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မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ော အမျ ိုးသားရော်မတီ အစည်းအရေးသို့ 
ရော်မေှင်ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ Video Conferencing ဖြင့် အစည်းအရေးတေ်ရောေ်

အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် 

 မသန်စွမ်းသူများ၏ ေခွင့်ေအရးများဆိုင်ရာ ေမျ ိုးသားအကာ်မတီ (၂/၂၀၂၂) ေစည်းေအေး ကို ၂၅-၁၀-၂၀၂၂ 

ရက်အန့ (ေင်္ဂါအန့) ၁၄:၀၀ နာရီတွင် အနပြည်အတာ် ရုံးေမှတ် (၂၃)၊ လူမှုေန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်အရးနှင့် ပြန်လည်အနရာ

ချထားအရးေန်ကကီးဌာန စုအြါင်းခန်းမတွင် ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

 ေစည်းေအေးတွင် နိုင်ငံအတာ်စီမံေုြ်ချုြ်အရးအကာင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယေန်ကကီးချုြ်၊  မသန်စွမ်းသူများ 

၏ ေခွင့်ေအရးများဆိုင်ရာ ေမျ ိုးသားအကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီးစိုးေင်း တက်အရာက်၍ ေဖွင့်မိန့်ခွန်း 

အပြာကကားခဲ့ြါသည်။ ဆက်လက်၍ မသန်စွမ်းသူများ၏ ေခွင့်ေအရးများဆိုင်ရာ ေမျ ိုးသားအကာ်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

(၁) လူမှုေန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်အရးနှင့် ပြန်လည်အနရာချထားအရးေန်ကကီးဌာန ပြည်အထာင်စုေန်ကကီးက ေမှာစကား 

အပြာကကားခဲ့ပြီး မသန်စွမ်းသူများ၏ ေခွင့်ေအရးများဆိုင်ရာ ေမျ ိုးသားအကာ်မတီေဖွဲ့ေင် ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 

ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက် အရးေန်ကကီးဌာန ပြည်အထာင်စုေန်ကကီးက အဆွးအနွးအပြာကကားခဲ့ြါသည်။ ထို့အနာက် အကာ်မတီ 

ေတွင်းအရးမှူး လူမှုေန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်အရးနှင့် ပြန်လည်အနရာချထားအရးေန်ကကီးဌာန ဒုတိယေန်ကကီးက ယခင်

ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့အသာ ေစည်းေအေးဆုံးပဖတ်ချက်များေအြါ် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ြါသည်။

 ေဆိုြါေစည်းေအေးတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဒါက်တာနန္ဒာမွှန်း 

Video Conferencing ပဖင့် ြါေင်တက်အရာက်ခဲ့ပြီး မသန်စွမ်းသူများ ေခွင့်ေအရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အကာ်မရှင်၏ 

လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ချက်များကို အဆွးအနွးတင်ပြခဲ့ြါသည်။ ေစည်းေအေးတက်အရာက်လာကကအသာ ေမျ ိုးသား

ေဆင့်အကာ်မတီမှ ေဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကကသည့် တိုင်းအဒသကကီးပြည်နယ်ေစိုးရေဖွဲ့များနှင့် မသန်စွမ်းေဖွဲ့ေစည်းများ

မှ (ကိုယ်စားလှယ်များ) က ေသီးသီး အဆွးအနွးတင်ပြကကြါသည်။ ယင်းအနာက် In person ပဖင့် တက်အရာက်သည့် 
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ေန်ကကီးဌာနများနှင့် အနပြည်အတာ်အကာင်စီတို့မှအဆွးအနွးကကပြီး ဆက်လက်၍ ေအထွအထွအဆွးအနွးပခင်းကို အဆာင်ရွက်

ခဲ့ြါသည်။ ထို့အနာက် မသန်စွမ်းသူများ၏ ေခွင့်ေအရးများဆိုင်ရာ ေမျ ိုးသား အကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက နိင်္ုံးချုြ် ေမှာ

စကားအပြာကကားပြီး ေစည်းေအေးကို ၁၈:၁၅ နာရီတွင် ရုြ်သိမ်းလိုက်အကကာင်း သတင်းရရှိြါသည်။ 

 

ောသီဥတုရဖောင်းလဲမှုများနှင့် စေ်လျဉ်းသည့် မူေါဒများ၊ ဥေရဒဖေဋ္ဌာန်း အရောင်အထည်ရြာ်မှုများ 
နှင့် လေ်ရတွ့အရောင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွေ်မှု အရဖခအရနများနှင့် စေ်လျဉ်းသည့်ရဆွးရနွးေွဲ 
(Briefing Session) သို့ တေ်ရောေ်ဖခင်း

အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်အန့

တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် ထိန်းသိမ်း

အရးေန်ကကီးဌာန၊ ြတ်ေန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအရးဦးစီးဌာန၊ 

ရုံးေမှတ် (၅၈)၊ အနပြည်အတာ်၌ ကျင်းြပြုလုြ်သည့် 

“ရာသီဥတုအပြာင်းလဲမှုများနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် မူေါဒ

များ၊ ဥြအဒပြဋ္ဌာန်း ေအကာင်ေထည်အဖာ်မှုများနှင့ ်

လက်အတွ့ေအကာင်ေထည်အဖာ် အဆာင်ရွက်မှု ေအပခ 

ေအနများနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အဆွးအနွးြွဲ (Brief-

ing Session)” သို့ ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့် 

ေအရး အကာ်မရှင်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဒါက်တာနန္ဒာမွှန်း 

ဦးအဆာင်၍ အကာ်မရှင်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ် 

အဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်း၊ ညွှန်ကကားအရးမှူး ဦးအဇယျာလင်း၊ 

ဒုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး အဒါ်မိမိခိုင်နှင့် ဦးစီးေရာရှိများ

ပဖစ်သည့် ဦးမျ ိုးလှိုင်ပမင့်ထွန်း၊ အဒါ်သူဇာစံတို့ ြါေင်တက်

အရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

 ေဆိုြါအဆွးအနွးြွဲ၌ ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသားလူ့

ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဒါက်တာနန္ဒာမွှန်း 

က ေဖွင့်ေမှာစကား အပြာကကားခဲ့ြါသည်။ ထို့အနာက် 

သယံဇာတနှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် ထိန်းသိမ်းအရး

ေန်ကကီးဌာန၊ ေပမဲတမ်းေတွင်းေန် ဦးလှအမာင်သိန်းက 

“ြတ်ေန်းကျင် ထိန်းသိမ်းအရးနှင့် ရာသီဥတုအပြာင်းလဲမှု

ဆိုင်ရာ စီမံေုြ်ချုြ်မှု” အခါင်းစဉ်ပဖင့် ရာသီဥတုအပြာင်းလဲ

မှုနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ဥြအဒပြဋ္ဌာန်း ေအကာင်ေထည်အဖာ်

မှုများ၊ မူေါဒများနှင့် ြတ်ေန်းကျင် ထိန်းသိမ်းအရး

ဆိုင်ရာ အဆာင်ရွက်မှုများကို ေကျဉ်းချုံးရှင်းလင်း 

တင်ပြခဲ့ြါသည်။ ဆက်လက်၍ သယံဇာတနှင့် သဘာေ 

ြတ်ေန်းကျင် ထိန်းသိမ်းအရးေန်ကကီးဌာန၊ ရာသီဥတု

အပြာင်းလဲမှုဆိုင်ရာဌာနမှ  ညွှန်ကကားအရးမှူး အဒါက်တာ

ဆန်းေင်းက “ရာသီဥတုအပြာင်းလဲမှုနှင့် ရာသီဥတု

ဆိုင်ရာ တရား မျှတအရး (Climate Jusice)” အခါင်းစဉ်

ပဖင့်လည်းအကာင်း၊ ြတ်ေန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်

အရးဌာနမှ ညွှန်ကကားအရးမှူး ဦးစအောင်သူက “ောဆီ

ယံနိုင်ငံများ၏ ထိအရာက်အသာ ြတ်ေန်းကျင်ထိခိုက်မှု 

ဆန်းစစ်ပခင်း မဟာဗျူဟာ Strategy of Effective EIA 

in ASEAN Member State” အခါင်းစဉ်ပဖင့် လည်းအကာင်း၊ 

သဘာေသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းအရးဌာနမှ ညွှန်ကကားအရး

မှူး အဒါ်အသာ်အသာ်ဟန်က “သယံဇာတ စီမံေုြ်ချုြ်

အရးဆိုင်ရာ ေစိမ်းအရာင် စီးြွားအရးမူအဘာင်” အခါင်းစဉ်

ပဖင့်လည်းအကာင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ပမန်မာနိုင်ငံ 

ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင်မှ ဒုတိယ

ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ် အဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်းက “ရာသီဥတု

နှင့် သဘာေ ြတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ရာ ေခွင့်ေအရးများ” 

အခါင်းစဉ်ပဖင့်လည်းအကာင်း ေသီးသီး ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့

ကကရာ အဆွးအနွးြွဲ တက်အရာက်လာကကသူများက သိရှိလို

သည်များ အမးပမန်း အဆွးအနွးခဲ့ကကြါသည်။

 ထို့အနာက် သယံဇာတနှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းအရးေန်ကကီးဌာနမှ ေပမဲတမ်း ေတွင်းေန်  

ဦးလှအမာင်သိန်းက နိင်္ုံးချုြ်ေမှာစကား အပြာကကားပြီး 

အဆွးအနွးြွဲကို ရုြ်သိမ်းခဲ့ြါသည်။
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ရော်မေှင်ေုံမှန်အစည်းအရေးနှင့် အုေ်ချုေ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး ရော်မတီ အစည်းအရေးများေျင်းေဖခင်း

အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်

 ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင် ြုံမှန် ေစည်းေအေးေမှတ်စဉ် (၁၀/ ၂၀၂၂) ကို ၂၆-၁၀-

၂၀၂၂ ရက်အန့တွင် Video Conferencing System ပဖင့် ကျင်းြခဲ့ရာ အကာ်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အကာ်မရှင်ေဖွဲ့ေင်များ၊ 

ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်နှင့် တာေန်ရှိသူများ တက်အရာက်ခဲ့ကကြါသည်။ ေဆိုြါေစည်းေအေးတွင် အကာ်မရှင် ဒုတိယ

ဥက္ကဋ္ဌက ေဖွင့်ေမှာစကား အပြာကကားခဲ့ပြီး ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင်၏ လူ့ေခွင့်ေအရး ပမှင့်

တင်အရးနှင့် ကာကွယ်အရးလုြ်ငန်းများ အဆာင်ရွက်နိုင်အရးေတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရြ်တာေန်ခံ အကာ်မရှင်ေဖွဲ့

ေင်များက တင်ပြအဆွးအနွးခဲ့ကကြါသည်။ အကာ်မရှင်၏ ေုြ်ချုြ်မှု စီမံခန့်ခွဲအရး အကာ်မတီ ေစည်းေအေး ေမှတ်စဉ် 

(၁၀/၂၀၂၂) ကို ၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့တွင် ကျင်းြခဲ့ရာ အကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ေလှည့်ကျ အကာ်မရှင် ေဖွဲ့ေင်

များပဖစ်သည့် အဒါက်တာသန်းပမင့်၊ အဒါ်နုနုယဉ်နှင့် ေထူးဖိတ်ကကားခံရသည့် အကာ်မရှင်ေဖွဲ့ေင် ဦးတင်အောင် (စီမံ) 

နှင့် ဦးအကျာ်ပမင့်(ဘဏ္ဍာ)၊ အကာ်မရှင်ရုံး ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်နှင့် တာေန်ရှိသူများ တက်အရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

ေဲအောေှိအတတ်သင်ရေျာင်း(မန္တရလး) တွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော သင်ခန်းစာများ 
သွားရောေ်ေို့ချ

အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်

 ပမန်မာနိုင်ငံေမျ ိုးသားလူ့ေခွင့်ေအရးအကာ်မရှင် 

မှ အကာ်မရှင်ေဖွဲ့ေင် အဒါက်တာသန်းပမင့်နှင့် ညွှန်ကကား 

အရးမှူးချုြ် ဦးဘုန်းကကယ်တို့သည် ပမန်မာနိုင်ငံရဲတြ်ဖွဲ့၊ 

ရဲေရာရှိေတတ်သင်အကျာင်း (မန္တအလး) တွင် ဖွင့်လှစ်

လျက်ရှိအသာ ေမှုစစ်(ေရာရှိ) သင်တန်းေမှတ်စဉ် (၇၅/ 

၂၀၂၂) ၌ ၆-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့ ၁၂:၃၀ နာရီမှ ၁၄:၀၀ နာရီ 

ေချနိ်ထိ လူ့ေခွင့်ေအရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ သွား 

အရာက်ြို့ချခဲ့ြါသည်။ 

 ေဆုိြါသင်တန်းတွင် အကာ်မရှင်ေဖဲွ့ေင် အဒါက်တာ 

သန်းပမင့်က လူ့ေခွင့်ေအရး ေအပခခံေယူေဆများနှင့် 

ကမ္ဘာ့လူ့ေခွင့်ေအရးအကကညာစာတမ်း ေအကကာင်းကို

လည်းအကာင်း၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ် ဦးဘုန်းကကယ်က 

ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင်ဖွဲ့စည်း

ပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ချက်များ၊ လူ့ေခွင့်ေအရး 

ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်အရးေအကကာင်း သိအကာင်းစရာ  

စသည့် သင်ခန်းစာဘာသာရြ်များကိုလည်းအကာင်း ေ 

သီးသီးြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုအြါင်း သင်တန်း 

သားဦးအရ (၂၈၀) ဦး တက်အရာက်ခဲ့ကကပြီး တက် အရာက ်

လာအသာ သင်တန်းသားများမှ သိရှိလိုသည့် အမးခွန်း

များကို အမးပမန်းကကရာ  အကာ်မရှင်ေဖွဲ့ေင် အဒါက်တာ

သန်းပမင့်နှင့်  ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ် ဦးဘုန်းကကယ်တို့က 

ပြန်လည်အပဖကကားခဲ့ြါသည်။
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တေ်မရတာ် (ကေည်း) တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း (ဗထူး) တွင် Video Conferencing 
System ဖြင့်သင်ခန်းစာေို့ချ

အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်

 ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင် 

မှ အကာ်မရှင်ေဖွဲ့ေင် အဒါက်တာသန်းပမင့်နှင့် ညွှန်ကကား

အရးမှူး ဦးောကာဟိန်းစိုးတို့သည် တြ်မအတာ် (ကကည်း) 

တိုက်ခိုက်အရးအကျာင်း (ဗထူး) ၌ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိအသာ 

အပခလျင်တြ်ရင်းမှူးသင်တန်း ေမှတ်စဉ် (၁၀၂) ေား 

၂၅-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့ ၁၂:၀၀ နာရီမှ ၁၅:၀၀ နာရီေချနိ်

ထိ Video Conferencing System ပဖင့် သင်ခန်းစာြို့ချခဲ့ 

ြါသည်။ 

 ေဆုိြါသင်တန်းတွင် အကာ်မရှင်ေဖဲွ့ေင် အဒါက်တာ 

သန်းပမင့်က လူ့ေခွင့်ေအရးေအပခခံ ေယူေဆများနှင့် 

ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင် 

ေအကကာင်းကိုလည်းအကာင်း၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးဦးောကာ

ဟိန်းစိုးက ကမ္ဘာ့လူ့ေခွင့်ေအရး အကကညာစာတမ်း

ေအကကာင်းနှင့် နိုင်ငံတကာလူ့ေခွင့်ေအရးဆိုင်ရာ ေဓိက 

စာချုြ်ကကီး (၉) ခု ေအကကာင်းစသည့် ဘာသာရြ်သင်ခန်း 

စာများ ြို့ချခဲ့ြါသည်။  အပခလျင်တြ်ရင်းမှူးသင်တန်း 

ေမှတ်စဉ် (၁၀၂)  ၌ သင်တန်းသားဦးအရ စုစုအြါင်း (၆၅) 

ဦး တက်အရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ရော်မေှင် ရငွရကေးဆိုင်ော လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများ 
ဖေင်ဆင်ဖခင်း အစည်းအရေး ေျင်းေဖခင်း

အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်

 ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရးအကာ်မရှင် 

အငွအကကးဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ ပြင်ဆင်ပခင်းနှင့ ်

စြ်လျဉ်းသည့် ေစည်းေအေးကို ၂၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်

အန့တွင် Video Conferencing System ပဖင့် ကျင်းြခဲ့

ရာ အကာ်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်အသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ 

ပြင်ဆင်နိုင် အရးေဖွဲ့ ေဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကကအသာ အဒါ်နုနုယဉ်၊ 

အဒါက်တာသန်းပမင့်နှင့် ဦးအကျာ်ပမင့်၊ ဖိတ်ကကား၍ တက် 

အရာက်အသာ ြုင်္္ဂိုလ်များေပဖစ် အကာ်မရှင်ေဖွဲ့ေင် 

အဒါက်တာပမင့်သူပမိုင်နှင့် ညွှန်ကကား အရးမှူးချုြ် ဦးဘုန်း

ကကယ်၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း ပြင်ဆင်အရးဆွဲအရးေဖွဲ့၏ 

ေအထာက်ေကူပြု ဆြ်အကာ်မတီ ေဖွဲ့အခါင်းအဆာင် 

ဒုတိယညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်နှင့် ေဖွဲ့ေင်များ၊ ဥြအဒ

အရးရာဌာနမှ ေန်ထမ်းများ တက်အရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

 

ေဆိုြါေစည်းေအေးတွင် အကာ်မရှင်ေဖွဲ့ေင် အဒါ်နုနုယဉ်

က ေဖွင့်ေမှာစကား အပြာကကားခဲ့ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ

ေမျ ိုးသားလူ့ေခွင့်ေအရးအကာ်မရှင် အငွအကကးဆိုင်ရာ 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ ပြင်ဆင်ပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ေစည်း 

ေအေးတက် အရာက်သူများက အဆွးအနွးခဲ့ကကြါသည်။
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“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 love lives of security and dignity.”

“လူ့အခွင့်အရေး ေညာရေးဖခင်းသည် ရေျာင်းသင်ခန်းစာတစ်ခု (သို့) တစ်ရန့တာအရကောင်းေိစ္စ တစ်ခု

ထေ် များစွာေိုသည်၊ ယင်းသည် လူအများအား ဘေတွင် လုံခခုံစွာနှင့် ဂုဏ်သိေ္ခာေှိစွာ ရနထိုင်ေန် လိုအေ်

ရသာ ေိေိယာတန်ဆာေလာများ တေ်ဆင်ဖြည့်ဆည်းရေးသည့် လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။”

Kofi Annan (1938-2018)

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလေတွင်း လူ့ေခွင့်ေအရး ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်အရးဌာန မှ

တိုင်တန်းချက် (၁၆) အစာင် လက်ခံရရှိခဲ့ြါသည်။ ဩင်္ုတ်လ တိုင်တန်းချက် လက်ကျန် (၅) အစာင်၊ 

စုစုအြါင်း တိုင်တန်းချက် (၂၁) အစာင်ရှိပြီး၊ တိုင်တန်းချက်များကို အကာ်မရှင်စုံစမ်းစစ်အဆးအရးေဖွဲ့ 

ေစည်းေအေး (၄) ကကိမ် ကျင်းြပြုလုြ်၍ စိစစ်ခဲ့ရာ တိုင်တန်းချက် (၃) အစာင်ကို လိုေြ်သလို 

စိစစ် အဆာင်ရွက်အြးနိုင်အရးေတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့အြးြို့ ေအကကာင်းကကားခဲ့ြါသည်။ 

တိုင်တန်းချက် ( ၃ ) အစာင်ကို ကာယကံရှင်ထံ အကာ်မရှင်မှ ေကကံပြုချက်နှင့် ေတူ ပြန်ကကားခဲ့ြါသည်။ 

တိုင်တန်းချက် ( ၁၂ ) အစာင်ကို အကာ်မရှင် ဥြအဒ ြုဒ်မ ၃၂ (ခ) ေရ အကာ်မရှင်၏ လုြ်ြိုင်ခွင့် ေတွင်း 

မကျအရာက်ပခင်း ပဖစ်၍လည်းအကာင်း၊  ၃၂ (င်္) ေရ ြိုမိုသင့်အလျာ်အသာနည်းလမ်းပဖင့် ကုစားနိုင်ပခင်း 

သို့မဟုတ် အကကာင်းကျ ိုးညီညွတ်စွာ တိုင်တန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများရှိပခင်း ပဖစ်၍လည်းအကာင်း၊ 

အကာ်မရှင် ဥြအဒ ြုဒ်မ ၃၇ (က) ေရ လည်းအကာင်း၊ တိုင်စာေင်္ဂါရြ်နှင့် မညီညွတ်၍ လည်းအကာင်း၊ 

ေအထာက်ေထား မပြည့်စုံ၍လည်းအကာင်း မှတ်တမ်းထားရှိရန် ဆုံးပဖတ်ခဲ့ြါသည်။ စက်တင်ဘာလ

တွင် အဆာင်ရွက်ရန် တိုင်တန်းချက် (၃) အစာင် ကျန်ရှိြါသည်။

တိုင်တန်းချေ်များ စိစစ်ရဆာင်ေွေ်ဖခင်း

အဖေည်ဖေည်ဆိုင်ောလူ့အခွင့်အရေးရန့ေျင်းေရေး လုေ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေးေျင်းေဖခင်း

အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်

 ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင် 

မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက် အန့တွင် ကျအရာက ်

မည့် (၇၄) နှစ်အပမာက် ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့ေခွင့်ေအရး 

အန့ ေထိမ်းေမှတ် ေခမ်းေနား ကျင်းြအရးေတွက် 

ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့ေခွင့်ေအရးအန့ ကျင်းြအရး  

လုြ်ငန်းအကာ်မတီသည် ၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့တွင ်

တတိယေကကိမ် လုြ်ငန်းညှိနှိုင်း ေစည်းေအေး၊  

၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့တွင်  စတုတ္ထေကကိမ်နှင့်  

၂၀-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့တွင် ြဉ္စမေကကိမ် လုြ်ငန်းညှိနှိုင်း 

ေစည်းေအေးများကိုလည်းအကာင်း၊ (၇၄) နှစ်အပမာက် 

ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့ေခွင့်ေအရးအန့ သေဏ်လွှာအြးြို့

နိုင်အရးေတွက် သေဏ်လွှာနှင့် မိန့်ခွန်းများေအြါ် စိစစ်

တည်းပဖတ်အရးေဖွဲ့၏  ေစည်းေအေးကို ၆-၁၀-၂၀၂၂ 

ရက်အန့တွင်လည်းအကာင်း ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။
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ရော်မေှင်ရုံးညွှန်ကေားရေးမှူးချုေ်နှင့် ေန်ထမ်းများ ရတွ့ဆုံဆန္ဒရြာ်ထုတ်ေွဲ အခမ်းအနား (၇/၂၀၂၂)

အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်

 ပမန်မာနိုင်ငံေမျ ိုးသားလူ့ေခွင့်ေအရးအကာ်မရှင် 

ရုံး ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်နှင့် ေန်ထမ်းများ လစဉ်အတွ့ဆုံ 

ဆန္ဒအဖာ်ထုတ်ြွဲကို ၂၈-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့ ၁၄:၀၀ နာရီ

ေချနိ်တွင် အကာ်မရှင်ရုံးချုြ်ရှိ Conference Room 

၌ ကျင်းြခဲ့ရာ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်၊ ညွှန်ကကား 

အရးမှူးများနှင့် အကာ်မရှင်ရုံး ဌာနများမှ ေန်ထမ်း ၂၈ 

ဦး တက်အရာက်ခဲ့ကကပြီး အကာ်မရှင်ရုံးချုြ်ရှိ ကျန်ေန်ထမ်း 

များနှင့် ရုံးခွဲများမှ ေန်ထမ်းများမှာ Video Conferenc-

ing စနစ်ပဖင့် တက်အရာက်ခဲ့ကကြါသည်။ အကာ်မရှင ်

ရုံး ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်က ေဖွင့်ေမှာစကားအပြာ

ကကားရာတွင် အကာ်မရှင်ရုံးေန်ထမ်းများေအနပဖင့် မိမိ

တို့၏ လုံခခုံအရးေတွက် င်္ရုတစိုက် သွားလာကကအစ

လိုအကကာင်း၊ ကျန်းမာအရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍  ကိုဗစ်- 

၁၉ အရာင်္ါကာကွယ်အဆးကို ေန်ထမ်းများေားလုံး Sec-

ond Dose နှင့်ေထက် ထိုးနှံထားပြီး ေများစုမှာ Boost-

er Dose (တတိယေကကိမ်) ေထိ ထိုးနှံပြီးပဖစ်သပဖင့် မိမိ

ကျန်းမာအရးကို ဆက်လက်၍ င်္ရုစိုက်ကကရန် မှာကကားလို

ြါအကကာင်း၊ ဒုတိယလူ့ေခွင့်ေအရးဦးစီးမှူးစာအမးြွဲကို

လည်း မိမိ၏ ေခွင့်ေအရးပဖစ်သည့်ေတွက် ေင်အရာက်

အပဖဆိုအစလိုြါအကကာင်း စသည်ပဖင့် ေဖွင့်ေမှာစကား 

အပြာကကားခဲ့ြါသည်။ ထို့အနာက် ေန်ထမ်းများမှ ဆန္ဒအဖာ် 

ထုတ်ကကရာတွင် ဥြအဒအရးရာဌာန၊ စီမံအရးရာနှင့် 

ဘဏ္ဍာအရးဌာန၊ e-Government ဌာန၊ စစ်အတွ (ရုံးခွဲ) နှင့် 

ြုသိမ် (ရုံးခွဲ) တို့၏ ဆန္ဒအဖာ်ထုတ် တင်ပြမှုများေား ဌာန

တာေန်ခံညွှန်ကကားအရးမှူးများက ရှင်းလင်းအပြာကကား 

အဆွးအနွးကကပြီး ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်က ဆန္ဒအဖာ်ထုတ်

တင်ပြမှုများေား အြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း အဆာင်ရွက်အြးနိုင်

အရး လမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့ြါသည်။ ထို့အနာက် ေခမ်းေနား

ေား ၁၅:၃၀ နာရီေချနိ်တွင် ရုြ်သိမ်းခဲ့ြါသည်။

အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်

 ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင်

ရုံး၊ ဒုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး အဒါ်မိမိခိုင်သည် ေထူးစုံစမ်း

စစ်အဆးအရးဦးစီးဌာန၊ စုံစမ်းစစ်အဆးမှုေတတ်ြညာသင်

အကျာင်း (အတာင်ငူ) တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိအသာ စုံစမ်းအရး

မှူးမွမ်းမံသင်တန်းေမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ၌ ၁၉-၁၀-၂၀၂၂ 

ရက်အန့ မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ နာရီ မှ ၁၅:၅၀ နာရီေချနိ်ေထိ 

လူ့ေခွင့်ေအရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ သွားအရာက် ြို့ချ

ခဲ့ြါသည်။

 သင်တန်းတွင် ဒုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး အဒါ်မိမိခိုင ်

က လူ့ေခွင့်ေအရး ေအပခခံေယူေဆများ၊ ကမ္ဘာ့လူ့

ေခွင့်ေအရးအကကညာစာတမ်းေအကကာင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံ 

ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင်ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် 

လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ချက်များ စသည်တို့ကို ြို့ချခဲ့ြါသည်။ 

သင်တန်းတွင် စုစုအြါင်းသင်တန်းသားဦးအရ (၃၁) ဦး 

တက်အရာက်ခဲ့ကကပြီး သင်တန်းသားများမှ သိရှိလိုသည့် 

အမးခွန်းများကို အမးပမန်းကကရာ ဒုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး 

အဒါ်မိမိခိုင်က ပြန်လည်အပဖကကားခဲ့ြါသည်။

စုံစမ်းစစ်ရဆးမှု အတတ်ေညာသင်ရေျာင်း (ရတာင်ငူ) ၌ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော  
သင်ခန်းစာ သွားရောေ်ေို့ချ

ဖမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်မေှင်ရုံးေှိ အရဆာင်အရယာင် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များ၊ 
 ဦးစီးယာဉ်များ၊ အုေ်ချုေ်မှုယာဉ်များေို နံေါတ်ဖေားများတေ်ဆင်ရေးဖခင်း

အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက် 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလ

ေတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင်

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ေဖွဲ့ေင်များ၏ ေအဆာင် 

ေအယာင်အမာ်အတာ်ယာဉ် (၂၄) စီး၊ ပမန်မာနိုင်ငံေမျ ိုးသား

လူ့ေခွင့်ေအရးအကာ်မရှင်ရုံးြိုင် အမာ်အတာ်ယာဉ် (၁၇) 

စီး၊ စုစုအြါင်း အမာ်အတာ်ယာဉ် (၄၁) စီးေား ြို့အဆာင်အရး

နှင့် ဆက်သွယ်အရးေန်ကကီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်ေညီ 

အဖာင်းကက ယာဉ်နံြါတ်ပြားေသစ်များ အပြာင်းလဲတြ်

ဆင်အြးခဲ့ြါသည်။
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ေန်ထမ်းအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ရေးရဆာင်ေွေ်ဖခင်း
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်

 ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင် (ရုံးချုြ်) ၌ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွင်း လစ်လြ်လျက် 

ရှိသည့် ဒုတိယလူ့ေခွင့်ေအရးဦးစီးမှူးရာထူးအနရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်အရးေတွက် ေလုြ်အလျှာက်လွှာအခါ်ယူ

ပခင်းကို ၁၅-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့ထုတ် ပမန်မာ့ေလင်းနှင့် အကကးမုံသတင်းစာတို့တွင်လည်းအကာင်း၊ ၁၈-၁၀-၂၀၂၂ ရက်

အန့ထုတ် ပမေတီသတင်းစာတွင်လည်းအကာင်း အကကာ်ပငာ ထည့်သွင်း၍ ေလုြ်အလျှာက်လွှာများအခါ်ယူခဲ့ြါသည်။ 

Myanmar National Web Portal တွင် ၁၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်အန့၌ လွှင့်တင်ခဲ့ြါသည်။

ရော်မေှင်ရုံးေန်းအတွင်း ရဆးဖြန်းဖခင်းလုေ်ငန်းများရဆာင်ေွေ်ဖခင်း

အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်အန့တွင် 

ပမန်မာနိုင်ငံ ေမျ ိုးသား လူ့ေခွင့်ေအရး အကာ်မရှင်ရုံး၊ 

ရုံးေန်းေတွင်း အသွးလွန်တုြ်အကွးအရာင်္ါ ကင်းရှင်းအစ

အရးေတွက်  ပခင်ခိုအောင်းနိုင်သည့် အနရာများပဖစ်အသာ

ေမျ ိုးသားေအဆာင်၊ ေမျ ိုးသမီးေအဆာင်၊ စတိုခန်း

များ၊ အရချ ိုးခန်းများ၊ Toilets ေခန်းများ၊ ေစည်းေအေး

ခန်းမများ၊ ယာဉ် အမာင်းနားအနအဆာင်များနှင့် ရုံးတွင်း 

အရအပမာင်းများေတွင်း ပခင်အဆးဖျန်းပခင်းကို ပြုလုြ်

အဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။
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ENGLISH SECTIONENGLISH SECTION
Vice-Chair of Myanmar National Human Rights Commission attends National  

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (PwDs) via Video Conferencing

25 October
 The National Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities (PwDs) held the 
meeting (2/2022) at 2 p.m. on 25 October 2022 at 
the Hall of the Ministry of Social Welfare, Relief 
and Resettlement (MSWRR) in Nay Pyi Taw. The 
meeting was opened by the Vice-Chairman of the 
State Administrative Council and the Chairman of 
the National Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities Vice-Senior General Soe Win. 
The Chairman of the National Committee also 
delivered an opening speech at the meeting. Then 
the Union Minister for Social Welfare, Relief and 
Resettlement, Vice-Chairperson (1) of the National 
Committee made an address. This was followed by 
Union Minister for International Cooperation who 
also spoke at the meeting. After that, the Deputy 
Minister for MSWRR who is the Secretary of the 

Committee reported the decisions made by the 
previous meeting.
 Dr. Nanda Hmun, Vice-Chair of the 
Myanmar National Human Rights Commission 
also took part in the meeting through video 
conferencing and explained the activities of the 
commission with regard to the rights of PwDs. 
Next, the representatives of Regional Governments 
and Disability Organizations who are members of 
the National-Level committee discussed the work 
process respectively. Those from Ministries and 
Nay Pyi Taw Council, who attended in person, 
took part in the discussion and continued with the 
general discussion. The meeting came to an end 
at 6:15 p.m. following the closing remark made by 
the Chairman of the National committee on the 
Rights of PwDs. 



9

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Police Officer Training School (Mandalay)

October 6
 As part of the human rights promotion and 
education activities of Myanmar National Human 
Rights Commission, Commissioner Dr. Than My-
int and Director General U Phone Kywel, gave the 
lectures on human rights at the Investigation Of-
ficer Course (No.75/2022) held at the Police Offi-
cer Training School (Mandalay) on 6 October 2022 
from 12:30 pm to 2:00 pm.
 In doing so, Commissioner Dr. Than Myint 
gave the lectures on Human Rights Concept and 
Universal Declaration of Human Rights, Director 
General U Phone Kywel  also delivered the lectures 
on the Organization and Functions of Myanmar 

National Human Rights Commission and related 
issues to Protection of Human Rights. After that 
the lecturers answered the questions asked by the 
trainees. A total of 280 investigation officers at-
tended the above-mentioned course.
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MNHRC Gives Human Rights Lecture at Special Investigation Training School

October 19

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Deputy 

Director of the Commission gave lectures on hu-

man rights at the Investigator Refresher Course 

(No.1/2022) held at the Special Investigation 

Training School (Taungoo) on 19 October 2022 

from 1:00 pm to 3:50 pm.

 In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi 

Khaing delivered the lectures on Human Rights 

Concept, the Universal Declaration of Human 

Rights and Organization and Functions of Myan-

mar National Human Rights Commission. After that 

the lecturer answered the questions asked by the 

trainees. A total of 31 investigators from Bureau 

of Special Investigation attended the above-men-

tioned course.

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

October 25

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, Dr. Than Myint, Commission-

er, and U Arkar Hein Soe, Director of the Commis-

sion gave lectures on human rights via video con-

ferencing at the Battalion Commander Training 

Course (No.102) held at Myanmar Army Combat 

Force School (Bahtoo) on 25 October 2022 from 

12:00 pm to 3:00 pm.

 In doing so, Commissioner Dr. Than Myint 

delivered the lectures on Human Rights Concept, 

about Myanmar National Human Rights Commis-

sion and Director U Arkar Hein Soe gave the lec-

tures on Universal Declaration of Human Rights 

and 9 Core International Human Rights Treaties. A 

total of 65 officers attended the above mentioned 

course. 
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ဆက်သွယ်ရန် လိြ်စာများ

ေမှတ် (၂၇)၊ ၆ မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်ပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမို့။
ဖုန်း- ၀၁၆၅၄၆၇၀

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

ရနဖေည်ရတာ် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လမ်းနှင့် အဇာ်င်္ျ ီ

လမ်းအထာင့်၊ အရွကကာြင်

ရြ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိပမို့နယ်။

ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

ပမန်မာနိုင်ငံေမျ ိုးသားလူ့ေခွင့်ေအရးအကာ်မရှင်ရုံး

e-Government ဌာနမှ တာေန်ယူ ထုတ်အေြါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm

မန္တရလး (ရုံးခွဲ)

ကမ်းနားလမ်း၊ ၃၄ လမ်းနှင့် 

၃၅ လမ်းကကား၊  အဒးေန်းေအနာက် 

ရြ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာဇံပမို့နယ်၊ 

မန္တအလးပမို့။

ဖုန်း-၀၉၅၃၄၃၆၅၀

စစ်ရတွ (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်ပြည်နယ် ေအထွအထွ

ေုြ်ချုြ်အရးဦးစီးဌာန၊ 

ပြည်နယ်ရုံး၊ စစ်အတွပမို့။

ဖုန်း-၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ေုသိမ် (ရုံးခွဲ)

ေမှတ် (၁၃) ရြ်ကွက်၊ 

မဟာအစတီလမ်းမကကီး၊ 

ပမို့နယ်စုအြါင်းရုံး၊ ြုသိမ်ပမို့။

ဖုန်း- ၀၄၂၂၉၃၂၇


