့် လက်နက်တစ်ခုလည်း မြစ်ပါ

ရကကာင်း၊ လူသားြျား၏ သြိုင်းရကကာင်းတစ်ရလှောက် 

သုရတသန ရတွ့ရှိချက်ြျားရကကာင့် ယရန့လူသားြျား

ကို ယခုရရာက်ရှိရနသည့် ယဉ်ရကျးြှုအဆင့်အတန်းကို 

ရရှိရစခဲ့မခင်းမြစ်ပါရကကာင်း၊ ဤအချက်ကိုရထာက်ပပီး 

သုရတသနလုပ်ငန်းသည် အရရးကကီးသည့် အခန်းကဏ္ဍ 

တွင်ပါေင်ပါရကကာင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျ မပုလုပ်ရရှိလာရသာ 

သုရတသနရလဒ်ြျားြှ စနစ်တကျ ရှိြှု၊ ခိုင်လုံြှုတို့ကိ ု

ြျားစွာပံ့ပိုး ရထာက်ကူနိုင်ြှာ မြစ်ပါရကကာင်း၊ ယခု

မပုလုပ်ရသာ (Research Methodology) သင်တန်း

သည် ရကာ်ြရှင်၏ လူ့အခွင့်အရရး မြှင့်တင်ရရးနှင့် 

ကာကွယ်ရရး လုပ်ငန်းြျားရဆာင်ရွက်ရာြှာ ြျားစွာ

အရထာက်အကူမပုနိုင်ြှာ မြစ်ပါရကကာင်း၊ သင်တန်းတွင် 

Research Introduction ြှသည် Topic Selection,  

Analyzing of the Problem, Research Methods  

စသမြင့်သိထားရြည့် အရမခခံြျားထည့်သွင်းထားသည်

ကို ရတွ့ရရကကာင်း၊ သင်တန်းတက်ရရာက်ပပီးသူြျား

အရနမြင့် သင်တန်းြှရရှိသည့် အရမခခံအရပါ် သိသင့်သိ

ထိုက်သည်ြျားကို ထပ်ြံရလ့လာဆည်းပူးကကရန် လိုအပ်

ပါရကကာင်း၊ သင်တန်းြတက်ရရာက်ရရသးသည့် အမခား

ေန်ထြ်း ြျားကိုလည်း မပန်လည်ြှေရေရန်နှင့် သုရတသန

နည်းပညာြျားကို ြိြိတို့ရကာ်ြရှင် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်

ြှုြျားြှာ အသုံးချပပီး ရကာ်ြရှင်၏ ရည်ြှန်းချက်

ပန်းတိုင်ကို အရထာက်အကူမပုနိုင်ရအာင် ကကိုးစားကက

ရန် တိုက်တွန်းပါရကကာင်း စသည်တို့ကိုရမပာကကားခဲ့

ပါသည်။ ထို့ရနာက် သင်တန်းတက် ရရာက်လာသည့် 

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူြျားက ြိတ်ဆက်စကား

အသီးသီး ရမပာကကားခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်

ရုံးခွဲြှ ေန်ထြ်းအပါအေင် သင်တန်းသားဦးရရ (၂၁) ဦး 

မြင့်ြွင့်လှစ်ပပီး ဘာသာရပ် (၁၀) ခုမြင့်  သင်တန်းကာလ

ြှာ (၃) ရက်ကကာမြင့်ရကကာင်း သိရှိရပါသည်။
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aiGaMu;qkdif&mvkyfxkH;vkyfenf;rsm;eSifh pyfvsOf;onfh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;aiGaMu;qkdif&mvkyfxkH;vkyfenf;rsm;eSifh pyfvsOf;onfh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;
jyifqifjcif; txl;tpnf;ta0;usif;yjyifqifjcif; txl;tpnf;ta0;usif;y

ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် ရငွရကကးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား မပင်ဆင်မခင်း အထူးအစည်းအရေးကို ၁၈-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် Video Conferencing System 

မြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျား၊ ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်နှင့် တာေန်ရှိသူြျား 

တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။

 အဆိုပါ အစည်းအရေးတွင် ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အြွင့်အြှာစကား ရမပာကကားခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် ရငွရကကးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား မပင်ဆင်မခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျား

က ရဆွးရနွးခဲ့ကကပါသည်။

"Human rights education is much more than a lesson in schools 

or a theme for a day; it is a process to equip people with 

the tools they need to live lives of security and dignity"

"လူ့အခွင့်အရေး ပညာရပးခခင်းသည် ရျောင်းသင်ခန်းစာတစ်ခု (သို့) တစ်ရန့တာ အရြျာင်းျိစ္စ

တစ်ခုထျ် မေားစွာပိုသည်၊ ယင်းသည် လူအမေားအား ဘဝတွင် 

လုံခခုံစွာနှင့် ဂုဏ်သိျ္ခာေှိစွာ ရနထိုင်ေန် လိုအပ်ရသာ ျိေိယာတန်ဆာပလာမေား 

တပ်ဆင်ခြည့်ဆည်းရပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခြစ်သည်။"

       Kofi Annan (1938-2018)
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0efxrf;rsm;\ Xmevkyfief;pGrf;aqmif&nfjrifhrm;a&;twGuf Xmetvkduf  0efxrf;rsm;\ Xmevkyfief;pGrf;aqmif&nfjrifhrm;a&;twGuf Xmetvkduf  
vkyfief;aqmif&Gufcsufrsm; &Sif;vif;jcif;jyKdifyGJ jyKvkyf       vkyfief;aqmif&Gufcsufrsm; &Sif;vif;jcif;jyKdifyGJ jyKvkyf       

ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် 

ရုံးြှ အရာထြ်း/အြှုထြ်းြျား၏ လုပ်ငန်း စွြ်းရဆာင်

ရည် မြင့်ြားရရးကို ရည်ရွယ်လျက် ဌာနြျားအလိုက် 

လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျားကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမြင့ ်

ရှင်းလင်းမခင်းပပိုင်ပွဲကို ရကာ်ြရှင်ရုံး Conference Room 

တွင် ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၂၉ ရက်ရန့ ၁၃:၀၀ နာရီ 

အချနိ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခြ်းအနားသို့ 

မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ 

၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ရုံး 

ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှုးချုပ်နှင့် ဌာနတာေန်ခံြျား တက်

ရရာက်ခဲ့ကကပပီး ကျန်အရာထြ်း/ အြှုထြ်း ြျားက Video 

Conferencing မြင့် တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ ပပိုင်ပွဲသို့ 

ရကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်က အြွင့်အြှာ စကားရမပာ

ကကားရာတွင် ယခုလို ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်

ချက်ြျား ရှင်းလင်း တင်မပမခင်း ပပိုင်ပွဲကျင်းပမပုလုပ်ရ

မခင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်

သွယ်ရဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းြျားရှိသည့်အတွက် 

ေန်ထြ်းြျား အင်္ဂလိပ်စာတတ်ရမြာက်ြှု အရည်အရသွး 

မြင့်ြားလာရစရရးကို အဓိကထား ရဆာင်ရွက်ရပါ

ရကကာင်း၊ ရကာ်ြရှင်ရုံးြှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို ြွင့်လှစ် 

ရပးခဲ့ပပီး သင်ကကားပပီးစာြျား ြရြ့ြရလျာ့ရရးအတွက် 

ပပိင်ပွဲအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာမြင့် ပပိုင်ပွဲယှဉ်ပပိုင်ရစမခင်း

မြစ်ရကကာင်း၊ ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျား 

တင်မပမခင်းပပိုင်ပွဲကို တစ်လလှေင် ဌာန (၂) ခုြှ ယှဉ်ပပိုင်

မခင်း မပုလုပ်ခဲ့ပပီး ယရန့သည် ရနာက်ဆုံး (၂) ဌာနြှ 

ရှင်းလင်းသည့် ပပိုင်ပွဲမြစ်ရကကာင်း ရမပာကကားပါသည်။ 

ထို့ရနာက် ဌာနလုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျားကို တင်မပ

ရန် အလှည့်ကျသည့် စီြံရရးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရရးဌာန

ြှ လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရရးြှူး ရဒါ်ြီြီစန်းရအာင်၊ 

ဦးစီးအရာရှိ ရဒါ်တင်တင်ခိုင်နှင့် ရဒါ်အိအိရအာင်တို့က 

လည်းရကာင်း၊ e-Government ဌာနြှ ဦးစီးအရာရှိ၊  

ဦးရအာင်သူေင်း၊ ရဒါ်နှင်းရေလွင်၊ ဦးရကျာ်ကိုကိုထိုက်၊ 

အကကီးတန်းစာရရး ရဒါ်မြူနှင်းနှင့် အငယ်တန်းစာရရး၊ 

ရဒါ်ရြမြတ်နိုးဦးတို့ကလည်းရကာင်း အသီးသီးပါေင် 

ယှဉ်ပပိုင်ကကပပီး ဒုတိယ ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်နှင့် ဌာန(၆)

ခုြှ ဌာနတာေန်ခံ ညွှန်ကကားရရးြှူးြျားက အြှတ်ရပးခဲ့

ကကပပီး ပပိုင်ပွဲသည်  ၁၄ : ၄၅   နာရီအချနိ်တွင် ပပီးဆုံးခဲ့

ပါသည်။
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 oxkHtusOf;axmif? bm;tHtusOf;axmif? rmvmzl;ukefxkwfpcef;eSifh oxkHtusOf;axmif? bm;tHtusOf;axmif? rmvmzl;ukefxkwfpcef;eSifh
&Jpcef;tcsKyfcef;wkdYtm; Munfh&Skppfaq;jcif;&Jpcef;tcsKyfcef;wkdYtm; Munfh&Skppfaq;jcif;

ဇူလိုင်လ ၆ ရက်   

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်

ြှ အြွဲ့ေင် ဦးတင်ရအာင် ဦးရဆာင်ရသာ ကကည့်ရှုစစ်ရဆး 

ရရးအြွဲ့သည် ၄-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် သထုံအကျဉ်း 

ရထာင်နှင့် သထုံပြို့ြရဲစခန်း အချုပ်ခန်းကိုလည်းရကာင်း၊ 

၅-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ဘားအံအကျဉ်းရထာင်နှင့် ဘားအံ 

ပြို့ြရဲစခန်းအချုပ် တို့ကိုလည်းရကာင်း၊ ၆-၇-၂၀၂၂ ရက် 

ရန့တွင် ြာလာြူးကုန်ထုတ်စခန်းကိုလည်းရကာင်း သွား 

ရရာက်၍ ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်၊ ကုန်ထုတ်စခန်းနှင့် ရဲစခန်း

အချုပ်ခန်းတို့ကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင် ဥပရဒ

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ဥပရဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ထုတ်မပန်ချက်ြျားနှင့်အညီ အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 

အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျားကို အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ဆုံ

ကာ အကျဉ်းသား/ အချုပ်သား တစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံးရရှိ

ြည့် အခွင့်အရရးမြစ်ရသာ ရနထိုင်စားရသာက်ြှု အရမခ 

အရနြျား၊ ကျန်းြာရရး ရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ/ ြရှိ၊ ရထာင်

ေင်စာပစ္စည်းြျား စုံလင်စွာ ရရှိမခင်း ရှိ/ ြရှိ၊ ရသင့်ရ

ထိုက်ရသာ အသုံးအရဆာင် ပစ္စည်းြျားရရှိမခင်း ရှိ/ ြရှိ

နှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြှု ရှိ/ ြရှိ၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရဆးထိုး

နှံပပီးစီးြှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရနြှု အရမခအရနစသည်တို့ကို  

ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က ကကည့်ရှုစစ်ရဆး

ခဲ့သည့် အကကံမပုချက်ြျားအရပါ် အရကာင်အထည်ရြာ် 

ရဆာင်ရွက်ထားြှု အရမခအရနတို့ကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့

ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်နှင့် ကုန်ထုတ်စခန်းြျားအား ေင်

ရရာက်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 

အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျား၏ အိပ်ရဆာင်ြျား၊ ရထာင်

တွင်းရဆးခန်း၊ တိုက်ခန်းြျား၊ စာကကည့်တိုက်၊ စားြို

ကကီး၊ ရိက္ခာင်္ိုရထာင်၊ ရရသန့်စက်၊ ရသာက်ရရနှင့် သုံးရရ

ကန်ြျား၊ ြိလ္လာြျား သန့်ရှင်းြှု ရှိ/ ြရှိ၊ ကုန်ထုတ်စခန်း

လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ရှိ/ ြရှိ ရမြမပင်အရမခအရနြျားကို 

ကကည့်ရှု စစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ 

 အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/အချုပ်

သူြျားအတွက် ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရကကညာစာတြ်း 

မြန်ြာမပန်စာသားြျား ပါရှိရသာ ြှတ်စုစာအုပ် ၉၀၀ 

အုပ်၊ ဗဟုသုတရြွယ်ရာ စာအုပ်စာရပ ၁၆၂ အုပ်နှင့်  

Oxygen Regulator ၆ လုံးတို့ကို ရကာ်ြရှင်ြှ လှူဒါန်းခဲ့

ရာ တာေန်ခံအရာရှိြျားြှ လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။

 ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ် 

ရဆးရတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ်သလို 

အရရးယူရဆာင်ရွက်ရပးနိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 

ရပးပို့ရဆာင်ရွက်သွားြည် မြစ်ပါသည်။
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ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်

     မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်ြှ 

အြွဲ့ေင် ဦးရကျာ်မြင့် ဦးရဆာင်ရသာ ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရး

အြွဲ့သည် ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့နှင့် ၁၄-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့

ြျားတွင် လွိုင်ရကာ် အကျဉ်းရထာင်နှင့် လွိုင်ရကာ်ပြို့ြ

ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းတို့ကို  သွားရရာက်၍ ကကည့်ရှုစစ်ရဆး

ခဲ့ပါသည်။

      အကျဉ်းရထာင်နှင့် စခန်းအချုပ်ခန်းတို့ကို ကကည့်ရှု

စစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင်ဥပရဒ မပဋ္ဌာန်း ချက်ြျား၊ 

ရကာ်ြရှင်ဥပရဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်မပန်ချက်ြျား

နှင့်အညီ အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/ အချုပ်

သူြျားကို အရဆာင်လိုက် ရတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသား/

အချုပ်သား တစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံး ရရှိြည့် အခွင့်အရရးမြစ်

ရသာ ရနထိုင်စားရသာက်ြှု အရမခအရနြျား၊ ကျန်းြာရရး 

ရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ/ ြရှိ၊ ရထာင်ေင်စာပစ္စည်းြျား စုံလင်စွာ 

ရရှိမခင်း ရှိ/ ြရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်ရသာ အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်း

ြျား ရရှိမခင်း ရှိ/ ြရှိနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြှု ရှိ/ ြရှိ စသည်

တို့ကို  ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က ကကည့်ရှု

စစ်ရဆးစဉ် အကကံမပုချက်ြျားအရပါ် အရကာင်အထည် 

ရြာ်ရဆာင်ရွက်ထားရှိြှု အရမခအရနတို့ကို ကကည့်ရှုစစ် 

ရဆးခဲ့ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာငန်ငှ့ ် အချုပခ်န်းြျားအား ေငရ်ရာက ်

ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချု ပ်သား/

အချုပသ်ြူျား၏  အပိရ်ဆာငြ်ျား၊ ရဆးခန်း၊ စာကကည့တ်ိကု၊် 

စားြိုကကီး၊ ရိက္ခာင်္ို ရထာင်၊ ရသာက်ရရ/ သုံးရရကန်ြျား၊ 

ြိလ္လာြျားသန့်ရှင်းြှု ရှိ/ ြရှိကိုလည်းရကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ရရာင်္ါကာကွယ်ရရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွက်ထားရှိြှု 

အရမခအရနတို့ကိုလည်းရကာင်း ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါ 

သည်။

 ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ် 

ရဆးရတွ့ရှိချက်ြျားနှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ် သလိ ု

အရရးယူရဆာင်ရွက်နိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ ရပး

ပို့ အကကံမပုသွား ြည်မြစ်ပါသည်။

vdGKifaumftusOf;axmifeSifh vdGKifaumfjrKd Yr&Jpcef;tcsKyfcef;wkd Ytm; vdGKifaumftusOf;axmifeSifh vdGKifaumfjrKd Yr&Jpcef;tcsKyfcef;wkd Ytm; 
Munfh&S kppfaq;jcif;Munfh&S kppfaq;jcif;
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တိုင်တန်းခေျ်မေား စိစစ်ရဆာင်ေွျ်ခခင်း

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးျာျွယ်ရစာင့်ရေှာျ်ရေးဌာနမှ 
တိုင်တန်းခေျ်  (၂၃) ရစာင် လျ်ခံေေှိခဲ့ပါသည်။ ရမလ တိုင်တန်းခေျ် လျ်ျေန် 
(၁၀) ရစာင်၊ စုစုရပါင်း တိုင်တန်းခေျ် (၃၃) ရစာင်ေှိပပီး တိုင်တန်းခေျ်မေားျို စုံစမ်း
စစ်ရဆးရေးအြွဲ့အစည်းအရဝး (၂) ကျိမ် ျေင်းပခပုလုပ်ခဲ့ပပီး စိစစ်ခဲ့ော တိုင်တန်းခေျ် 
( ၆ ) ရစာင်ျို လိုအပ်သလို စိစစ်ရဆာင်ေွျ်ရပးနိုင်ရေးအတွျ် သျ်ဆိုင်ောဌာန
မေားသို့  ရပးပို့ အရြျာင်းြျားခဲ့ပါသည်။ တိုင်တန်းခေျ်( ၄ ) ရစာင်ျို ျာယျံေှင်
ထံ ရျာ်မေှင်မှ အကျံခပုခေျ်နှင့်အတူ ခပန်ြျားခဲ့ပပီး၊ တိုင်တန်းခေျ် ( ၁၂ ) ရစာင်ျို 
ရျာ်မေှင်ဥပရေပုေ်မ ၃၇ (ခ) အေလည်းရျာင်း၊ ၃၂ (ခ) အေလည်းရျာင်း၊ ၃၂ (ဂ) 
အေလည်းရျာင်း၊ တိုင်စာအဂဂါေပ်နှင့် မညီညွတ်၍လည်းရျာင်း၊ အရထာျ်အထား
မခပည့်စုံသခြင့်လည်းရျာင်း မှတ်တမ်းထားေှိေန် ဆုံးခြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဇွန်လတွင် 
ရဆာင်ေွျ်ေန် တိုင်တန်းခေျ် (၁၁) ရစာင် ျေန်ေှိပါသည်။   

Adobe Indesign Adobe Indesign oifwef;zGifhvSpfjcif;oifwef;zGifhvSpfjcif;

ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်
ရုံး e-Government ဌာနြှ လူ့အခွင့်အရရးနှင့် စပ်လျဉ်း
သည့် Poster Design ြျား၊ Flyer Design ြျားနှင့် Book 
Cover Design ြျားကို ြိြိကိုယ်တိုင် Design ြျား ြန်တီး
နိုင်ရစရန် ရည်ရွယ်၍ Adobe InDesign သင်တန်းကို 
၂၀-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့ြှ ၂၂-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့ထိ  ြွင့်လှစ်
ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ေင်
ရဒါက်တာသန်းမြင့်က အြွင့်အြှာစကားရမပာကကားပပီး 
ရကာ်ြရှင်ရုံးဌာန အသီးသီးြှ အရာထြ်း ၆ ဦး၊ အြှုထြ်း 
၇ ဦး၊ စုစုရပါင်း ၁၃ ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။
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jrefrmtrsdK;orD;rsm;aeY *kPfjyKMudKqkdjcif; txdrf;trSwf uwfjym;a0iSjcif;eSifhjrefrmtrsdK;orD;rsm;aeY *kPfjyKMudKqkdjcif; txdrf;trSwf uwfjym;a0iSjcif;eSifh
a[majymyGJtcrf;tem;usif;ya[majymyGJtcrf;tem;usif;y

ဇူလိုင်လ ၁ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် 
လူ့အခွင့်အရရးမြှင့်တင်ရရးနှင့် ပညာရပးရရးဌာနြှ 
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်ရန့တွင် ကျရရာက်သည့် 
“မြန်ြာအြျ ိုးသြီးြျားရန့” အားင်္ုဏ်မပုကကိုဆိုသည့်
အရနမြင့် ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ရကာ်ြရှင်
အြွဲ့ေင်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်၊ ဒုတိယ
ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ် အပါအေင် အရာထြ်း၊ အြှုထြ်း 
ြျားအား မြန်ြာအြျ ိုးသြီးြျားရန့ င်္ုဏ်မပုကကိုဆိုမခင်း 
အထိြ်းအြှတ် ကတ်မပားြျားကို  ရပးရေခဲ့ပါသည်။ 

ထို့မပင် “မြန်ြာအြျ ိုးသြီးြျားရန့” င်္ုဏ်မပုကကိုဆိုမခင်း 
အထိြ်းအြှတ် ရဟာရမပာပွဲ အခြ်းအနားကို မြန်ြာနိုင်ငံ 
အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်ရုံး Conference 
Room တွင် ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ 
အချနိ် ြှ ၁၁:၀၀ နာရီအချနိ် အထိ Hybrid System မြင့် 
ကျင်းပမပု လုပ်ခဲ့ပါသည်။
 အဆိုပါအခြ်းအနားတွင် မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့
အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်ရုံး၊ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်၊ 
ဌာနအသီးသီးြှ ညွှန်ကကားရရးြှူးြျားနှင့် အရာထြ်း၊ 
အြှုထြ်း စုစုရပါင်း (၇၀) ဦး ခန့်တက်ရရာက်ခဲ့ကကပပီး 
ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ် ရဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်းြှ အြွင့် 
အြှာစကား ရမပာကကားခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာအြျ ိုးသြီးြျား
ရန့အား င်္ုဏ်မပုကကိုဆိုရသာအားမြင့် လူ့အခွင့်အရရး 
ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဌာနြှ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူး 
ရဒါ်ေတ်ရည်ေင်းက အြျ ိုးသြီး အခွင့်အရရးြျားနှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် အရကကာင်းအရာြျားကို ကဏ္ဍအလိုက်
ရဆွးရနွးရဟာရမပာခဲ့ပါသည်။ ရဟာရမပာရဆွးရနွးြှု
အရပါ် ဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်ြှ ရကျးဇူးတင်စကား 
ရမပာကကားပပီး အခြ်းအနားကို ရုပ်သိြ်းခဲ့ပါသည်။

Adobe PhotoshopAdobe Photoshop  oifwef;zGifhvSpfjcif;oifwef;zGifhvSpfjcif;

ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်
ရုံး e-Government ဌာနြှ ရကာ်ြရှင်ရုံးေန်ထြ်းြျား
အရနမြင့် ြိြိတို့ ကိုယ်တိုင် Poster Design ြျား၊ Visiting 
Card Design၊ Flyer Design ြျားနှင့် Calendar Design 
ြျား ြန်တီးနိုင်ရစရန် ရည်ရွယ်၍ Adobe Photoshop 
သင်တန်း ကို ၂၅-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့ြှ ၂၉-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့
ထိ  ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်
အြွဲ့ေင် ရဒါက်တာသန်းမြင့်က အြွင့်အြှာစကားရမပာ
ကကားပပီး ရကာ်ြရှင်ရုံးဒုတိယညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်အပါ 
အေင် ဌာနအသီးသီးြှ အရာထြ်း ၈ ဦး၊ အြှုထြ်း ၇ ဦး၊ 
စုစုရပါင်း ၁၅ ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။
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aumfr&Sif&kH;0efxrf;rsm; qE¼azmfxkwfyGJ (4^2022) usif;yaumfr&Sif&kH;0efxrf;rsm; qE¼azmfxkwfyGJ (4^2022) usif;y

ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်
ရုံးြှ အရာထြ်း/ အြှုထြ်းြျား၏ ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲ 
အခြ်းအနား (၄/၂၀၂၂) ကို အြှတ် (၂၇)၊ မပည်လြ်း၊ 
လှိုင်ပြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပြို့ရှိ ရကာ်ြရှင်ရုံး Conference 
Room တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်ရန့ ၁၀:၃၀ 
နာရီအချနိ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ရြာ်
ပွဲသို့ ရကာ်ြရှင်ရုံးညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ် ဦးရဆာင်၍ 
ဌာနတာေန်ခံ ညွှန်ကကားရရးြှူးြျားနှင့် ၊ အရာထြ်း/ 
အြှုထြ်းြျားနှင့် ရကာ်ြရှင်ရုံးြှ အရာထြ်း/ အြှုထြ်း 
(၄၅) ဦး တက်ရရာက်ကကပပီး၊ ရုံးခွဲအသီးသီးြှ အရာထြ်း/ 
အြှုထြ်းြျားြှလည်း Zoom မြင့် တက်ရရာက်ကက
ပါသည်။ အခြ်းအနားအစီအစဉ်အရ ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်
ကကားရရးြှုးချုပ် အြွင့်အြှာစကား ရမပာကကားရာတွင် 
ကိုဗစ်-၁၉ ရရာင်္ါြျား မပန်လည်မြစ်ပွားလာမခင်းရကကာင့် 
ရရာင်္ါကာကွယ်ရရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခင်အတိုင်း ရဆာင် 
ရွက်ကကရန်နှင့် ေန်ထြ်းြျား အလုပ်တာေန်ြှ နှုတ်ထွက်
ရာတွင် ရသင့်ရထိုက်သည့် ခံစားခွင့်ြျား ြဆုံးရှုံးရစရန် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း နှုတ်ထွက်ခွင့်ရရှိရအာင် ရဆာင် 
ရွက်ရစလိုရကကာင်း စသည်မြင့် ရမပာကကားခဲ့ပါသည်။
 စီြံရရးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရရးဌာနြှ ဒုတိယ 
ညွှန်ကကားရရးြှူး ဦးဟန်ကိုကိုြျ ိုးက ယခင်ဆန္ဒ ရြာ် ထုတ် 
ပွဲ (၃/၂၀၂၂) ြှ ရဆာင်ရွက်ပပီးစီးြှုြျားအား ရှင်းလင်းရမပာ
ကကားပါသည်။ ထို့ရနာက် စီြံရရးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရရးဌာန၊ 
ရကာ်ြရှင်ရုံးခွဲ (ြန္တရလး) နှင့် ရကာ်ြရှင်ရုံးခွဲ (ပုသိြ်) 
တို့ြှ တင်မပြှုြျားအား ညွှန်ကကားရရးြှူးချုပ်က လိုအပ်
သည်ြျား မြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရပးခဲ့ပပီးရနာက် ဆန္ဒ 
ထုတ်ရြာ်ပွဲအား (၁၁:၅၀) နာရီအချနိ်တွင် ရုပ်သိြ်းခဲ့
ပါသည်။

jrefrmekdifiH rD;owfwyfzGJ YXmecsKyf? avhusifha&;Xmepk (&efukef) üjrefrmekdifiH rD;owfwyfzGJ YXmecsKyf? avhusifha&;Xmepk (&efukef) ü
zGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGif oifcef;pmoGm;a&mufykd YcszGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGif oifcef;pmoGm;a&mufykd Ycs

ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်
ရုံးြှ  လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရရးြှူး ဦးြျ ိုးနိုင်နှင့် ဦးစီး
အရာရှိ ဦးရကာင်းခန့်ဇင်တို့သည် ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ 
မြန်ြာနိုင်ငံ ြီးသတ်တပ်ြွဲ့ဌာနချုပ်၊ ရလ့ကျင့်ရရးဌာနစု 
(ရန်ကုန်)တွင် ြွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ ြီးသတ်စခန်းြှူး
သင်တန်း (အြျ ိုးသား) အြှတ်စဉ် (၂၀/၂၀၂၂) ၌ ၂၅-၇-

၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ ၁၄:၀၀ နာရီ အချနိ်ြှ ၁၅:၃၀ နာရီအချနိ် 
အထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာြျား သွားရရာက်
ပို့ချခဲ့ပါသည်။ 
 အဆုိပါသင်တန်းတွင် လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရရးြှူ း 
ဦးြျ ိုးနိုင်က လူ့အခွင့်အရရး အရမခခံအယူအဆြျား
နှင့် ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရးရကကညာ စာတြ်းအရကကာင်း
ကိုလည်းရကာင်း၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးရကာင်းခန့်ဇင်က 
မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်
ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့် လုပ်ငန်း ရဆာင်ရွက်ချက်ြျား အရကကာင်း
ကိုလည်းရကာင်းစသည့် ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာြျား 
ပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုရပါင်းသင်တန်းသား
ဦးရရ (၅၀) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကကပပီး တက် ရရာက်လာ
ရသာ သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလိုသည့်ရြးခွန်းြျားကို 
ရြးမြန်းကကရာ လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရရးြှူး ဦးြျ ိုးနိုင် 
နှင့် ဦးစီးအရာရှိ ဦးရကာင်းခန့်ဇင်တို့က မပန်လည်
ရမြကကားခဲ့ပါသည်။
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ENGLISH SECT ION 
Card Distribution, Talk Show Launch to mark Myanmar Women’s DayCard Distribution, Talk Show Launch to mark Myanmar Women’s Day

July 1July 1
 As an effort to honour Myanmar Women’s  As an effort to honour Myanmar Women’s 
Day, which will fall on 3 July 2022, a commemorative Day, which will fall on 3 July 2022, a commemorative 
card distribution activity, was initiated by the card distribution activity, was initiated by the 
Human Rights Promotion and Education Division Human Rights Promotion and Education Division 
of Myanmar National Human Rights Commission. of Myanmar National Human Rights Commission. 
Commemorative cards were given to Chair, Vice-Commemorative cards were given to Chair, Vice-
chair, members of the Commission, senior officials chair, members of the Commission, senior officials 
including  Director General, Deputy Director including  Director General, Deputy Director 
General and all the staff of MNHRC. In addition, a General and all the staff of MNHRC. In addition, a 
commemorative talk show in honour of Myanmar commemorative talk show in honour of Myanmar 
Women’s Day, which was simultaneously held Women’s Day, which was simultaneously held 
through a virtual conferencing system, was through a virtual conferencing system, was 
also conducted (at the conference room) of the also conducted (at the conference room) of the 
commission at 10 a.m on the 1st of July 2022.commission at 10 a.m on the 1st of July 2022.
 At the ceremony, it was launched with  At the ceremony, it was launched with 
opening remarks delivered by the Deputy Director General Dr. Khine Khine Win, and Directors of the opening remarks delivered by the Deputy Director General Dr. Khine Khine Win, and Directors of the 
Divisions were also present there. Then, Deputy Director Daw Wutyi Win, the former desk officer for Divisions were also present there. Then, Deputy Director Daw Wutyi Win, the former desk officer for 
women’s rights, presented about women’s rights in respective sectors. The ceremony came to a close women’s rights, presented about women’s rights in respective sectors. The ceremony came to a close 
following closing remarks made by the Deputy Director General at 11 a.m.following closing remarks made by the Deputy Director General at 11 a.m.
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MNHRC Give Human Rights Lecture at Myanmar Fire Service Headquarters,MNHRC Give Human Rights Lecture at Myanmar Fire Service Headquarters,
Training Division (Yangon)Training Division (Yangon)

July 25July 25
 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, U Myo Naing, Assistant Di-Rights Commission, U Myo Naing, Assistant Di-
rector and U Kaung Khant Zin, Staff Officer of the rector and U Kaung Khant Zin, Staff Officer of the 
Commission gave lectures on human rights at Fire Commission gave lectures on human rights at Fire 
Station Commander (Male) Course (No.20/2022) Station Commander (Male) Course (No.20/2022) 
held at the Myanmar Fire Service Headquarters, held at the Myanmar Fire Service Headquarters, 
Training Division (Yangon)  on 25 July 2022 from Training Division (Yangon)  on 25 July 2022 from 
2:00 pm to 3:30 pm.2:00 pm to 3:30 pm.
 In doing so, Assistant Director U Myo Naing  In doing so, Assistant Director U Myo Naing 
delivered the lectures on Human Rights Concept delivered the lectures on Human Rights Concept 
and the Universal Declaration of Human Rights and the Universal Declaration of Human Rights 
and Staff Officer U Kaung Khant Zin, gave the lec-and Staff Officer U Kaung Khant Zin, gave the lec-
ture on Organization and Functions of Myanmar ture on Organization and Functions of Myanmar 

National Human Rights Commission. After that National Human Rights Commission. After that 
the lecturers answered the questions asked by the lecturers answered the questions asked by 
the trainees. A total of 50 officers from Fire Ser-the trainees. A total of 50 officers from Fire Ser-
vices Department attended the above-mentioned vices Department attended the above-mentioned 
course.course.
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ရနခပည်ရတာ် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လြ်းနှင့် ရဇာ်င်္ျလီြ်းရထာင့်၊ ရရှေကကာ

ပင်ရပ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိပြို့နယ်၊ ရနမပည်ရတာ်။

ြုန်း - ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တရလး (ရုံးခွဲ)

ကြ်းနားလြ်း၊ ၃၄ လြ်းနှင့် ၃၅ လြ်းကကား၊ 

ရဒးေန်းအရနာက်ရပ်ကွက်၊ချြ်းရအးသာဇံ

ပြို့နယ်၊ြန္တရလးပြို့။ြုန်း - ၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ေခိုင်ခပည်နယ် (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်မပည်နယ် အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရရးဦးစီး 

ဌာန၊ မပည်နယ်ရုံး၊ စစ်ရတွပြို့။

ြုန်း -၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ဆျ်သွယ်ေန် လိပ်စာမေား

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 


