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tm&S-ypdzdwftrsdK;om;vl YtcGifhta&;tzGJ Ytpnf;rsm;zdk&rf  
"Interactive Dialogue on Universal human rights to a healthy,              

sustainable environment- the role of NHRIs" ESifh zdk&rf\ 27 Mudrfajrmuf                     
ESpfywfvnftpnf;ta0;odk Y jrefrmedkfifiHtrsdK;om;vl YtcGifhta&;aumfr&Sif wufa&mufjcif;

စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်

 အာရှ-ပစိဖိတ်အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် (Asia Pacific Forum of National Human 

Rights Institutions – APF) က ကကီးမှူး၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ရေ့တွင် ကျင်းပရသာ “Interactive 

Dialogue on universal human rights to a healthy, sustainable environment – the role of NHRIs” နှင့် 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ရေ့တွင် ကျင်းပရသာ ဖိုရမ်၏ ၂၇ ကကိမ်ရြမာက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအရေး

သို့ ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် virtual online platform စေစ်

အသုံးြပု၍ ပါေင် တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

 ဖိုရမ်၏ “Interactive Dialogue on universal human right to a healthy, sustainable environment 

the role of NHRIs” သို့ အာရှ-ပစိဖိတ်အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ်၏ အဖွဲ့ေင် အမျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဖီဂျနီိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်မှ ကိုယ်စားလှယ်

က ရလ့လာသူအြဖစ် တက်ရရာက်ခဲ့ကာ  စုစုရပါင်း (၇၅) ဦးခေ့် ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ့ကကပပီး ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်မှ ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှြမင့်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရဒါက်တာေန္ဒာမွှေ်း၊ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ဦးရပါ်လွင်စိေ်၊ 

ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ရဒါက်တာသေ်းြမင့်၊ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ရဒါက်တာတင်ရမာင်ရမာင်သေ်းနှင့် ရကာ်မရှင်ရုံး ဒုတိယ

ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ် ရဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်းတို့ပါေင် တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။
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 “Interactive Dialogue on universal human rights 
to a healthy, sustainable environment – the role of 
NHRIs” တွင် Special Rapporteur on the promotion and 
protection of human rights in the context of climate 
change ြဖစ်သူ Dr. Ian Fry နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ရမာ်လ်

ဒိုက်ဗ်နိုင်ငံ၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတေ်နိုင်ငံ၊ ဘဂဂလား

ရဒ့ရှ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အီရတ်နိုင်ငံ၊ အင်ဒိုေီးရှားနိုင်ငံ၊ 

ေယူးဇီလေ်နိုင်ငံ၊ ပါလက်စတိုင်း လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့

အစည်းများမှ ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင်

များနှင့် အကကီးတေ်းအရာရှိတို့က ရာသီဥတုရြပာင်းလဲ

မှု အရြခအရေများ၊ ရာသီဥတုရြပာင်းလဲမှုရကကာင့် လူ့

အခွင့်အရရးေစ်ောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်းပပီး ရဆွးရနွး

ရြပာကကားခဲ့ကကပါသည်။

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ရေ့တွင် 

ကျင်းပရသာ ဖိုရမ်၏ ၂၇ ကကိမ်ရြမာက် နှစ်ပတ်လည်

အစည်းအရေးသို့ အာရှ-ပစိဖိတ် အမျ ိုးသားလူ့အခွင့် 

အရရး အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်၏ လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌြဖစ်သူ 

Emeritus Professor Rosalind Croucher AM၊  ဖိုရမ် 

မှ အကကီးတေ်းအရာရှိများ၊ ဖိုရမ်အဖွဲ့ေင် အမျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ 

ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ့ကကပပီး ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့

အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်မှ ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှြမင့်၊ 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရဒါက်တာေန္ဒာမွှေ်း၊ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် 

ဦးရပါ်လွင်စိေ်၊ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ရဒါက်တာသေ်းြမင့်၊ 

ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ရဒါက်တာတင်ရမာင်ရမာင်သေ်းနှင့် 

ရကာ်မရှင်ရုံး ဒုတိယညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ် ရဒါက်တာ 

ခိုင်ခိုင်ေင်းတို့ပါေင် တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

 ဖိုရမ်၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအရေးတွင် APF 

၏ ၁-၇-၂၀၂၁ ရက်ရေ့မှ ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ရေ့ အထိ 

လုပ်ငေ်းရဆာင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ တင်ြပရဆွးရနွး

ြခင်း၊ APF ၏ ကျား-မ တေ်းတူညီမျှမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

မဟာဗျူဟာ အစီရင်ခံစာ တင်ြပရဆွးရနွးြခင်း၊ APF 

၏ ဘဏ္ဍာရရးစာရင်းရှင်းလင်းချက်ကို ဖိုရမ် အဖွဲ့ေင်

များသို့ တင်ြပရဆွးရနွးြခင်း၊ အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး

အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ကကီး (Global Al-

liance of National Human Rights Institutions - 

GANHRI)၏ အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများ 

အဆင့်သတ်မှတ်ရရးရကာ်မတီ (Sub-Committee on 

Accreditation - SCA) က ဖိုရမ်အဖွဲ့ေင် အီရတ်နိုင်ငံ၊ 

ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အာဖဂေ်ေစ္စတေ်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရရး

ရကာ်မရှင်များအား အဆင့်သတ်မှတ်မှု အရြခအရေကို 

တင်ြပရဆွးရနွးြခင်း၊ ဖီဂျနီိုင်ငံ အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး

ရကာ်မရှင်၏ APF အဖွဲ့ေင်အြဖစ် ရလျှာက်ထားတင်ြပမှု

ကို တင်ြပရဆွးရနွးြခင်း၊ APF Governance Commit-

tee ေင်အသစ်များ ရရွးချယ်ြခင်း၊ GANHRI ဥက္ကဋ္ဌ၏ 

အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကကားရဆွးရနွးြခင်း၊ GANHRI Bureau 

အတွက် APF ၏ ကိုယ်စားလှယ်ရရွးချယ်ြခင်း၊ GANHRI 

၏ Sub-Committee on Accreditation (SCA) အတွက် 

APF ၏ ကိုယ်စားလှယ်ရရွးချယ်ြခင်း၊ အရထွရထွ ကိစ္စ

ရပ်များရဆွးရနွးြခင်းစသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဖိုရမ်အဖွဲ့

ေင်များအကကား ရဆွးရနွးမှုများ ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
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ta&S Yawmiftm&S trsdK;om;vl YtcGifhta&;tzGJYtpnf;rsm;zdk&rf\ 'kwd,            
tMudrf  vkyfief;tzGJ Ytpnf;ta0;odk Y jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vl YtcGifhta&;             

aumfr&Sif wufa&mufjcif;

စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် 
 ြမေ်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်က 
တင်းြပည့်အဖွဲ့ေင်အြဖစ် ပါေင်ထားသည့် အရရှ့ရတာင် အာရှ 
အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် (Southeast 
Asia National Human Rights Institutions Forum – SE-
ANF) ၏ ဒုတိယအကကိမ် လုပ်ငေ်းအဖွဲ့ အစည်းအရေး (2nd 
Technical Working Group Meeting) ကို ဖိုရမ်၏ ၂၀၂၂ ခု
နှစ်အတွက် အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် တာေေ်ယူရဆာင်ရွက်
လျက်ရှိရသာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်က 
ဦးရဆာင်၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရကရ်ေ့မှ ၂၉ ရက်
ရေ့အထိ Hybrid format ြဖင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 
 လုပ်ငေ်းအဖွဲ့အစည်းအရေးသို့ ဖိုရမ်အဖွဲ့ေင်များ 
ြဖစ်ကကသည့် အင်ဒိုေီးရှားနိုင်ငံ၊ မရလးရှားနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့ခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများ
မှ ကိုယ်စားလှယ်များက Face to Face တက်ရရာက်ခဲ့ကက
ပပီး ြမေ်မာနိုင်ငံနှင့် တီရမာလက်စ်ရတနိုင်ငံ အမျ ိုးသားလူ့
အခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက Virtual 
Online Platform အသုံးြပု၍ တက်ရရာက်ခဲ့ကကကာ ဖိုရမ်အဖွဲ့
ေင် လူ့အခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများမှ ရကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌများ၊ 
ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင်များနှင့် ရုံးေေ်ထမ်းများ စုစုရပါင်း (၆၀) ဦးခေ့်  
ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ လုပ်ငေ်းအဖွဲ့အစည်းအရေးသို့ 
ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်မှ ရကာ်မရှင်
ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှြမင့်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရဒါက်တာေန္ဒာမွှေ်း၊ ရကာ်မရှင်
အဖွဲ့ေင်များြဖစ်ကကသည့် ဦးရပါ်လွင်စိေ်နှင့် ရဒါက်တာသေ်း
ြမင့်၊ ရကာ်မရှင်ရုံး ဒုတိယညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ် ရဒါက်တာ 
ခိုင်ခိုင်ေင်း၊ ညွှေ်ကကားရရးမှူး ဦးရဇယျာလင်းနှင့် ေေ်ထမ်းများ 
ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ 

 အစည်းအရေးတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လက ကျင်းပ
ခဲ့ရသာ ဖိုရမ်၏ ပထမအကကိမ်လုပ်ငေ်းအဖွဲ့ အစည်းအရေး
ရောက်ပိုင်းကာလအတွင်း ဖိုရမ်အဖွဲ့ေင် အမျ ိုးသား လူ့
အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်များ၏ ရဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် 
တိုးတက်ြဖစ်ထွေ်းမှုများ၊ အရရှ့ရတာင်အာရှ အမျ ိုးသားလူ့
အခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် (SEANF) ၏ မဟာဗျူဟာ 
စီမံကိေ်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆) ပါ ဦးစားရပး ကိစ္စရပ် (၅) ရပ် 
အရကာင်အထည်ရဖာ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစားရပးကိစ္စရပ် 
တစ်ခုစီအလိုက် အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ရေ် အဓိက
တာေေ်ယူထားရသာ  ဖိုရမ်အဖွဲ့ေင် အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး 
အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ရေမှု
အရြခအရေများ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ Plan International အဖွဲ့
အစည်းမှ "The Girls' Leadership Index and the APAC 
Girls'" နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ရေမှု
များ၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် SEANF နှင့် FORUM-ASIA/ ANNI 
တို့ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ၁၉ ကကိမ်ရြမာက် SE-
ANF နှစ်ပတ်လည် အစည်းအရေး ကျင်းပရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်
များ အစရှိသည့် လူ့အခွင့်အရရးကိစ္စရပ်များကို ရဆွးရနွးမှုများ 
ြပုလုပ်ခဲ့ကကပါသည်။
 လုပ်ငေ်းအဖွဲ့အစည်းအရေး၌ ပထမအကကိမ်လုပ်ငေ်း
အဖွဲ့ အစည်းအရေးအပပီး ကာလအတွင်း ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုး 
သား လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်၏ လူ့အခွင့်အရရးနှင့် စပ်လျဉ်း
သည့် ရဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် တိုးတက်ြဖစ်ထွေ်းမှုများကို 
ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ဦးရပါ်လွင်စိေ်ကလည်းရကာင်း၊ SEANF 
၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိေ်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆) ၏ ဦးစားရပးကိစ္စ
ရပ်အမှတ် (၂)  "စီးပွားရရးလုပ်ငေ်းများတွင် လူ့အခွင့်အရရး 
ြမှင့်တင်ရေ်နှင့် ကာကွယ်ရေ်" ကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမေ်မာ 
နိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်၏ အရကာင်                              
အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ရေမှုများကို ရကာ်မရှင်ရုံး ဒုတိယ
ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ် ရဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်းကလည်းရကာင်း 
တင်ြပရဆွးရနွးမှုများ ြပုလုပ်ခဲ့ကကပါသည်။ 
 ဖိုရမ်၏ ၁၉ ကကိမ်ရြမာက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအရေး
ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလ ၂၉ ရကရ်ေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်

ရေ့အထိ Hybrid format ြဖင့် ကျင်းပသွားရေ် လုပ်ငေ်းအဖွဲ့

အစည်းအရေးတွင် ကေဦးသရဘာတူညီမှု ရရှိခဲ့ကကပါသည်။



4

aumfr&SifykHrSeftpnf;ta0;ESifh tkyfcsKyfrSkpDrHcefYcGJa&;aumfrwD tpnf;ta0;rsm;           aumfr&SifykHrSeftpnf;ta0;ESifh tkyfcsKyfrSkpDrHcefYcGJa&;aumfrwD tpnf;ta0;rsm;           
usif;yjcif;usif;yjcif;

စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်  

 ြမ ေ် မာ နို င် ငံ အ မျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး  

ရကာ်မရှင်ပုံမှေ်အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၉/ ၂၀၂၂) ကို 

၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့တွင် Video Conferencing Sys-

tem ြဖင့် ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

နှင့် ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင်များ၊ ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်နှင့် 

တာေေ်ရှိသူများ တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ အဆိုပါ

အစည်းအရေးတွင် ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

တို့က အဖွင့်အမှာစကား ရြပာကကားခဲ့ပပီး ြမေ်မာနိုင်ငံ 

အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်၏ လူ့အခွင့်အရရး 

ြမှင့်တင်ရရးနှင့် ကာကွယ်ရရးလုပ်ငေ်းများ ရဆာင်ရွက်

နိုင်ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တာေေ်ခံ 

ရကာ်မရှင် အဖွဲ့ေင်များက တင်ြပရဆွးရနွးခဲ့ကကပါသည်။ 

ရကာ်မရှင်၏ အုပ်ချုပ်မှု စီမံခေ့်ခွဲရရး ရကာ်မတီ 

အစည်းအရေး အမှတ်စဉ် (၉/၂၀၂၂) ကို ၆-၉-၂၀၂၂ ရက်

ရေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ 

အလှည့်ကျ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင်များြဖစ်သည့် ရဒါက်တာ

သေ်းြမင့်၊ ရဒါ်နုနုယဉ်နှင့် ဦးတင်ရအာင် အထူးဖိတ်ကကား

ခံရသည့် ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် (ဘဏ္ဍာ) ဦးရကျာ်ြမင့်၊ 

ရကာ်မရှင်ရုံး ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်နှင့် တာေေ်ရှိသူများ 

တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။

edkifiHjcm;a&;0efMuD;Xmeü zGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGif                              
oifcef;pm oGm;a&mufydkYcsjcif;

စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်

 ြမ ေ် မာ နို င် ငံ အ မျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး  

ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှြမင့်သည် နိုင်ငံြခားရရးေေ်ကကီးဌာေ 

(ရေြပည်ရတာ်) ၌ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် သံတမေ်ရရးရာ

သင်တေ်း (Course in Diplomacy-CID) အမှတ်စဉ်        

(၇/ ၂၀၂၂) သို့ ၂၃-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့ ၁၃:၀၀ ောရီမှ ၁၅:၅၀ 

ောရီ အချေိ်ထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခေ်းစာများကို 

နိုင်ငံြခားရရးေေ်ကကီးဌာေ (ရေ်ကုေ်) မှတစ်ဆင့် Video 

Conferencing System ြဖင့် သင်ခေ်းစာ ပို့ချခဲ့ပါသည်။

 အဆိုပါသင်တေ်းတွင် လူ့အခွင့်အရရး အရြခခံ

အယူအဆများ၊ လူ့အခွင့်အရရးရောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း၊             

ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရးရကကညာစာတမ်းအရကကာင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ

လူ့အခွင့်အရရးယန္တရား၊  ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့အ်ရရး

အရြခ အရေများကို ပုံမှေ်သုံးသပ်သည့် လုပ်ငေ်းစဉ် 

(UPR)၊ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများ 

ထူရထာင်မှု Establishment of NHRIs နှင့်   ြမေ်မာနိုင်ငံ 

အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

နှင့် လုပ်ငေ်းရဆာင်ရွက်ချက်များအရကကာင်း စသည့် 

ဘာသာရပ်များကို ရဆွးရနွးပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်တေ်းတွင် 

စုစုရပါင်း သင်တေ်းသားဦးရရ (၃၇) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့

ကကပပီး တက် ရရာက်လာရသာ သင်တေ်းသားများမှ သိရှိ

လိုသည့် ရမးခွေ်းများကို ရမးြမေ်းကကရာ ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ 

ဦးလှြမင့်က ြပေ်လည်ရြဖကကားခဲ့ပါသည်။
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t*wdvdkufpm;rS k wm;qD;umuG,fa&; todynmay; tpDtpOf aqmif&Gufjcif;

စက်တင်ဘာလ ၉ ရက် 
 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်
သည် ရကာ်မရှင်ရုံးတွင် အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီး
ကာကွယ်ရရးလုပ်ငေ်းများကို အရကာင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ အရကာင်အထည် 
ရဖာ် ရဆာ င် ရွ က် ရာ တွ င် အ သိ ပ ညာ ရပး လု ပ် င ေ်း  
သည်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါေင်ရေသည် ြဖစ်
ရာ ရကာ်မရှင်၏ လုပ်ငေ်းများကို ရဆာင်ရွက်ရာတွင် 
အဂတိလိုက်စားမှု မရှိရစရရး၊ ရကာ်မရှင်ရုံးရှိ ေေ်ထမ်း
များ အဂတိလိုက်စားမှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရရးနှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများရရှိရစရရး၊ 
အဂတိ လိုက်စားြခင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရရး ချ ိုးရဖာက်ြခင်း 
ဆက်နွယ်ရေသည့် အရကကာင်းအရာများကို အသိပညာ
ရပးရရး၊ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရရးအဖွဲ့
အရကကာင်းကို ရကာ်မရှင်ရုံးရှိ ေေ်ထမ်းများ သိရှိေားလည်
လာရစရရးစသည်တို့ကို ရည်ရွယ်လျက် အဂတိလိုက်စား
မှု တားဆီးကာကွယ်ရရး အသိပညာ ရပးအစီအစဉ်ကို 

စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်ရေ့ ေံေက် (၁၀:၃၀) ောရီတွင် 
ရေ်ကုေ်ပမို့ရှိ ြမေ်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး
ရကာ်မရှင်ရုံးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိေ်းချုပ်၊          
ကုသရရး ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ကျေ်းမာရရးေေ်ကကီးဌာေ၏           
ကိုဗစ် - ၁၉ ရရာဂါ ကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ လမ်းညွှေ်ချက်
များနှင့်အညီ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ ဖွင့်
ပွဲအခမ်းအေားတွင် ရကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှြမင့်မှ အဖွင့်
အမှာစကား ရြပာကကားခဲ့ပပီး ရကာ်မရှင် အဖွဲ့ေင်များ၊ 
ရကာ်မရှင်ရုံးမှ ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်နှင့် ေေ်ထမ်းများ 
တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။
 အသိပညာရပး အစီအစဉ်တွင် ညွှေ်ကကားရရး 
မှူးချုပ် ဦးဘုေ်းကကယ်မှ အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီး
ကာ ကွ ယ် ရရး အ ဖွဲ့ အ ရကကာ င်း ကို လ ည်း ရကာ င်း ၊ 
ဒုတိယညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ် ရဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်းမှ 
အဂတိလိုက်စားြခင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရရး ချ ိုးရဖာက်
ြခင်းအရကကာင်းကိုလည်းရကာင်း၊ ညွှေ်ကကားရရးမှူး
ဦးသူရရကျာ်မှ ရကာ်မရှင်မှ လက်ခံရရှိသည့် အဂတိ 
လိုက်စားမှုနှင့် ဆက်နွယ်သည့်အမှုများအရကကာင်းတို့ကို
လည်းရကာင်း ရဆွးရနွးပို့ချခဲ့ကကပပီး ရကာ်မရှင်ရုံးချုပ်မှ 
ဒုတိယလူ့အခွင့်အရရးဦးစီးမှူးနှင့်အထက် အရာထမ်း 
(၃၈) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကကပပီး ရေြပည်ရတာ် (ရုံးခွဲ)၊ 
မန္တရလး (ရုံးခွဲ)၊ စစ်ရတွ (ရုံးခွဲ) နှင့် ပုသိမ် (ရုံးခွဲ) တို့မှ 
ေေ်ထမ်း (၅) ဦးတို့သည် Video Conferencing စေစ်ြဖင့် 
တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။

 

စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်     

 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်

ရုံး၏ ဌာေတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကာကွယ် ၊ ထိေ်းချုပ်၊ 

ကကီးကကပ်ရရးအဖွဲ့အစည်းအရေး (၂/၂၀၂၂) ကို ၂၂-၉-

၂၀၂၂ ရက်ရေ့ (၁၃:၀၀) ောရီအချေိ်တွင် ရကာ်မရှင်ရုံးချုပ်

ရှိ Conference Room ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့

ေင် ဦးတင်ရအာင်နှင့် ရဒါက်တာသေ်းြမင့်၊ ရကာ်မရှင်

ရုံး ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်တို့ ဦးရဆာင်၍ ဌာေတွင်း ကို

ဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိေ်းချုပ်၊ ကကီးကကပ်ရရးအဖွဲ့

ေင်များ တက်ရရာက်ကကပါသည်။ အစည်းအရေးတွင် 

ကျေ်းမာရရးေေ်ကကီးဌာေမှ ထုတ်ြပေ်ရသာ “ရုံးလုပ်ငေ်း

ဌာေများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရေ်အတွက်

XmetwGif; udkApf-19 a&m*g umuG,f? xdef;csKyf? MuD;Muyfa&;tzGJ Ytpnf;ta0; XmetwGif; udkApf-19 a&m*g umuG,f? xdef;csKyf? MuD;Muyfa&;tzGJ Ytpnf;ta0; 
(2^2022) usif;yjcif;(2^2022) usif;yjcif;



6

ရဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငေ်းလမ်းညွှေ် Version 4.0” နှင့် 

“လူအများစုရေး ရေထိုင်ရာ (Institution) များတွင် စီမံ

အုပ်ချုပ်သူများနှင့် ေေ်ထမ်းများလိုက်ော  ရဆာင်ရွက်ရ

မည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်း

လမ်းညွှေ် Version 2.0” တို့အရ လိုက်ောရဆာင် ရွက်မည့်

ကိစ္စရပ်များ၊ ဌာေတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါနှင့် စပ်လျဉ်း

သည့် ညွှေ်ကကားချက်များ၊ ရဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စတို့အား 

ရဆွးရနွးခဲ့ပပီး အစည်းအရေးအား (၁၄:၂၀) ောရီအချေိ်

တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်    

     လူမှုေေ်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရးနှင့် ြပေ်လည်

ရေရာချထားရရးေေ်ကကီးဌာေ၏ ဖိတ်ကကားချက်အရ 

၁၂-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့တွင် Zoom Application ြဖင့် 

ရေြပည်ရတာ်၌ ကျင်းပြပုလုပ်သည့် ြမေ်မာနိုင်ငံလုံး

ဆိုင်ရာအမျ ိုးသမီးရကာ်မတီ အစည်းအရေး (၂/၂၀၂၂) သို့ 

ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ရဒါက်တာြမင့်သူပမိုင် တက်ရရာက်ခဲ့

ပါသည်။

aumfr&SiftzGJ Y0if a'gufwmjrifholjrdKif jrefrmEdkifiHvHk;qdkif&mtrsdK;orD;aumfrwD aumfr&SiftzGJ Y0if a'gufwmjrifholjrdKif jrefrmEdkifiHvHk;qdkif&mtrsdK;orD;aumfrwD 
tpnf;ta0; (2^2022) odk Y wufa&mufjcif;tpnf;ta0; (2^2022) odk Y wufa&mufjcif;

re †av;wdkif;a'oMuD;twGif;&Sd bJvif; (1)? (2) ukefxkwfpcef;rsm;ESifh  re †av;jrdK Yay: &Sd re †av;wdkif;a'oMuD;twGif;&Sd bJvif; (1)? (2) ukefxkwfpcef;rsm;ESifh  re †av;jrdK Yay: &Sd 
vli,foifwef;wdkYtm; Munfh&Skppfaq;jcif; vli,foifwef;wdkYtm; Munfh&Skppfaq;jcif; 

စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်   

 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်

မှ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ဦးရကျာ်ြမင့် ဦးရဆာင်ရသာ 

ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအဖွဲ့သည် ၁၂-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့မှ 

၁၆-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့အထိ စဉ့်ကိုင်ပမို့ေယ်ရှိ ဘဲလင်း (၁)၊ 

ဘဲလင်း  (၂) ကုေ်ထုတ်စခေ်းများနှင့် မန္တရလးပမို့ရှိ ေား

မကကားရသာ ကရလးများရကျာင်း၊ အမျ ိုးသမီးကရလး

များသင်တေ်းရကျာင်း၊ မသေ်စွမ်းသက်ငယ်သင်တေ်း 

ရကျာင်း၊ မန္တရလးလူငယ်သင်တေ်းရကျာင်းနှင့် ပုသိမ် 

ကကီးလူငယ်သင်တေ်းရကျာင်းတို့ကို သွားရရာက်၍ ကကည့် 

ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 အကျဉ်းစခေ်းများကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ်
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ရကာ်မရှင်ဥပရဒ ြပဋ္ဌာေ်းချက်များ၊ ရကာ်မရှင်ဥပရဒ 
လုပ်ထုံးလုပ်ေည်း ထုတ်ြပေ်ချက်များနှင့်အညီ အကျဉ်း 
သားများကို အရဆာင်လိုက် ရတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသား
တစ်ဦး၏ အေိမ့်ဆုံးရရှိမည့် အခွင့်အရရးြဖစ်ရသာ 
ရေထိုင်စားရသာက်မှု၊ ရသာက်ရရ/သုံးရရ သုံးစွဲမှု၊ 
ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှု အရြခအရေ၊ ရထာင်ေင်စာ
ပစ္စည်းများ စုံလင်စွာ ရရှိြခင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်ရသာ 
အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများ ရရှိြခင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ညှဉ်းပေ်း
နှိပ်စက်ခံရမှု ရှိ၊ မရှိ စသည်တို့ကို ရမးြမေ်းမှတ်တမ်း
တင်ြခင်းနှင့် ယခင်က ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် အကကံြပုချက်
များအရပါ် အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှု 
အရြခအရေတို့ကို ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ 
 လူ င ယ် သ င် တ ေ်း ရကျာ င်း များ ကို ကက ည့် ရှု
စစ်ရဆးစဉ် ကရလးသူငယ်များကို စာသင်ရဆာင် 
အလိုက် ရတွ့ဆုံကာ ယင်းတို့၏ ရေထိုင်စားရသာက်မှု၊ 
ရသာက်ရရ/သုံးရရ သုံးစွဲမှု၊  ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှု
အရြခအရေ၊  ရသင့်ရထိုက်ရသာ အသုံးအရဆာင် ပစ္စည်း
များရရှိြခင်း ရှိမရှိနှင့် ညှဉ်းပေ်းနှိပ်စက်ခံရမှု ရှိ၊ မရှိ စသည်
တို့ကို ရမးြမေ်းမှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် ကရလးသူငယ်
များအား ယင်းတို့၏ ပညာရရး၊ ကျေ်းမာရရးများနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အားငယ်မှုမရှိဘဲ ကကိုးစားရေထိုင် ရပ်တည်
သွားကကရေ် အားရပးစကား ရြပာကကားခဲ့ပါသည်။   
 အကျဉ်းစခေ်းများနှင့် လူငယ်သင်တေ်းရကျာင်း
များကို ေင်ရရာက်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ် လုပ်အားရှင် 
အကျဉ်းသားများနှင့် ကရလးသူငယ်များ၏ အိပ်ရဆာင်
များ၊ ရဆးခေ်း၊ စာကကည့်တိုက်၊ စားဖိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုရထာင်၊ 

ရသာက်ရရ/သုံးရရကေ်များ၊ သေ့်စင်ခေ်းများသေ့်ရှင်းမှု 
ရှိ မရှိကိုလည်းရကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရရး
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှု အရြခအရေတို့ကို
လည်းရကာင်း ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ 
 အကျဉ်းစခေ်းများရှိ လုပ်အားရှင်အကျဉ်းသား
များနှင့် လူငယ်သင်တေ်းရကျာင်းများမှ ကရလးသူငယ်
များအတွက် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရကကညာစာတမ်း 
ြမေ်မာြပေ်စာသားများပါရှိရသာ မှတ်စုစာအုပ် ၄၅၀ အုပ်
နှင့် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ စာအုပ်စာရပ ၄၅၀ အုပ်တို့ကို 
ရကာ်မရှင်မှ လှူဒါေ်းခဲ့ရာ တာေေ်ခံအရာရှိများက လက်ခံ
ရယူခဲ့ပါသည်။
 ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း 
စစ်ရဆးရတွ့ရှိချက်များနှင့် အကကံြပုချက်များကို လိုအပ်
သလို အရရးယူရဆာင်ရွက်နိုင် ရရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ

သို့ အကကံြပုရပးပို့သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 

re †av;wdkif;a'oMuD; tpdk;&tzGJY0efMuD;csKyfESifh jrefrmEdkifiHtrsKd;om;vlYtcGifhta&; re †av;wdkif;a'oMuD; tpdk;&tzGJY0efMuD;csKyfESifh jrefrmEdkifiHtrsKd;om;vlYtcGifhta&; 
aumfr&SiftzGJY0if UOD;ausmfjrifhwdkY awGYqHkaqG;aEG;jcif;aumfr&SiftzGJY0if UOD;ausmfjrifhwdkY awGYqHkaqG;aEG;jcif;

စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်   

 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်

မှ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ဦးရကျာ်ြမင့် ဦးရဆာင်ရသာ 

ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရရးအဖွဲ့သည် ၁၂-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့မ ှ ၁၆-

၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့အထိ ြပည်ထဲရရးေေ်ကကီးဌာေရအာက်

မှ မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ စဉ့်ကိုင်ပမို့ေယ်ရှိ ဘဲလင်း 

(၁) ကုေ်ထုတ်စခေ်း၊ ဘဲလင်း (၂) ကုေ်ထုတ်စခေ်းများနှင့် 

လူမှုေေ်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရးနှင့် ြပေ်လည်ရေရာချထား

ရရးေေ်ကကီးဌာေရအာက်ရှိ ေားမကကားရသာကရလးများ

ရကျာင်း၊ အမျ ိုးသမီးကရလးများ သင်တေ်းရကျာင်း၊        

မသေ်စွမ်းသက်ငယ်သင်တေ်းရကျာင်း၊ မန္တရလးလူငယ် 

သင်တေ်းရကျာင်းနှင့် ပုသိမ်ကကီး လူငယ်သင်တေ်းရကျာင်း

များအား ကကည့်ရှုစစ်ရဆးသည့် ခရီးစဉ်တွင် မန္တရလးတိုင်း

ရဒသကကီး အစိုးရအဖွဲ့ေေ်ကကီးချုပ် ေဏ္ဏရကျာ်ထင် 

ဦးရမာင်ကိုနှင့် တိုင်းရဒသကကီးအစိုးရ အဖွဲ့ေင်ေေ်ကကီး

များကို မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်း 

အရေးခေ်းမ၌ ၁၄-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးရေ့)၊ 

(၁၅:၃၀) အချေိ်တွင် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။
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တိုင်တန်းချက်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခခင်း

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း လူ့အခွင့်အဆရး ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးဌာနမှ 

တိုင်တန်းချက် (၁၇) ဆစာင်လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဇူလိုင်လ တိုင်တန်းချက် လက်ကျန် (၁၃) 

ဆစာင်၊ စုစုဆပါင်း တိုင်တန်းချက် (၃၀) ဆစာင်ရှိပပီး တိုင်တန်းချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေး

ဆရးအဖွဲ့ အစည်းအဆေး (၂) ကကိမ် ကျင်းပ ခပုလုပ်၍ စိစစ်ခဲ့ရာ တိုင်တန်းချက် ( ၆ ) ဆစာင်

ကို လိုအပ်သလို စိစစ် ဆောင်ရွက်ဆပးနိုင်ဆရးအတွက် သက်ေိုင်ရာဌာနများသို့ ဆပးပို့ 

အဆြကာင်းြကားခဲ့ပါသည်။ တိုင်တန်းချက် ( ၂ ) ဆစာင်ကို ကာယကံရှင်ထံ ဆကာ်မရှင်မှ 

အကကံခပုချက်နှင့်အတူ ခပန်ြကားခဲ့ပါသည်။၊ တိုင်တန်းချက် ( ၁၇ ) ဆစာင်ကို ဆကာ်မရှင်ဥပဆေ

ပုေ်မ ၃၇ (က) အရလည်းဆကာင်း၊ ၃၂ (ဂ) အရ ပိုမို သင့်ဆလျာ်ဆသာ နည်းလမ်းခဖင့် ကုစား

နိုင်၍လည်းဆကာင်း၊ တိုင်စာအဂဂါရပ်နှင့် မညီညွတ်၍လည်းဆကာင်း၊ အဆထာက်အထား 

မခပည့်စုံ၍လည်းဆကာင်း မှတ်တမ်းထားရှိရန် ေုံးခဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ဩဂုတ်လတွင် 

ဆောင်ရွက်ရန် တိုင်တန်းချက် (၅) ဆစာင် ကျန်ရှိပါသည်။

 အဆိုပါ ရတွ့ဆုံပွဲအခမ်းအေားတွင် မန္တရလးတိုင်း

ရဒသကကီး အစိုးရအဖွဲ့ေေ်ကကီးချုပ် ေဏ္ဏရကျာ်ထင်ဦးရမာငက်ို

က အဖွင့်အမှာစကားရြပာကကားခဲ့ပပီး တက်ရရာက်လာ

ကကသည့် တိုင်းရဒသကကီးေေ်ကကီးများ၊ အတွင်းရရးမှူး၊ 

ညွှေ်ကကားရရးမှူးများနှင့် ြမေ်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့

အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင် ဦးရကျာ်ြမင့်တို့မှ မိတ်

ဆက်စကား ရြပာကကားခဲ့ပါသည်။ ယင်းရောက် မန္တရလးတိုင်း

ရဒသကကီး ေေ်ကကီးချုပ်နှင့် တက်ရရာက်လာသူများအား 

ြမေ်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်ဥပရဒ၊ 

ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရးရကကညာစာတမ်း (Universal Dec-

laration of Human Rights-UDHR)၊ ရကာ်မရှင်၏ ၁၀ 

နှစ်တာခရီးစာအုပ်၊ ရကာ်မရှင်၏ မှတ်စုစာအုပ် (Note 

Book) နှင့် ြမေ်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်မရှင်မှ ထုတ်ရေရသာ Pamphlet များကို ရပးအပ်

ခဲ့ပါသည်။”
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pD;yGm;a&;ESifh vlYtcGifhta&;qdkif&m vkyfief;tzGJ Y\ yxrtMudrf tpnf;ta0;        pD;yGm;a&;ESifh vlYtcGifhta&;qdkif&m vkyfief;tzGJ Y\ yxrtMudrf tpnf;ta0;        
usif;yjcif;usif;yjcif;

စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်
 အရရှ့ရတာင်အာရှ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 
အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် (Southeast Asia Nation-
al Human Rights Institutions Forum- SEANF) 
၏ မဟာဗျူဟာ စီမံကိေ်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆) ပါ ဦးစားရပး
ကိစ္စရပ်အမှတ် (၂)၊ "စီးပွားရရးလုပ်ငေ်းများတွင် လူ့
အခွင့်အရရး ြမှင့်တင်ရေ်နှင့် ကာကွယ်ရေ်" ကိစ္စရပ်
များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရရးအတွက် ဦးရဆာင်
အဖွဲ့အစည်းအြဖစ် တာေေ်ယူထားရသာ ြမေ်မာနိုင်ငံ
အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်သည် လုပ်ငေ်းရပ်
များ အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ရေ်အတွက် ဖို
ရမ်အဖွဲ့ေင် လူ့အခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စား 
လှယ်များ ပါေင်ရသာ "စီးပွားရရးနှင့် လူ့အခွင့်အရရး
ဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်းအဖွဲ့ (TWGBHR)" ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 
  ၂၀၂၂ ခုန ှစ ် ၊  စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ရေ့၂၀၂၂ ခုန ှစ ် ၊  စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ရေ့
တွင် "စီးပ ွားရရးနှင ့ ်  လူ ့အခွင ့ ်အရရးဆိ ုင ်ရာ လုပ်ငေ်း တွင ် "စီးပ ွားရရးနှင ့ ်  လူ ့အခွင ့ ်အရရးဆိ ုင ်ရာ လုပ်ငေ်း 
အဖွ ဲ ့  (TWGBHR) ၏ ပထမအကကိမ်အစည်းအဖွ ဲ ့  (TWGBHR) ၏ ပထမအကကိမ်အစည်းအရေး" အရေး" 
ကိ ု ြမ ေ် မာ နိ ု င ် င ံ အ မျ ို း သား လူ့ အ ခွ င ့ ် အ ရရးကိ ု ြမ ေ် မာ နိ ု င ် င ံ အ မျ ို း သား လူ့ အ ခွ င ့ ် အ ရရး
ရကာ်မရှင ်က ဦးရဆာင်၍ Zoom ရကာ်မရှင ်က ဦးရဆာင်၍ Zoom Platform မှ Platform မှ 
တစ်ဆင့ ်  ကျင်းပြပုလုပ်ခ ဲ ့ရာ ရကာ်မရှင ်တစ်ဆင့ ်  ကျင်းပြပုလုပ်ခ ဲ ့ရာ ရကာ်မရှင ်ရ ု ံ းမ ှ ဒ ုတိယရု ံ းမ ှ ဒ ုတိယ
ညွှေ် ကကားရရးမှူးချုပ ် ရဒါက်တာခိ ုင ်ခ ိ ုင ်ေင်း ၊ ညွှေ ် ကကားရရးမှူးချုပ ် ရဒါက်တာခိ ုင ်ခ ိ ုင ်ေင်း ၊ 
ညွှေ ် ကကားရရးမှူး ဦးရဇယျာလင်း၊ ညွှေ ် ကကားရရးမှူး ဦးရဇယျာလင်း၊ ဦးစီးအရာရှ ိဦးစီးအရာရှ ိ
များြဖစ် ကကသည့ ် ဦးမျ ို းလှိုင ် ြမင့ ်ထွေ ်းန ှင ့ ်  ရဒါ်သူဇာစံ ၊ များြဖစ် ကကသည့ ် ဦးမျ ို းလှိုင ် ြမင့ ်ထွေ ်းန ှင ့ ်  ရဒါ်သူဇာစံ ၊ 
ဒ ုတိယလူ့အခွင ့ ်အရရးဦးစီးမ ှူး ရဒါ်ထွေ်းအိနန ္ဒာရကျာ်ဒ ုတိယလူ့အခွင ့ ်အရရးဦးစီးမ ှူး ရဒါ်ထွေ်းအိနန ္ဒာရကျာ်

န ှင ့ ်  SEANF အဖွ ဲ ့ေင်န ိ ုင ်င ံများမှ လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့ န ှင ့ ်  SEANF အဖွ ဲ ့ေင်န ိ ုင ်င ံများမှ လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့ 
အဖွ ဲ ့ေင်ကိ ုယ်စားလှယ်များ စ ုစ ုရပါင်း ၁၄ ဦး အဖွ ဲ ့ေင်ကိ ုယ်စားလှယ်များ စ ုစ ုရပါင်း ၁၄ ဦး 
ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ ့ပါသည်။ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ ့ပါသည်။
 အ စ ည်း အ ရေး တွ င် ြမ ေ် မာ နိ ု င ် င ံ                  အ စ ည်း အ ရေး တွ င် ြမ ေ် မာ နိ ု င ် င ံ                 
အမျ ို းသားလူ့အခွင ့ ်အရရး ရကာ်မရှင ်ရ ု ံ း ဒ ုတိယအမျ ို းသားလူ့အခွင ့ ်အရရး ရကာ်မရှင ်ရ ု ံ း ဒ ုတိယ  
ညွှေ် ကကားရရးမှူးချုပ ် ရဒါက်တာခိ ုင ်ခ ိ ုင ်ေင်းညွှေ် ကကားရရးမှူးချုပ ် ရဒါက်တာခိ ုင ်ခ ိ ုင ်ေင်း
က လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် တာေေ်ယူ ရဆာင် က လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် တာေေ်ယူ ရဆာင် 
ရ ွက်ခ ဲ ့ ပပ ီး လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့၏ Term of Refer-ရွက်ခ ဲ ့ ပပ ီး လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့၏ Term of Refer-
ence (ToR) နှင ့ ်  စပ်လျဉ်း၍ ကိ ုယ်စားလှယ်ence (ToR) နှင ့ ်  စပ်လျဉ်း၍ ကိ ုယ်စားလှယ်
များက ရဆွးရနွးမ ှုများ ြပုလုပ် ကကကာ ToR ကိ ု များက ရဆွးရနွးမ ှုများ ြပုလုပ် ကကကာ ToR ကိ ု 
အတည်ြပုခ ဲ ့ ကကပါသည်။ ဆက်လက်၍ SEANF ၏ အတည်ြပုခ ဲ ့ ကကပါသည်။ ဆက်လက်၍ SEANF ၏ 
မဟာဗျူဟာစီမ ံကိေ ်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆) ၏ ဦးစားရပးမဟာဗျူဟာစီမ ံကိေ ်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆) ၏ ဦးစားရပး
ကိစ္စရပ် အမှတ် (၂)  အရကာင်အထည်ရဖာ်ကိစ္စရပ် အမှတ် (၂)  အရကာင်အထည်ရဖာ်
ရရးနှင ် ့  စပ်လျဉ်း၍ ြမေ်မာနိ ုင ်င ံ အမျ ို းသားရရးနှင ် ့  စပ်လျဉ်း၍ ြမေ်မာနိ ုင ်င ံ အမျ ို းသား
လူ့အခွင ့ ်အရရး ရကာ်မရှင ်၏ ရဆာင်ရ ွက်ချက်လူ ့အခွင ့ ်အရရး ရကာ်မရှင ်၏ ရဆာင်ရ ွက်ချက်
များ၊ စ ိေ ်ရခါ်မှု အခက်အခဲများကိ ု  လုပ ်ငေ်းအဖွ ဲ ့ များ၊ စ ိေ ်ရခါ်မှု အခက်အခဲများကိ ု  လုပ ်ငေ်းအဖွ ဲ ့ 
ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအရေးသိ ု ့  တင်ြပရဆွးရနွးပပ ီး ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအရေးသိ ု ့  တင်ြပရဆွးရနွးပပ ီး 
အစည်းအရေး တက်ရရာက်ကကသည့် ကိ ုယ်စား အစည်းအရေး တက်ရရာက်ကကသည့် ကိ ုယ်စား 
လှယ်များက အကကံြပုရဆွးရနွးမ ှုများ ြပုလုပ်လှယ်များက အကကံြပုရဆွးရနွးမ ှုများ ြပုလုပ်
ခ ဲ ့ ကကပါသည်။ ထိ ု ့ရောက် လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့  ဥက္ကဋ္ဌခဲ ့ ကကပါသည်။ ထိ ု ့ရောက် လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့  ဥက္ကဋ္ဌ
က ေိဂ ု ံ းချ ုပ ်စကား ရြပာကကားကာ လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့က ေိဂ ု ံ းချ ုပ ်စကား ရြပာကကားကာ လုပ်ငေ်းအဖွ ဲ ့
အစည်းအရေးကိ ု  ရ ုပ ်သိမ ်းခ ဲ ့ပါသည်။အစည်းအရေးကိ ု  ရ ုပ ်သိမ ်းခ ဲ ့ပါသည်။
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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

စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်
 ြမ ေ် မာ နို င် ငံ အ မျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး
ရကာ်မရှင်ရုံး ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်နှင့် ေေ်ထမ်းများ 
လစဉ် ရတွ့ဆုံဆန္ဒရဖာ်ထုတ်ပွဲကို ၂၆-၉-၂၀၂၂ ရက်

ရေ့ (၁၃:၀၀) ောရီအချေိ်တွင် ရကာ်မရှင်ရုံးချုပ်ရှိ Con-
ference Room ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်၊ 
ဒုတိယညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ် ညွှေ်ကကားရရးမှူးများနှင့် 
ရကာ်မရှင်ရုံးဌာေများမှ ေေ်ထမ်း ၃၃ ဦးတက်ရရာက်
ခဲ့ကကပပီး ရကာ်မရှင်ရုံးချုပ်ရှိ ကျေ်ေေ်ထမ်းများနှင့် ရုံးခွဲ
များမှ ေေ်ထမ်းများမှာ Zoom Application အသုံးြပု 
စေစ်ြဖင့် တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ ရကာ်မရှင်ရုံး 
ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကား ရြပာကကားရာ 
တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါြဖစ်ပွားမှုများ ြပေ်လည်ြမင့်တက်
လာသြဖင့် ကျေ်းမာရရးအတွက် ဂရုစိုက်၍ ရေထိုင်ကက
ရေ်နှင့် ရရာဂါကာကွယ်ရရးဆုိင်ရာ ညွှေ်ကကားချက်များ
အား လိုက်ောကကရေ် စသည်ြဖင့် အဖွင့်အမှာစကားရြပာ
ကကားခဲ့ပပီး အခမ်းအေားအား (၁၄:၀၀) ောရီအချေိ်တွင် 
ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

 aumr&Sif&kH;csKyfESifh ykodrf (&Hk;cGJ) wdkYwGif cefYtyfcJhonfh ti,fwef;pma&;ESifh 
tMuD;wef;pma&;rsm;tm; On Job Training jyKvkyfjcif;

စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်
 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင် 
ရုံးချုပ်တွင် တာေေ်ထမ်းရဆာင်ရေ်အတွက် ၈-၉-၂၀၂၂ 
ရက်ရေ့၌ ခေ့်အပ်ခဲ့သည့် အငယ်တေ်းစာရရး (၅) ဦးအား
လည်းရကာင်း၊ ပုသိမ် (ရုံးခွဲ) တွင် တာေေ်ထမ်းရဆာင်ရေ် 
အတွက် ၇-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့တွင် ခေ့်အပ်ခဲ့သည့် အကကီး
တေ်းစာရရး (၁) ဦးအားလည်း ရကာင်း ရကာ်မရှင်ရုံးချုပ်
တွင် ၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့မှ ၁၅-၁၀-၂၀၂၂ ရက်ရေ့ထိ 

(၁) လကကာ On Job Training  ြပုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
အဆိုပါ အမှုထမ်းများအား ရကာ်မရှင်ရုံး ညွှေ်ကကားရရး 
မှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်နှင့် ဌာေတာေေ်ခံ 
ညွှေ်ကကားရရးမှူးများမှ ၁၆-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့တွင် 
နှုတ်ဆက် လမ်းညွှေ်ဆုံးမစကား ရြပာကကားခဲ့ပါသည်။
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tpnf;ta0; wufa&mufjcif;tpnf;ta0; wufa&mufjcif;

စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်
 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်
ရုံးမှ ဒုတိယညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်၊ ရဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်း
သည် ၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့တွင် လူမှုေေ်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်
ရရးနှင့် ြပေ်လည်ရေရာချထားရရးေေ်ကကီးဌာေမှ ကျင်းပ
ြပုလုပ်ရသာ မသေ်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရရးများ

ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ (၅) နှစ် စီမံကိေ်း (၂၀၂၂-၂၀၂၇) 
စာအုပ် ြဖေ့်ချပိွဲ အခမ်းအေားသို့လည်းရကာင်း၊ ၂၇-၉-
၂၀၂၂ ရက်ရေ့တွင်  မသေ်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရရး
များဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်းရကာ်မတီ (၂/၂၀၂၂) အစည်းအရေး
များသို့ Zoom Application အသုံးြပု၍ တက်ရရာက်ခဲ့
ပါသည်။

aiGpm&if;qdkif&m vufpGJjyKpka&;tpnf;ta0; usif;yjcif;aiGpm&if;qdkif&m vufpGJjyKpka&;tpnf;ta0; usif;yjcif;

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်
 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်
ရုံး၊ ရငွစာရင်းဆိုင်ရာလက်စဲွအား ရကာ်မရှင်မှ တာေေ်
ရပးချက်အရ ဒုတိယညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ် ရဒါက်တာ
ခိုင်ခိုင်ေင်းဦးရဆာင်ပပီး ညွှေ်ကကားရရးမှူး ဦးရစာလွင်၊ 

ဒုတိယညွှေ်ကကားရရးမှူးများြဖစ်ရသာ ရဒါ်ေတ်ရည်ေင်း၊ 
ရဒါ်မိမိခိုင်နှင့် ဦးဟေ်ကိုကိုမျ ိုးတို့က ြပုစုရရးဆွဲလျက်ရှိ
ပပီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃)၊ (၁၆)၊ (၁၉)၊ (၂၀) 
ရက်ရေ့များ တွင်အစည်းအရေး (၄) ကကိမ် ြပုလုပ်ခဲ့ကက
ပါသည်။

tjynfjynfqdkif&m vl YtcGifhta&;aeY usif;ya&; vkyfief;nSdESdkif;                        
tpnf;ta0; usif;yjcif;

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်
 ြမ ေ် မာ နို င် ငံ အ မျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး  
ရကာ်မရှင်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက် ရေ့တွင် 
ကျရရာက်မည့် (၇၄) နှစ်ရြမာက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့
အခွင့်အရရးရေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအေား ကျင်းပရရး
အတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရရးကျင်းပရရး 

လုပ်ငေ်းရကာ်မတီမှ ၁၃-၉-၂၀၂၂) ရက်ရေ့တွင် ပထမ
အကကိမ် လုပ်ငေ်းညှိနှိုင်း အစည်းအရေးကိုလည်းရကာင်း၊ 
(၂၀-၉-၂၀၂၂) ရက်ရေ့တွင် ဒုတိယအကကိမ် လုပ်ငေ်း
ညှိနှိုင်း၏ အစည်းအရေးကိုလည်းရကာင်း ကျင်းပြပုလုပ်
ခဲ့ပါသည်။

"To deny people their human rights are to challenge their very 

humanity"

"လူအများ၏ လူ့အခွင့်အရရးကို ြငင်းပယ်ြခင်းသည် သူတို့၏ လူသားမျ ိုးနွယ် 

ြဖစ်မှုအစစ်အမှေ်ကို စိေ်ရခါ်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်"

Nelson Mandela (1918-2013)
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wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;? bk&ifaemif) wdkYwGif                              
Video Conferencing System jzifh oifcef;pmydkYcsjcif; 

စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်
 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်
ရုံးမှ ညွှေ်ကကားရရးမှူး ဦးရဇာ်လွင်ထူးက   တပ်မရတာ် 
(ကကည်း) တိုက်ခိုက်ရရးရကျာင်း (ဘုရင့်ရောင်) တွင် ဖွင့်
လှစ်လျက်ရှိရသာ ရြခလျင်တပ်ခွဲမှူးသင်တေ်း အမှတ်
စဉ် (၇၇) နှင့် (၇၈) တို့၌ လည်းရကာင်း၊ ညွှေ်ကကား
ရရးမှူး ဦးအာကာဟိေ်းစိုးက တပ်မရတာ် (ကကည်း) 
တိုက်ခိုက်ရရးရကျာင်း (ဗထူး) တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ
ရသာ ရြခလျင်တပ်ခွဲမှူး သင်တေ်းအမှတ်စဉ် (၂၁၂) 
၌ လည်းရကာင်း ၁၄-၉-၂၀၂၂ ရက်ရေ့ ၁၂:၀၀ ောရီမှ 
၁၅:၀၀ ောရီအချေိ်ထိ Video Conferencing System 
ြဖင့် တစ်ပပိုင်ေက်တည်း  သင်ခေ်းစာပို့ချခဲ့ပါသည်။ 
 အဆိုပါ သင်တေ်းများတွင် ညွှေ်ကကားရရး

မှူး ဦးရဇာ်လွင်ထူးနှင့် ဦးအာကာဟိေ်းစိုးတို့က လူ့
အခွင့်အရရးအရြခခံ အယူအဆများအရကကာင်း၊ ကမ္ဘာ့လူ့
အခွင့်အရရး ရကကညာစာတမ်းအရကကာင်းနှင့် ြမေ်မာနိုင်ငံ 
အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင် ဖွဲ့စည်းြခင်း
နှင့် လုပ်ငေ်းရဆာင်ရွက်ချက်များအရကကာင်း စသည့် 
ဘာသာရပ်သင်ခေ်းစာများကို အသီးသီးပို့ချခဲ့ပါသည်။  
သင်တေ်းတွင် ရြခလျင်တပ်ခွဲမှူးသင်တေ်း အမှတ်
စဉ် (၇၇) နှင့် (၇၈) တို့၌ သင်တေ်းသားဦးရရ (၂၂၉) ဦး
နှင့်  ရြခလျင်တပ်ခွဲမှူး သင်တေ်း အမှတ်စဉ် (၂၁၂) ၌ 
သင်တေ်းသားဦးရရ (၁၂၁) ဦး စုစုရပါင်း သင်တေ်းသား ဦးရရ 
(၃၅၀) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကကပပီး သိရှိလိုသည့် ရမးခွေ်းများ
ကို ရမးြမေ်းကကရာ ညွှေ်ကကားရရးမှူး  ဦးရဇာလ်ွင်ထူးနှင့်              
ဦးအာကာဟိေ်းစိုးတို့က ြပေ်လည်ရြဖကကားခဲ့ကကပါသည်။

 aumr&Sif&kH;OD;pD;,mOfrsm;? tkyfcsKyfrSk,mOfrsm;ESifh 0efxrf;MudK^ydk Y,mOfrsm;            ^ydk Y,mOfrsm;            
armfawmf,mOfMuHYcd kifa&; ppfaq;jcif;armfawmf,mOfMuHYcd kifa&; ppfaq;jcif;

စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်
 ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်
ရုံးမှ  ရမာ်ရတာ်ယာဉ်တာေေ်ခံအရာရှိ ဒုတိယညွှေ်
ကကားရရးမှူး ဦးမျ ိုးနိုင် ဦးရဆာင်၍ အဖွဲ့ေင်(၄) ဦးပါေင်
ရသာ ရမာ်ရတာ်ယာဉ် ကကံ့ခိုင်မှု စစ်ရဆးရရးအဖွဲ့သည် 
၂၀၂၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ရေ့တွင် ရကာ်မရှင်
ရုံး ညွှေ်ကကားရရးမှူးချုပ်မှ ညွှေ်ကကားရရးမှူးအဆင့်
အထိ ဦးစီးယာဉ်များကိုလည်းရကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ရေ့တွင် ဒုတိယညွှေ်ကကားရရး
မှူး ဦးစီးယာဉ်များ၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်များနှင့် ေေ်ထမ်းကကို/
ပို့ ယာဉ်များ၏ ယာဉ်တစ်စီးချင်းအလိုက် အရသးစိတ် 
စစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

 ရမာ် ရတာ် ယာ ဉ် ကကံ့ ခို င် ရရး စ စ် ရဆး မှု များ
အား၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရရးနှစ်အတွင်း (၄) လ (၁) ကကိမ်
စစ်ရဆးရဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
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Chairman of MNHRC Gives Human Rights lecture at Training of Ministry of Chairman of MNHRC Gives Human Rights lecture at Training of Ministry of 
Foreign Affairs (Yangon)Foreign Affairs (Yangon)

ENGLISH SECTIONENGLISH SECTION

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)

September 14September 14
  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 Zaw Lwin Htoo and U Arkar Rights Commission, U Zaw Lwin Htoo and U Arkar 
Hein Soe, Directors of the Commission simulta-Hein Soe, Directors of the Commission simulta-
neously gave lectures on human rights via video neously gave lectures on human rights via video 
conferencing at the Company Commander Train-conferencing at the Company Commander Train-
ing Courses (No.77) and (No.78) held at Myanmar ing Courses (No.77) and (No.78) held at Myanmar 
Army Combat Force School (Bayintnaung) and Army Combat Force School (Bayintnaung) and 
Course (No.212) at MACFS (Bahtoo) on 14 Sep-Course (No.212) at MACFS (Bahtoo) on 14 Sep-
tember 2022 from 12:00 pm to 3:00 pm.tember 2022 from 12:00 pm to 3:00 pm.
 In doing so, Directors U Zaw Lwin Htoo and  In doing so, Directors U Zaw Lwin Htoo and 

U Arkar Hein Soe respectively delivered the lec-U Arkar Hein Soe respectively delivered the lec-
tures on Human Rights Concept, Universal Decla-tures on Human Rights Concept, Universal Decla-
ration of Human Rights and the Establishment of ration of Human Rights and the Establishment of 
Myanmar National Human Righs Commission and Myanmar National Human Righs Commission and 
its Activities at the courses of MACFS (Bahtoo and its Activities at the courses of MACFS (Bahtoo and 
Bayintnaung). After that the lecturers answered Bayintnaung). After that the lecturers answered 
the questions asked by the trainees. A total of the questions asked by the trainees. A total of 
350 army officers attended the above-mentioned 350 army officers attended the above-mentioned 
courses; 121 Officers on the Company Commander courses; 121 Officers on the Company Commander 
Training Course on (No.212) Bahtoo and 229 Offi-Training Course on (No.212) Bahtoo and 229 Offi-
cers on (No.77 and No.78) Bayintnaung.cers on (No.77 and No.78) Bayintnaung.
  

September 23September 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, U Hla Myint, the Chairman of Rights Commission, U Hla Myint, the Chairman of 
MNHRC gave lectures on human rights from Min-MNHRC gave lectures on human rights from Min-
istry of Foreign Affairs (Yangon) via video confer-istry of Foreign Affairs (Yangon) via video confer-

encing system at the Course in Diplomacy-CID encing system at the Course in Diplomacy-CID 
(No. 7/2022) held at the Ministry of Foreign Affairs (No. 7/2022) held at the Ministry of Foreign Affairs 
(Naypyitaw) on 23rd September 2022 from 1:00 (Naypyitaw) on 23rd September 2022 from 1:00 
pm to 3:50 pm.pm to 3:50 pm.
 In doing so, Chairman U Hla Myint deliv- In doing so, Chairman U Hla Myint deliv-
ered the lectures on human rights such as Human ered the lectures on human rights such as Human 
Rights Concept, Background of Human Rights, Rights Concept, Background of Human Rights, 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 
United Nations Human Rights Mechanism, Uni-United Nations Human Rights Mechanism, Uni-
versal Periodic Review (UPR), Establishment of versal Periodic Review (UPR), Establishment of 
NHRIs and about Myanmar National Human Rights NHRIs and about Myanmar National Human Rights 
Commission. After that the lecturer answered the Commission. After that the lecturer answered the 
questions asked by the trainees. A total of 37 offi-questions asked by the trainees. A total of 37 offi-
cials attended the above-mentioned course.cials attended the above-mentioned course.
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ဆနခပည်ဆတာ် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လမ်းနှင့် ရဇာ်ဂျလီမ်းရထာင့်၊ ရရှေကကာ

ပင်ရပ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိပမို့ေယ်၊ ရေြပည်ရတာ်။

ဖုေ်း - ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တဆလး (ရုံးခွဲ)

ကမ်းေားလမ်း၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကကား၊ 

ရဒးေေ်းအရောက်ရပ်ကွက်၊ချမ်းရအးသာဇံ

ပမို့ေယ်၊မန္တရလးပမို့။ဖုေ်း - ၀၉၅၃၄၃၆၅၀

စစ်ဆတွ (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်ြပည်ေယ် အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရရးဦးစီး 

ဌာေ၊ ြပည်ေယ်ရုံး၊ စစ်ရတွပမို့။

ဖုေ်း -၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ေက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

အမှတ် (၂၇)၊ ၆ မိုင်ခွဲ၊ ြပည်လမ်း၊ လှိုင်ပမို့ေယ်၊ ရေ်ကုေ်ပမို့။

ဖုေ်း- ၀၁၆၅၄၆၇၀

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

ြမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်ရုံး 

e-Government ဌာေမှ တာေေ်ယူ ထုတ်ရေပါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm 

ပုသိမ် (ရုံးခွဲ)

ပုသိမ်ပမို့ေယ် စုရပါင်းရုံး၊ မဟာရစတီလမ်းမကကီး၊၊ 

အမှတ် (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ပမို့၊ 

ဖုေ်း - ၀၉၇၉၄၅၀၂၀၂၉


