
1

  Myanmar National Human Rights CommissionMyanmar National Human Rights Commission
          

Vol.1 No.9 SeptemberVol.1 No.9 September

e-Newslettere-Newsletter
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oifwef;wGif   Video Conferencing System jzifh oifcef;pmydkYcs

ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက် ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက် 

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်၊ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်သည် နိုင်ငံရတာ်ကာကွယ်ရရး

တက္ကသိုလ်သင်တန်း အြှတ်စဉ် (၂၁) ၌ ၁၀-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ နံနက် ၀၈:၀၀ နာရီြှ ၁၁:၅၀ နာရီအချနိ်အထိ Video 

Conferencing System မြင့် သင်ခန်းစာ ပို့ချခဲ့ပါသည်။ 

 အဆိုပါ သင်တန်းတွင်  အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး အြွဲ့အစည်းြျား ထူရထာင်ြှု Establishment of NHRIs 

နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်အရြကာင်း၊ ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရြကညာစာတြ်း (UDHR)၊      

Human Rights နှင့် International Human Rights Conventions ဘာသာရပ် သင်ခန်းစာြျား ပို့ချရာတွင် လူ့အခွင့် 

အရရးအရမခခံ အယူအဆြျား၊ ကုလသြဂ္ဂလူ့အခွင့်အရရးယန္တရား၊ ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျား၏ လူ့အခွင့်အရရး အရမခအရနြျား

ကို ပုံြှန်သုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် ဆက်စပ်ရှင်းလင်း ရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် သင်တန်းသားဦးရရ 

စုစုရပါင်း (၁၃၃) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ြကပပီး သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလိုသည့် ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်းြကရာ ရကာ်ြရှင်

ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်က မပန်လည်ရမြြကားခဲ့ပါသည်။
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ဇူလိုင်လ  ၂၈ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်

ြှ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် ရေါ်နုနုယဉ်နှင့် ဦးရကျာ်မြင့်တို့ ဦးရဆာင်

ရသာ ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့သည် ၂၆-၇-၂၀၂၂ ရကရ်န့

တွင် ရြည်းသင်း အကျဉ်းရထာင်နှင့် ရြည်းသင်းပြို့ြရဲစခန်း 

အချုပ်ခန်းတို့ကိုလည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြရှင် ေုတိယ

ဥက္ကဋ္ဌ ရေါက်တာနန္ဒာြွှန်းနှင့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင ်

ဦးရကျာ်မြင့်တို့ ဦးရဆာင်ရသာ ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရး

အြွဲ့သည် ၂၈-၇-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ကင်းသာ (၁) ကုန်

ထုတ်စခန်းနှင့်  ကင်းသာ (၂) ကုန်ထုတ်စခန်းတို့ကို 

လည်းရကာင်း  သွားရရာက်၍ ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

      အကျဉ်းရထာင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် ရဲစခန်း 

အချုပ်ခန်းတို့ကို ြကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင်ဥပရေ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ဥပရေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ထုတ်မပန်ချက်ြျားနှင့်အညီ အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊  

အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျားကို အရဆာင်လိုက် ရတွ့ဆုံ

ကာ အကျဉ်းသား/ အချုပ်သား တစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံး 

ရရှိြည့် အခွင့်အရရးမြစ်ရသာ ရနထိုင်စားရသာက်ြှု 

အရမခအရနြျား၊ ရသာက်ရရ/ သုံးရရ လုံရလာက်စွာ 

ရရှိမခင်း ရှိ၊ ြရှိ၊ ကျန်းြာရရးရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ၊ ြရှိ၊ 

 

 &rnf;oif;tusOf;axmif? uif;om (1)? (2) ukefxkwfpcef;rsm;ESifh &rnf;oif;jrdKYr      &rnf;oif;tusOf;axmif? uif;om (1)? (2) ukefxkwfpcef;rsm;ESifh &rnf;oif;jrdKYr     
&Jpcef;wdk Ytm; Munfh&S kppfaq;jcif;&Jpcef;wdk Ytm; Munfh&S kppfaq;jcif;

aumfr&SifykHrSeftpnf;ta0;ESifh tkyfcsKyfrSkpDrHcefYcGJa&;aumfrwD tpnf;ta0;rsm;usif;yaumfr&SifykHrSeftpnf;ta0;ESifh tkyfcsKyfrSkpDrHcefYcGJa&;aumfrwD tpnf;ta0;rsm;usif;y

ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက ်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် 

ပုံြှန်အစည်းအရဝးအြှတ်စဉ် (၈/ ၂၀၂၂) ကို ၃၁ -၈- ၂၀၂၂ 

ရက်ရန့တွင် Video Conferencing System မြင့် ကျင်းပ

ခဲ့ရာ ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရကာ်ြရှင်

အြွဲ့ဝင်ြျား၊ ညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူြျား 

တက်ရရာက်ခဲ့ြကပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအရဝး

တွင် ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ေုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့က အြွင့်

အြှာစကား ရမပာြကားခဲ့ပပီး မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်၏   လူ့အခွင့်အရရးမြှင့်

တင်ရရးနှင့် ကာကွယ်ရရးလုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ရွက်

နိုင်ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တာဝန်ခံ 

ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင်ြျားက တင်မပရဆွးရနွးခဲ့ြကပါသည်။ 

ရကာ်ြရှင်၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လအတွက် အုပ်ချုပ်

ြှုစီြံခန့်ခွဲရရးရကာ်ြတီ အစည်းအရဝးအြှတ်စဉ် 

(၈/ ၂၀၂၂) ကို ၄- ၈- ၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ 

ရကာ်ြရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလှည့်ကျ ရကာ်ြရှင်

အြွဲ့ဝင်ြျားမြစ်သည့် ဦးရပါ်လွင်စိန်၊ ဦးရကျာ်စိုးနှင့် 

ဦးတင်ရအာင် အထူးြိတ်ြကားခံရသည့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် 

ဦးရကျာ်မြင့ ်(ဘဏ္ဍာ)၊ ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ်

တို့ တာဝန်ရှိသူြျား တက်ရရာက်ခဲ့ြကပါသည်။

စာမျက်နှာ ၃ သိ ု ့စာမျက်နှာ ၃ သိ ု ့
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wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;) wGif Video Conferencing 
System jzifh oifcef;pm ydkYcs

ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက် ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက် 

 မြ န် ြာ နို င် ငံ အ ြျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး

ရကာ်ြရှင်ြှ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် ရေါက်တာသန်းမြင့်၊ ေုတိယ

ညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ် ရေါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း၊ ညွှန်ြကားရရး

ြှူးြျား မြစ်ြကရသာ ဦးရဇာ်လွင်ထူးနှင့် ဦးအာကာဟိန်းစိုး

တို့သည် တပ်ြရတာ် (ြကည်း) တိုက်ခိုက်ရရးရကျာင်း (ဗထူး) 

၌ ြွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ ရမခလျင်တပ်ရင်းြှူးသင်တန်း အြှတ်

စဉ် (၁၀၀) နှင့် အြှတ်စဉ် (၁၀၁) တို့ကို ၁၅-၈-၂၀၂၂ ရက်

ရန့ နံနက် ၀၇:၄၀ နာရီြှ ၁၅:၀၀ နာရီအချနိ်ထိ Video  

Conferencing System မြင့် သင်ခန်းစာ ပို့ချခဲ့

ပါသည်။ 

 အဆိုပါ သင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင ်ရေါက်တာ

သန်းမြင့်က လူ့အခွင့်အရရး အရမခခံအယူအဆြျားနှင့်  

ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရြကညာစာတြ်းအရြကာင်းကို

လည်းရကာင်း၊ ေုတိယညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ် ရေါက်တာ

ခိုင်ခိုင်ဝင်းက လူ့အခွင့်အရရး အြွဲ့အစည်းြျားနှင့်  

မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်

အရြကာင်းကိုလည်းရကာင်း၊ ညွှန်ြကားရရးြှူး       

ဦးရဇာ်လွင်ထူးက ကုလသြဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရရးယန္တရား 

ဘာသာရပ်အရြကာင်းကိုလည်းရကာင်း၊    ညွှန်ြကားရရး

ြှူး ဦးအာကာဟိန်းစိုးက အုပ်စုလိုက် အခွင့်အရရးြျား

အရြကာင်း စသည့်ဘာသာရပ် သင်ခန်းစာြျားအသီးသီး 

ပို့ချခဲ့ပါသည်။  ရမခလျင်တပ်ရင်းြှူးသင်တန်း အြှတ်

စဉ် (၁၀၀) ၌ သင်တန်းသား ဦးရရ (၆၂) ဦးနှင့် အြှတ်

စဉ် (၁၀၁) တွင်  သင်တန်းသားဦးရရ (၆၂) ဦး စုစုရပါင်း

သင်တန်းသားဦးရရ (၁၂၄) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ြကပါသည်။

ရထာင်ဝင်စာ ပစ္စည်းြျား စုံလင်စွာ ရရှိမခင်း ရှိ၊ ြရှိ၊ ရသင့်ရ

ထိုက်ရသာ အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းြျား ရရှိမခင်း ရှိ၊ ြရှိ 

နှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြှု ရှိ၊  ြရှိ စသည်တို့ကို ရြးမြန်း

ြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က ြကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ ်အကကံမပု

ချက်ြျားအရပါ် အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက်ထား

ရှိြှု အရမခအရနတို့ကို ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် ရဲစခန်း

အချုပ်ခန်းြျားအား ဝင်ရရာက် ြကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် 

အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျား၏ 

အိပ်ရဆာင်ြျား၊ ရဆးခန်း၊ စာြကည့်တိုက်၊ စားြိုကကီး၊ 

ရိက္ခာဂိုရထာင်၊ ရသာက်ရရ/ သုံးရရကန်ြျား၊ ြိလ္လာ

ြျားသန့်ရှင်းြှု ရှိ၊ ြရှိကိုလည်းရကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ရရာဂါ ကာကွယ်ရရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွက်ထား

ရှိြှု အရမခအရနတို့ကိုလည်းရကာင်း ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့

ပါသည်။ 

 အကျဉ်းရထာင်နှင့် အကျဉ်းစခန်းြျားရှိ အကျဉ်း 

သား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျားအတွက်  

ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရြကညာစာတြ်း မြန်ြာမပန်

စာသားြျားပါရှိရသာ ြှတ်စုစာအုပ် ၃၀၀ အုပ်၊ ဗဟုသုတ

ရြွယ်ရာ စာအုပ်စာရပ ၃၀၀ အုပ်နှင့် Oxygen Regu-

lator ၃ လုံးတို့ကို ရကာ်ြရှင်ြှ လှူေါန်းခဲ့ရာ တာဝန်ခံ

အရာရှိြျားက လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။

 ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း 

စစ်ရဆးရတွ့ရှိချက်ြျားနှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ်

သလို အရရးယူ ရဆာင်ရွက်နိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ

သို့ အကကံမပုရပးပို့သွားြည် မြစ်ပါသည်။
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awmifiltusOf;axmifeSifh &Jpcef; tcsKyfcef;wdkYtm; Munfh&Skppfaq;jcif; awmifiltusOf;axmifeSifh &Jpcef; tcsKyfcef;wdkYtm; Munfh&Skppfaq;jcif; 

ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်   

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်

ြှ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် ဦးရကျာ်မြင့် ဦးရဆာင်ရသာ 

ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့သည် ၂၅-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် 

၄ ြိုင် ကုန်ထုတ်စခန်းနှင့် ရတာင်ငူအကျဉ်းရထာင်သို့

လည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြရှင်ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရေါက်တာနန္ဒာြွှန်း 

နှင့် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် ဦးရကျာ်မြင့်တို့ ဦးရဆာင်ရသာ 

ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့သည် ၂၆-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့

တွင် ရတာင်ငူ အကျဉ်းရထာင်နှင့် ယင်းပြို့ရပါ်ရှိ ရဲစခန်း

အချုပ်ခန်းတို့ကိုလည်းရကာင်း သွားရရာက်၍ ြကည့်ရှု

စစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်၊ ကုန်ထုတ်စခန်းနှင့် ရဲစခန်း 

အချုပ်ခန်းတို့ကို ြကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင်ဥပရေ

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ဥပရေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ထုတ်မပန်ချက်ြျားနှင့်အညီ အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 

အချုပ်သား/  အချုပ်သူြျားကို အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ဆုံ

ကာ အကျဉ်းသား/ အချုပ်သား တစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံး

ရရှိြည့် အခွင့်အရရးမြစ်ရသာ ရနထိုင်စားရသာက်ြှု 

အရမခအရနြျား၊ ကျန်းြာရရး ရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ၊ ြရှိ၊ 

ရထာင်ဝင်စာပစ္စည်းြျား စုံလင်စွာရရှိမခင်း ရှိ၊ ြရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်

ရသာ အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းြျားရရှိမခင်း ရှိ၊ ြရှိ နှင့် ညှဉ်းပန်း

နှိပ်စက်ြှု ရှိ၊ ြရှိ၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရဆးထိုးနှံ ပပီးစီးြှု၊ 

ကုန်ထုတ်လုပ်ရနြှုအရမခအရန စသည်တို့ကို ရြးမြန်း 

ြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့

သည် အကကံမပုချက်ြျားအရပါ် အရကာင်အထည်ရြာ် 

ရဆာင်ရွက်ထားြှု အရမခအရနတို့ကို ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့

ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်နှင့် ကုန်ထုတ်စခန်းြျားအား ဝင်

ရရာက် ြကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 

အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျား၏ အိပ်ရဆာင်ြျား၊ ရဆးခန်း၊ 

တိုက်ခန်းြျား၊ စာြကည့်တိုက်၊ စားြိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုရထာင်၊ 

ရရသန့်စက်၊ ရသာက်ရရနှင့် သုံးရရကန်ြျား၊ ြိလ္လာြျား 

သန့်ရှင်းြှု ရှိ၊ ြရှိ၊ ကုန်ထုတ်စခန်းလုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် 

ရှိ၊ ြရှိတို့ကို ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 

အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျား

အတွက် ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရြကညာစာတြ်း 

မြန်ြာမပန် စာသားြျားပါရှိရသာ ြှတ်စုစာအုပ် ၆၀၀ 

အုပ်၊ ဗဟုသုတရြွယ်ရာ စာအုပ်စာရပ ၂၀၀ အုပ်တို့ကို 

ရကာ်ြရှင်ြှ လှူေါန်းခဲ့ရာ တာဝန်ခံအရာရှိြျားြှ လက်ခံ

ရယူခဲ့ပါသည်။

 ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း 

စစ်ရဆးရတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ်သလို

အရရးယူရဆာင်ရွက်ရပးနိုင်ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 

ရပးပို့ရဆာင်ရွက်သွားြည် မြစ်ပါသည်။
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wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;? bk&ifhaemif) wdkYwGif Video  
Conferencing System jzifh oifcef;pm ydkYcs

ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်  

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်ြှ 

ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် ရေါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်းနှင့် 

ေုတိယညွှန်ြကားရရးြှူး ရေါ်ြိြိခိုင်တို့သည် တပ်ြရတာ် 

(ြကည်း) တိုက်ခိုက်ရရးရကျာင်း (ဗထူး) တွင် ြွင့်လှစ်

လျက်ရှိရသာ ရမခလျင်တပ်ခွဲြှူးသင်တန်း အြှတ်စဉ် 

(၂၁၁) နှင့်  တပ်ြရတာ် (ြကည်း) တိုက်ခိုက်ရရးရကျာင်း 

(ဘုရင့်ရနာင်) တွင် ြွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ ရမခလျင်တပ်ခွဲြှူး

သင်တန်း အြှတ်စဉ် (၇၅၊ ၇၆) တို့ကို ၁၆-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့ 

နံနက် ၀၇:၄၀ နာရီြှ ၁၀:၄၀ နာရီအချနိ်ထိ Video 

Conferencing System မြင့် သင်ခန်းစာပို့ချခဲ့ပါသည်။

 အဆိုပါ သင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် 

ရေါက်တာတင်ရြာင်ရြာင်သန်းက လူ့အခွင့်အရရး 

အရမခခံအယူအဆြျားအရြကာင်းကိုလည်းရကာင်း ၊ 

ေုတိယညွှန်ြကားရရးြှူး ရေါ်ြိြိခိုင်က ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့် 

အရရးရြကညာစာတြ်းအရြကာင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ 

အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင် ြွဲ့စည်းမခင်း

နှင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျား အရြကာင်းကိုလည်း 

ရကာင်း စသည့်ဘာသာရပ် သင်ခန်းစာြျားအသီးသီး 

ပို့ချခဲ့ပါသည်။  ရမခလျင်တပ်ခွဲြှူးသင်တန်း အြှတ်စဉ် 

(၂၁၁) ၌ သင်တန်းသားဦးရရ (၁၂၄) ဦးနှင့် ရမခလျင်တပ်

ခွဲြှူးသင်တန်း အြှတ်စဉ် (၇၅၊ ၇၆) ၌ သင်တန်းသား 

ဦးရရ (၂၄၃) ဦး စုစုရပါင်း သင်တန်းသားဦးရရ (၃၆၇) ဦး 

တက်ရရာက်ခဲ့ြကပါသည်။

"The rights of every man are diminished when the rights of one man are 

threatened"

"လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အခွင့်အယရးများ ခခိမ်းယြခာက်ခံရ ယသာအခါ လူတိုင်း၏ 

အခွင့်အယရးများ ယလျာ့နည်းသွားသည်"

       John F. Kennedy (1917- 1963)
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rdwD¬vmtusOf;axmif?rdwD¬vmtusOf;axmif? bk&m;ig;qlukefxkwfpcef;eSifh &Jpcef;tcsKyfcef;                             pcef;eSifh &Jpcef;tcsKyfcef;                             
rsm;udk Munfh&Skppfaq;jcif; rsm;udk Munfh&Skppfaq;jcif; 

ဩဂုတ်လ ၂ ရက်   

 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်

ြှ အြွဲ့ဝင် ဦးတင်ရအာင် ဦးရဆာင်ရသာ ြကည့်ရှု

စစ်ရဆးရရးအြွဲ့သည် ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ြိတ္ထီ

လာ အကျဉ်းရထာင်နှင့် ြိတ္ထီလာပြို့ြရဲစခန်း အချုပ်ခန်း

ကိုလည်းရကာင်း၊ ၂-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ဘုရားငါးဆူ

ကုန်ထုတ်စခန်းနှင့် သာစည်ပြို့ြရဲစခန်း အချုပ်ခန်းကို

လည်းရကာင်း သွားရရာက်၍ ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်၊ ကုန်ထုတ်စခန်းနှင့် ရဲစခန်း

အချုပ်ခန်းတို့ကို ြကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် ရကာ်ြရှင်ဥပရေ

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ ရကာ်ြရှင်ဥပရေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ထုတ်မပန်ချက်ြျားနှင့်အညီ အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 

အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျားကို အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ဆုံ

ကာ အကျဉ်းသား/ အချုပ်သားတစ်ဦး၏ အနိြ့်ဆုံးရရှိ

ြည့် အခွင့်အရရးမြစ်ရသာ ရနထိုင်စားရသာက်ြှု အရမခ 

အရနြျား၊ ကျန်းြာရရး ရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ၊ ြရှိ၊ ရထာင်

ဝင်စာပစ္စည်းြျား စုံလင်စွာ ရရှိမခင်း ရှိ၊ ြရှိ၊ ရသင့်ရ

ထိုက်ရသာ အသုံးအရဆာင် ပစ္စည်းြျားရရှိမခင်း ရှိ၊ ြရှိ

နှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြှု ရှိ၊ ြရှိ၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရဆးထိုး

နှံ ပပီးစီးြှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရနြှုအရမခအရန စသည်တို့ကို  

ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က ြကည့်ရှုစစ်ရဆး

ခဲ့သည့် အကကံမပုချက်ြျားအရပါ် အရကာင်အထည်ရြာ် 

ရဆာင်ရွက်ထားြှု အရမခအရနတို့ကို ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့

ပါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်နှင့် ကုန်ထုတ်စခန်းြျားအား ဝင်

ရရာက်ြကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 

အချုပ်သား/ အချုပ်သူြျား၏ အိပ်ရဆာင်ြျား၊ ရထာင်

တွင်းရဆးခန်း၊ တိုက်ခန်းြျား၊ စာြကည့်တိုက်၊ စားြို

ကကီး၊ ရိက္ခာဂိုရထာင်၊ ရရသန့်စက်၊ ရသာက်ရရနှင့် သုံးရရ

ကန်ြျား၊ ြိလ္လာြျား သန့်ရှင်းြှု ရှိ၊ ြရှိ၊ ကုန်ထုတ်စခန်း

လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ရှိ၊ ြရှိ ရမြမပင်အရမခအရနြျားကို 

ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ 

 အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုပ်သား/ အချုပ်

သူြျားအတွက် ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရြကညာစာတြ်း 

မြန်ြာမပန်စာသားြျား ပါရှိရသာ ြှတ်စုစာအုပ် ၂၀၀ အုပ်၊ 

ဗဟုသုတရြွယ်ရာ စာအုပ်စာရပ ၂၀၀ အုပ်နှင့် Oxygen 

Regulator ၂ လုံးတို့ကို ရကာ်ြရှင်ြှ လှူေါန်းခဲ့ရာ တာဝန်ခံ

အရာရှိြျားြှ လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။

 ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း 

စစ်ရဆးရတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ်သလို 

အရရးယူရဆာင်ရွက်ရပးနိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 

ရပးပို့ရဆာင်ရွက်သွားြည် မြစ်ပါသည်။



7

ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်

ြှ အြွဲ့ဝင် ဦးတင်ရအာင်နှင့် ရေါက်တာသန်းမြင့်တို့ 

ဦးရဆာင်ရသာ ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့သည် ၁၈-၈-

၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ရလှရလှာ်အင်း စိုက်ပျ ိုးရြွးမြူရရး

စခန်းနှင့် ရရှေမြယာ စိုက်ပျ ိုးရြွးမြူရရး စခန်းတို့ကို သွား 

ရရာက် ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရာတွင် ရကာ်ြရှင်ဥပရေ မပဋ္ဌာန်း 

ချက်ြျားနှင့်အညီ အကျဉ်းသား လုပ်အားရှင်ြျားကို 

အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသားတစ်ဦး၏ 

အနိြ့်ဆုံး  ရရှိြည့်အခွင့်အရရးမြစ်ရသာ ရနထိုင်စားရသာက်

ြှု အရမခအရနြျား၊ ကျန်းြာ  ရရးရစာင့်ရရှာက်ြှု ရှိ၊ ြရှိ၊ ရထာင်

ဝင်စာ ပစ္စည်းြျား စုံလင်စွာ ရရှိမခင်း ရှိ၊ ြရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်

ရသာ အသုံးအရဆာင် ပစ္စည်းြျား ရရှိမခင်း ရှိ၊  ြရှနိှင့် စိုက်ပျ ိုး

ရြွးမြူရရးစခန်းြျားအတွင်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြှု ရှိ၊ ြရှိ 

စသည်တို့ကို ရြးမြန်း ြှတ်တြ်းတင်ခဲ့ပါသည်။

 ရလှရလှာ်အင်း စိုက်ပျ ိုးရြွးမြူရရးစခန်းနှင့် ရရှေ

မြယာ စိုက်ပျ ိုးရြွးမြူရရး စခန်းတို့ကို ဝင်ရရာက် ြကည့်ရှု

စစ်ရဆးစဉ် အကျဉ်းသား လုပ်အားရှင်ြျား၏ အိပ်ရဆာင်

ြျား၊ ရဆးခန်း၊ စာြကည့်တိုက်၊ စားြိုကကီး၊ ရိက္ခာစတို၊ 

ရသာက်ရရနှင့် သုံးရရကန်ြျား၊ အတွင်း/ အမပင် ြိလ္လာ

ြျား သန့်ရှင်းြှု ရှိ၊ ြရှိတို့ကိုလည်းရကာင်း၊ လတ်တရလာ 

မြစ်ပွားလျက်ရှိရသာ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကာကွယ်ရရး

နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွက်ထားရှိြှု အရမခအရနတို့ကို

လည်းရကာင်း ြကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျ ိုးရြွးမြူ 

ရရးစခန်းြျားအတွက် ရကာ်ြရှင်ြှ ဗဟုသုတ ရြွယ်ရာ 

စာအုပ်  (၁၀၀) တို့ကို လှူေါန်းခဲ့ပါသည်။

 ြကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအြွဲ့၏ ခရီးစဉ်ြျားအတွင်း 

စစ်ရဆးရတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမပုချက်ြျားကို လိုအပ်သလို 

အရရးယူ ရဆာင်ရွက်ရပးနိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ

သို့ အကကံမပုရပးပို့သွားြည် မြစ်ပါသည်။ 

 avSavSmftif; pdkufysdK;arG;jrLa&;pcef;eSifh a&Tjr,m pdkufysKd;arG;jrLa&;                               avSavSmftif; pdkufysdK;arG;jrLa&;pcef;eSifh a&Tjr,m pdkufysKd;arG;jrLa&;                              
pcef;wdk hudk Munfh&S kppfaq;jcif;pcef;wdk hudk Munfh&S kppfaq;jcif;

ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်

ရုံး e-Government ဌာနသည် ရကာ်ြရှင်ရုံးဝန်ထြ်း

ြျားအရနမြင့် လူ့အခွင့်အရရးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့ ်                    

Poster  Design ြျား Flyer Design နှင့် Book Cover Design 

ြျားကို ြိြိကိုယ်တိုင် Design ြျား ြန်တီးနိုင်ရစရန် 

ရည်ရွယ်၍ Adobe Indesign  သင်တန်းကို ၈-၈-၂၀၂၂ 

ရက်ရန့ြှ ၁၂-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့အထိ ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါ သင်တန်းတွင် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် ရေါက်တာ

သန်းမြင့်က အြွင့်အြှာစကား ရမပာြကားပပီးရကာ်ြရှင်

ရုံးဌာနအသီးသီးြှ အရာထြ်း ၅ ဦး၊ အြှုထြ်း ၄ ဦး၊ 

စုစုရပါင်း ၉ ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

Adobe Indesign Adobe Indesign oifwef; zGifhvSpfjcif;oifwef; zGifhvSpfjcif;
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ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်

 မြ န် ြာ နို င် ငံ အ ြျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး  

ရကာ်ြရှင်ြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရရးနှစ် ရငွလုံး

ရငွရင်း အသုံးစရိတ်မြင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း ကိရိယာ

ြျားကို မြန်ြာကျပ်ရငွမြင့် ဝယ်ယူလိုပါသမြင့် Lot 

(1) Lot(2) အြျ ိုးအစားြျားခွဲ၍ အိတ်ြွင့်တင်ေါ တင်

သွင်းရန်  နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ြျားကို ြိတ်ရခါ်သည့် 

တင်ေါရြကာ်မငာစာအား ၂၇-၇-၂၀၂၂ ရကရ်န့တွင် ရြကးြုံ

သတင်းစာ၊ မြန်ြာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် မြဝတီသတင်းစာ 

စသည့် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာြျားတွင် လည်းရကာင်း၊ 

ရကာ်ြရှင် Web Page ၊ Myanmar National Portal တို့

တွင်လည်းရကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး အရထွရထွ

အုပ် ချုပ်ရရးဦးစီးဌာန၊ ြရြ်းကုန်းခရိုင် အရထွရထွ

အုပ်ချုပ်ရရးဦးစီးဌာန၊ လှိုင်ပြို့နယ် အရထွရထွအုပ်ချုပ်

ရရးဦးစီးဌာနတို့ရှိ ရြကာ်မငာသင်ပုန်းြျားတွင် လည်းရကာင်း 

အြျားမပည်သူ သိရှိရစရန် အသိရပးရြကညာခဲ့ပါသည်။ ရခါ်

ယူခဲ့သည့် တင်ေါရြကာ်မငာစာအရ တင်ေါစာအိတ်ြျား လာ

ရရာက်တင်သွင်းြကသည့် ကုြ္ပဏီြျား၏ တင်ေါစာအိတ်ြျား 

ြွင့်ရြာက်မခင်း အခြ်းအနားကိ ု ၃၀.၈.၂၀၂၂ ရကရ်န့၊ နံနက် 

(၁၀:၀၀) အချနိ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်ြရှင်ရုံး၊ Conference Room ၌ ကျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ရာ 

မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်ြရှင်

အြွဲ့ဝင် ဦးရကျာ်မြင့် (တင်ေါရကာ်ြတီ ဥက္ကဌ) ၊ 

ရကာ်ြရှငအ်ြွဲ့ဝင်  ဦးရကျာ်စိုး (တင်ေါရကာ်ြတီ

အြွဲ့ဝင်)၊ ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် ရေါက်တာသန်းမြင့ ်

(တင်ေါရကာ်ြတီအြွဲ့ဝင်) တို့ြှ ဦးရဆာင်တက်

ရရာက်ခဲ့ပပီး ညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ် ဦးဘုန်းကကယ်၊ 

ေုတိယညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ် ရေါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း၊ 

တင်ေါလက်ခံရရးနှင့် စိစစ်ရရးရကာ်ြတီဥက္ကဌ ညွှန်ြကား 

ရရးြှူး ဦးရဇယျာလင်းပါ ရကာ်ြတီဝင် (၃) ဦး၊ အရည်အရသွး

စစ်ရဆးရရးနှင့် လက်ခံရရး ရကာ်ြတီဥက္ကဌ ညွှန်ြကားရရး

ြှူး ဦးအာကာဟိန်းစိုးပါ ရကာ်ြတီဝင် (၂) ဦး၊ Hybrid Tech 

Asia Co.Ltd ြှ အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းြင်းနိုင်နှင့်  Au-

tumn Dream Construction Co.Ltd ြှ ေါရိုက်တာ ဦးလုံဂျွန်း၊          

ရေါ်ရနာ်ချ ိုဝါဆို၊ စုစုရပါင်း(၁၃) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

 အခြ်းအနားတွင် တင်ေါရကာ်ြတီဥက္ကဌ ဦးရကျာ်မြင့်

က အြွင့်အြှာစကားရမပာပပီး တင်ေါ လက်ခံရရးနှင့် စိစစ်ရရး

ရကာ်ြတီဥက္ကဌ ညွှန်ြကားရရးြှူး ဦးရဇယျာလင်း၊ အြွဲ့ဝင် 

ဦးစီးအရာရှိ ဦးမြတ်သူရနှင့် အတွင်းရရးြှူး ေုတိယညွှန်

ြကားရရးြှူး ဦးရကျာ်ထက်စိုးတို့က တက်ရရာက်လာသူ 

ြျား ရရှ့ရြှာက်၌  တင်ေါစာအိတ်ြျားကို ြွင့်ရြာက်စိစစ်

ြှတ်တြ်းတင်ခဲ့ရြကာင်း၊ ထို့ရနာက် တင်ေါ ရကာ်ြတီ

ဥက္ကဌ ဦးရကျာ်မြင့်က နိဂုံးချုပ် အြှာစကားရမပာြကားခဲ့

ပပီး (၁၁:၁၅) အချနိ်၌ အခြ်းအနားကို ရုပ်သိြ်းခဲ့ပါသည်။

 

jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&Sif&Hk; wif'gzGifhazmufjcif;            jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&Sif&Hk; wif'gzGifhazmufjcif;            
tcrf;tem;usif;ytcrf;tem;usif;y
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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

ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်
ရုံးြှ အရာထြ်း/ အြှုထြ်းြျား၏ ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲ 
အခြ်းအနား (၅/၂၀၂၂) ကို ရန်ကုန်ပြို့ အြှတ်(၂၇)၊ မပည်
လြ်း၊ လှိုင်ပြို့နယ်ရှိ ရကာ်ြရှင်ရုံး Conference Room 
တွင် ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၉  ရက်ရန့ ၁၀:၃၀ နာရီ
အချနိ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲသို့ 
ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ် ဦးရဆာင်၍ ေုတိယ
ညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ်နှင့် ဌာနတာဝန်ခံြျား၊ အရာထြ်း/ 
အြှုထြ်းြျား၊ ရုံးခွဲအသီးသီးြှ အရာထြ်း/ အြှုထြ်း
ြျား တက်ရရာက်ြကပါသည်။ အခြ်းအနားအစီအစဉ်
အရ ရကာ်ြရှင်ရုံးညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ်က အြွင့်အြှာ
စကားရမပာြကားရာတွင် ကိုဗစ်နှင့် ရာသီတုပ်ရကွးြျား 

မြစ်ပွားရနသမြင့် ကျန်းြာရရး ဂရုစိုက်ရစလိုရြကာင်း၊ 
ြိြိလုံခခုံရရး ဂရုစိုက်ရန်နှင့် လစာနှင့် ရလျာ်ညီစွာ 
ချင့်ချနိ်သုံးစွဲ ရနထိုင်ရစလိုရြကာင်း ရမပာြကားခဲ့ပါသည်။ 
ညွှန်ြကားရရးြှူး ဦးရစာလွင်က ဆန္ဒရြာ်ထုတ်မခင်း 
(၄/၂၀၂၂) ြှ ရဆာင်ရွက်ပပီးစီးြှုြျားနှင့် အမခားရသာ
ဝန်ကကီးဌာနြျားြှ ရကာ်ြရှင်သို့ ရပးပို့သည့် ဝင်စာြျား
အနက် ဝန်ထြ်းြျား သိရှိထားသင့်သည့် ကိစ္စြျားအား 
ရှင်းလင်းရမပာြကားပါသည်။ စစ်ရတွ (ရုံးခွဲ) ြှ တာဝန်ခံ 
ဦးစီးအရာရှိ ဦးရဇာ်ဝင်းနိုင်က ရကာ်ြရှင်ရုံးညွှန်ြကား
ရရးြှူးချူပ်ထံ တင်မပအကူအညီ ရတာင်းခံခဲ့သည့် 
ကျန်းြာရရးဌာနတွင် တာဝန်ထြ်းရဆာင်ရနရသာ ဇနီး
မြစ်သူ စစ်ရတွပြို့သို့ ရမပာင်းရရှေ့တာဝန်ထြ်းရဆာင်ခွင့်
ကိစ္စ ရရှိပပီမြစ်သမြင့် ရကျးဇူးတင်ရှိပါရြကာင်း၊ စစ်ရတွ 
(ရုံးခွဲ) တိုးချဲ့ရမြရနရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန
သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ အစိုးရအြွဲ့ အစည်းအရဝးတွင် တင်မပ
ဆုံးမြတ်နိုင်ြည်ဟု သိရှိရပါရြကာင်း စသည်မြင့် တင်မပ
ရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ ရကာ်ြရှင်ရုံး ညွှန်ြကားရရးြှူးချုပ်
က လိုအပ်သည်ြျားကို မြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရပးခဲ့
ပပီး နိဂုံးချုပ် အြှာစကား  ရမပာြကားခဲ့ပါသည်။ ဆန္ဒ
ရြာ်ထုတ်ပွဲအား ၁၁:၃၀ နာရီအချနိ်တွင် ရုပ်သိြ်းခဲ့ပပီး 
အခြ်းအနားသို့ ရကာ်ြရှင်ရုံးြှ အရာထြ်း/အြှုထြ်း 
(၅၆) ဦးတက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်

ရုံး e-Government ဌာနသည် ရကာ်ြရှင်ရုံးဝန်ထြ်း

ြျားအရနမြင့် ြိြိအသုံးမပုရနရသာ Personal Computer ြျား 
ြိြိတို့ကိုယ်တိုင် ပုံြှန်ထိန်းသိြ်းနိုင်မခင်း၊ Virus, Mal-

ware ြျားကို ရှင်းလင်းနိုင်မခင်း၊ ပုံြှန် မပုမပင် ထိန်းသိြ်း

မခင်းမြင့် Software error ြျားကို ရလျာ့ချရစနိုင်ရန်

နှင့် Computer Maintenance အဆင့်မြှင့်တင်

မခင်း မပုလုပ်နိုင်ရစရန် ရည်ရွယ်၍  Computer Main-

tenance သင်တန်းအား ၁၆-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့ြှ ၁၈-၈-

၂၀၂၂ ရက်ရန့အထိ ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်း

တွင် ရကာ်ြရှင်အြွဲ့ဝင် ရေါက်တာသန်းမြင့်က အြွင့်

အြှာစကား ရမပာြကားပပီး ရကာ်ြရှင်ရုံးဌာနအသီးသီးြှ 

အရာထြ်း ၃ ဦး၊ အြှုထြ်း ၆ ဦး၊ စုစုရပါင်း ၉ ဦး တက် 

ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

Computer Maintenance oifwef; zGifhvSpfjcif;
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aumfr&Sif&kH;csKyfESifh &k H;cG Jrsm;wGif vpfvsuf&Sdonfh &mxl;ae&mrsm;                                    aumfr&Sif&kH;csKyfESifh &k H;cG Jrsm;wGif vpfvsuf&Sdonfh &mxl;ae&mrsm;                                    
cefYxm;Edkifa&; aqmif&Gufjcif;cefYxm;Edkifa&; aqmif&Gufjcif;

ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်
 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင်
ရုံးချုပ်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အငယ်တန်းစာရရး 
ရာထူးရနရာြျား၌ ခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် ၁၇-၈-
၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် လူရတွ့စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ကွန်ပျူတာ
လက်ရတွ့ စစ်ရဆးမခင်းအားလည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြရှင် 
ပုသိြ် (ရုံးခွဲ) တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အကကီးတန်း
စာရရး၊ အငယ်တန်းစာရရးနှင့် ရုံးအကူ ရာထူးြျား၌ 
ခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် ၂၄-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင်လူရတွ့
စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ကွန်ပျူတာလက်ရတွ့စစ်ရဆးမခင်းအား 
လည်းရကာင်း မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

တိုင်တန်းချက်များ စိစစ်ယောင်ရွက်ြခင်း

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း လူ့အခွင့်အယရး ကာကွေ်ယစာင့်ယရှာက်ယရးဌာနမှ 

တိုင်တန်းချက်  (၂၂) ယစာင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဇွန်လ တိုင်တန်းချက် လက်ကျန် (၁၁) 

ယစာင်၊ စုစုယပါင်း တိုင်တန်း ချက် (၃၃) ယစာင်ရှိခပီး တိုင်တန်းချက်များကို စုံစမ်းစစ်ယေးယရး

အဖွဲ့အစည်းအယေး (၁) ကကိမ် ကျင်းပ ြပုလုပ်ခဲ့ခပီး စိစစ်ခဲ့ရာ တိုင်တန်းချက် ( ၁၀ ) ယစာင်

ကို လိုအပ်သလို စိစစ် ယောင်ရွက်ယပးနိုင်ယရး အတွက် သက်ေိုင်ရာဌာနများသို့  ယပး

ပို့ အယြကာင်းြကားခဲ့ပါသည်။ တိုင်တန်းချက် ( ၂ ) ယစာင်ကို ကာေကံရှင်ထံ ယကာ်မရှင်မှ 

အကကံြပုချက်နှင့်အတူ ြပန်ြကားခဲ့ခပီး၊ တိုင်တန်းချက် ( ၈ ) ယစာင်ကို ယကာ်မရှင်ဥပယေပုေ်မ 

၃၇ (က) အရလည်းယကာင်း၊ ၃၇ (ခ) အရလည်းယကာင်း၊ ၃၂ (ဂ) အရ လည်းယကာင်း၊ တိုင်စာ

အဂဂါရပ်နှင့် မညီညွတ်၍လည်းယကာင်း၊ အယထာက်အထားမြပည့်စုံသြဖင့် လည်းယကာင်း 

မှတ်တမ်းထားရှိရန် ေုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ဇူလိုင်လတွင် ယောင်ရွက်ရန် တိုင်တန်းချက် (၁၃) 

ယစာင် ကျန်ရှိပါသည်။ 
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pHkprf;ppfaq;rSktwwfynmoifausmif; (awmifil) ü vlYtcGifhta&;qdkif&m        pH kprf;ppfaq;rSktwwfynmoifausmif; (awmifil) ü vlYtcGifhta&;qdkif&m        
oifcef;pmydk Yoifcef;pmydk Ycscs

ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်
 မြ န် ြာ နို င် ငံ အ ြျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး  
ရကာ်ြရှင်ရုံး၊ ေုတိယညွှန်ြကားရရးြှူး ရေါ်ြိြိခိုင်သည် 
စုံစြ်းစစ်ရဆးြှုအတတ်ပညာသင်ရကျာင်း(ရတာင်ငူ)  
တွင် ြွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ အြှုစစ်သင်တန်းအြှတ်
စဉ် (၁/၂၀၂၂) သို့ ၃၀-၈-၂၀၂၂ ရက်ရန့ ြွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ 
နာရီြှ ၁၅:၅၀ နာရီအချနိ်အထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ 
သင်ခန်းစာြျား ပို့ချခဲ့ပါသည်။
 အဆိုပါ သင်တန်းတွင် ေုတိယညွှန်ြကားရရးြှူး 
ရေါ်ြိြိခိုင်က လူ့အခွင့်အရရးအရမခခံ အယူအဆြျား၊ 

ကြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရြကညာစာတြ်း အရြကာင်း၊ 
မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်ြရှင် ြွဲ့စည်း
မခင်းနှင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်ြျား စသည်တို့ကို ပို့ချ
ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုရပါင်း သင်တန်းသားဦးရရ 
(၂၁) ဦးတက်ရရာက်ခဲ့ြကပပီး သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိ
လိုသည့် ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်းြကရာ ေုတိယညွှန်
ြကားရရးြှူး ရေါ်ြိြိခိုင်က မပန်လည်ရမြြကားခဲ့ပါသည်။

vlrSk0efxrf; u,fq,fa&;ESifh jyefvnfae&mcsxm;a&;0efjuD;Xmeü zGifhvSpfvsuf&Sd vlrSk0efxrf; u,fq,fa&;ESifh jyefvnfae&mcsxm;a&;0efjuD;Xmeü zGifhvSpfvsuf&Sd 
aom oifwef;wGif oifcef;pm oGm;a&mufydk Ycsaom oifwef;wGif oifcef;pm oGm;a&mufydk Ycs

ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်
 မြ န် ြာ နို င် ငံ အ ြျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး  
ရကာ်ြရှင်ရုံး၊ ေုတိယညွှန်ြကားရရးြှူး ရေါ်ြိြိခိုင် 
သည် လူြှုဝန်ထြ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရးနှင့် မပန်လည်
ရနရာချထားရရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကြ်းြက်ြှု တားဆီးကာကွယ်ရရး
နှင့် တုံ့မပန်ရဆာင်ရွက်ရရးဆိုင်ရာ အြျ ိုးသား အဆင့်

ရကာ်ြတီက ြွင့်လှစ်သည့် “ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ အြကြ်းြက်ြှုတားဆီး ကာကွယ် ရရးနှင့် တုံ့မပန်
ရဆာင်ရွက်ရရး ဝန်ထြ်းြျား စွြ်းရဆာင်ရည်မြှင့်တင်
ရရးသင်တန်း” သို့ ၃၁-၈-၂၀၂၂ရက်ရန့  ၁၃:၃၀ နာရီြှ 
၁၄:၃၀ နာရီအချနိ်ထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ
ြျား သွားရရာက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ 
 အဆိုပါသင်တန်းတွင် ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကြ်းြက်ြှု တားဆီးကာကွယ် ရရးနှင့် 
တုံ့မပန်ရဆာင်ရွက်ရရး ကိစ္စရပ်ြျားကို လူ့အခွင့်အရရး
ရှုရထာင့်ြှ သုံးသပ်ရဆွးရနွး ပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်တန်း
တွင် သက်ဆိုင်ရာ မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနြျားြှ 
စုစုရပါင်းသင်တန်းသားဦးရရ (၅၀) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ြက
ပပီး တက် ရရာက်လာရသာ သင်တန်းသားြျားြှ သိရှိလို
သည့် ရြးခွန်းြျားကို ရြးမြန်းြကရာ ေုတိယညွှန်ြကား
ရရးြှူး ရေါ်ြိြိခိုင်က မပန်လည်ရမြြကားခဲ့ပါသည်။
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Chairman of MNHRC Gives Human Rights Lecture at National Defence        Chairman of MNHRC Gives Human Rights Lecture at National Defence        
College (Naypyitaw)College (Naypyitaw)

ENGLISH SECTIONENGLISH SECTION

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army                                                MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army                                                
Combat Force School (Bahtoo)Combat Force School (Bahtoo)

August 15August 15
  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, Commission-Rights Commission, Dr. Than Myint, Commission-
er, Dr. Khine Khine Win, Deputy Director-General, er, Dr. Khine Khine Win, Deputy Director-General, 
U Zaw Lwin Htoo and U Arkar Hein Soe, Direc-U Zaw Lwin Htoo and U Arkar Hein Soe, Direc-
tors tors of the Commission gave lectures on human rights of the Commission gave lectures on human rights 
via video conferencing at the Battalion Commander      via video conferencing at the Battalion Commander      

Training  Courses (No.100 and No.101) held at Training  Courses (No.100 and No.101) held at Myan-Myan-
mar Army Combat Force School (Bahtoo) on 15 mar Army Combat Force School (Bahtoo) on 15 
August 2022 from 7:40 am to 3:00 pm.August 2022 from 7:40 am to 3:00 pm.
  In doing so, Commissioner Dr. Than MyintIn doing so, Commissioner Dr. Than Myint de- de-
livered the lectures on Human Rights Concept livered the lectures on Human Rights Concept 
and Universal Declaration of Human Rights, Dep-and Universal Declaration of Human Rights, Dep-
uty Director-General Dr. Khine Khine Win gave uty Director-General Dr. Khine Khine Win gave 
the lectures on National Human Rights Institu-the lectures on National Human Rights Institu-
tions (NHRIs) and about Myanmar National Hu-tions (NHRIs) and about Myanmar National Hu-
man Rights Commission, Director U Zaw Lwin man Rights Commission, Director U Zaw Lwin 
Htoo and Director U Arkar Hein Soe the lectures Htoo and Director U Arkar Hein Soe the lectures 
on UN Human Rights Mechanism and Collective on UN Human Rights Mechanism and Collective 
Rights. A total of 124 army officers attended the Rights. A total of 124 army officers attended the 
above-mentioned courses; 62 Officers on the Bat-above-mentioned courses; 62 Officers on the Bat-
talion Commander Training Course (No.100) and talion Commander Training Course (No.100) and 
62 Officers on (No.101).62 Officers on (No.101).

August 10 August 10 
  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 Hla Myint, the Chairman of Rights Commission, U Hla Myint, the Chairman of 
MNHRC gave lectures on human rights via video MNHRC gave lectures on human rights via video 
conferencing system at the National Defence Col-conferencing system at the National Defence Col-
lege Training Course (No.21) held at the National lege Training Course (No.21) held at the National 

Defence College (Naypyitaw) on 10 August 2022 Defence College (Naypyitaw) on 10 August 2022 
from 8:00 am to 11:50 am.from 8:00 am to 11:50 am.
 In doing so, Chairman U Hla Myint deliv- In doing so, Chairman U Hla Myint deliv-
ered the lectures on human rights such as estab-ered the lectures on human rights such as estab-
lishment of National Human Rights Institutions lishment of National Human Rights Institutions 
(NHRIs), about Myanmar National Human Rights (NHRIs), about Myanmar National Human Rights 
Commission, Universal Declaration of Human Commission, Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR) and International Human Rights Rights (UDHR) and International Human Rights 
Conventions. In his lectures, the Chairman elabo-Conventions. In his lectures, the Chairman elabo-
rated on Human Rights Concept, United Nations rated on Human Rights Concept, United Nations 
Human Rights Mechanism and Universal Period-Human Rights Mechanism and Universal Period-
ic Review (UPR). After that the lecturer answered ic Review (UPR). After that the lecturer answered 
the questions asked by the trainees. A total of 133 the questions asked by the trainees. A total of 133 
Senior Army officers attended the above-men-Senior Army officers attended the above-men-
tioned course.tioned course.
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August 16August 16
  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. Tin Maung Maung Than, Rights Commission, Dr. Tin Maung Maung Than, 
Commissioner and Daw Mi Mi Khaing, Deputy Di-Commissioner and Daw Mi Mi Khaing, Deputy Di-
rector, of the Commission simultaneously gave rector, of the Commission simultaneously gave 
lectures on human rights via video conferenc-lectures on human rights via video conferenc-
ing at the Company Commander Training Course ing at the Company Commander Training Course 
(No.211) held at Myanmar Army Combat Force (No.211) held at Myanmar Army Combat Force 
School (Bahtoo) and the Courses (No.75 and School (Bahtoo) and the Courses (No.75 and 
No.76) at MACFS (Bayintnaung) on 16 August 2022 No.76) at MACFS (Bayintnaung) on 16 August 2022 
from 7:40 am to 10:40 am.from 7:40 am to 10:40 am.
 In doing so, Commissioner Dr. Tin Maung  In doing so, Commissioner Dr. Tin Maung 
Maung Than delivered the lectures on Human Maung Than delivered the lectures on Human 
Rights Concept and Deputy Director Daw Mi Mi Rights Concept and Deputy Director Daw Mi Mi 
Khaing gave the lectures on Universal Declara-Khaing gave the lectures on Universal Declara-
tion of Human Rights and the Organization and tion of Human Rights and the Organization and 

Functions of Myanmar National Human Rights Functions of Myanmar National Human Rights 
Commission. A total of 367 army officers attend-Commission. A total of 367 army officers attend-
ed the above-mentioned courses; 124 Officers on ed the above-mentioned courses; 124 Officers on 
the Company Commander Training Course 122 the Company Commander Training Course 122 
Officers on (No.211) Bahtoo and 243 Officers on Officers on (No.211) Bahtoo and 243 Officers on 
(No.75 and No.76) Bayintnaung.(No.75 and No.76) Bayintnaung.

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army Combat Force School             MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army Combat Force School             
(Bahtoo and Bayintnaung)(Bahtoo and Bayintnaung)

August 30August 30
 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, Depu-Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Depu-
ty Director of the Commission gave lectures on ty Director of the Commission gave lectures on 
human rights at the Investigation Officer course human rights at the Investigation Officer course 
(No.1/2022) held at the Special Investigation (No.1/2022) held at the Special Investigation 
Training School on 30 August 2022 from 1:00 pm Training School on 30 August 2022 from 1:00 pm 
to 3:50 pm.to 3:50 pm.

 In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi  In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi 
Khaing delivered the lectures on Human Rights Khaing delivered the lectures on Human Rights 
Concept, the Universal Declaration of Human Concept, the Universal Declaration of Human 
Rights and Organization and Functions of Myan-Rights and Organization and Functions of Myan-
mar National Human Rights Commission. After mar National Human Rights Commission. After 
that the lecturer answered the questions asked that the lecturer answered the questions asked 
by the trainees. A total of 21 officers from Bureau by the trainees. A total of 21 officers from Bureau 
of Special Investigation attended the above-men-of Special Investigation attended the above-men-
tioned course.tioned course.

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Special Investigation                                     MNHRC Gives Human Rights Lecture at Special Investigation                                     
Training School (Taungoo)Training School (Taungoo)
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August 31August 31
 As part of the human rights promotion and  As part of the human rights promotion and 
education activities of Myanmar   National Hu-education activities of Myanmar   National Hu-
man Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Dep-man Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Dep-
uty Director of the Commission gave a lecture on uty Director of the Commission gave a lecture on 
human rights at “Capacity Building Training for human rights at “Capacity Building Training for 
the staff, relating to Prevention of and Response the staff, relating to Prevention of and Response 
to Sexual Violence during the Conflict” held at the to Sexual Violence during the Conflict” held at the 
Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement 
on 31 August 2022 from 1:30 pm to 2:30 pm.on 31 August 2022 from 1:30 pm to 2:30 pm.
 In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi  In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi 
Khaing discussed the matter of prevention for Khaing discussed the matter of prevention for 
and response to sexual violence during the con-and response to sexual violence during the con-
flict from the perspective of human rights. After flict from the perspective of human rights. After 
that the lecturer answered the questions asked that the lecturer answered the questions asked 

by the trainees. A total of 50 staff officers from by the trainees. A total of 50 staff officers from 
the ministry concerned attended the above-men-the ministry concerned attended the above-men-
tioned course.tioned course.

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Ministry of Social Welfare                                      MNHRC Gives Human Rights Lecture at Ministry of Social Welfare                                      
Relief and ResettlementRelief and Resettlement



15

ယနြပည်ယတာ် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လြ်းနှင့် ရဇာ်ဂျလီြ်းရထာင့်၊ ရရှေြကာ

ပင်ရပ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိပြို့နယ်၊ ရနမပည်ရတာ်။

ြုန်း - ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တယလး (ရုံးခွဲ)

ကြ်းနားလြ်း၊ ၃၄ လြ်းနှင့် ၃၅ လြ်းြကား၊ 

ရေးဝန်းအရနာက်ရပ်ကွက်၊ချြ်းရအးသာဇံ

ပြို့နယ်၊ြန္တရလးပြို့။ြုန်း - ၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ရခိုင်ြပည်နေ် (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်မပည်နယ် အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရရးဦးစီး 

ဌာန၊ မပည်နယ်ရုံး၊ စစ်ရတွပြို့။

ြုန်း -၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ေက်သွေ်ရန် 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 တာဝန်ယူ ထုတ်ရဝပါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm 


