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SEANF \ 19 Mudrfajrmuf ESpfywfvnftpnf;ta0;odkY jrefrmEdkifiH trsdK;om;\ 19 Mudrfajrmuf ESpfywfvnftpnf;ta0;odkY jrefrmEdkifiH trsdK;om;
 vlYtcGifhta&; aumfr&Sif yg0ifwufa&muf vlYtcGifhta&; aumfr&Sif yg0ifwufa&muf

နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်

 အရရေ့ရောင်အာရေ အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် (Southeast Asia National Human 

Rights Institutions Forum) ၏ (၁၉) ကကိမ်ရြမာက်နေစ်ပေ်လည် အစည်းအရဝးကို  SEANF ၏ အလေည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ

ောဝန်ယူသည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်က ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်ရန့နေင့် ၂၉ ရက်ရန့၌ 

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ဇမ်ဘိုအမ်ဂါမမို့၌ hybrid format ြဖင့် ကျင်းပခဲ့ရာ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများြဖစ်သည့် အင်ဒိုနီးရေားနိုင်ငံ၊ 

မရလးရေားနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ေီရမာလက်စ်ရေနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင်မေ ကိုယ်စားလေယ်များက In-person အရနြဖင့် 

ေက်ရရာက်ကကမပီး ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်မေ ရကာ်မရေင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလေြမင့်၊ ဒုေိယဥက္ကဋ္ဌ 

ရဒါက်ောနန္ဒာမွှန်း၊ အဖွဲ့ဝင်များြဖစ်သည့် ဦးရပါ်လွင်စိန်၊ ရဒါက်ောသန်းြမင့်၊ ရဒါက်ောေင်ရမာင်ရမာင်သန်း၊ 

ရကာ်မရေင်ရုံး ဒုေိယညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် ရဒါက်ောခိုင်ခိုင်ဝင်း၊ ညွှန်ကကားရရးမေူး ဦးရဇယျာလင်းနေင့် ဝန်ထမ်း (၃) 

ဦးေို့က online platform အသုံးြပု၍ ပါဝင်ေက်ရရာက်ခဲ့ကကသည်။ 

 အစည်းအရဝးေွင် အင်ဒိုနီးရေား၊ မရလးရေားနေင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင်မေ ကိုယ်စားလေယ်

များက နိုင်ငံမဲ့ြဖစ်မှုကို ေားဆီးကာကွယ်ရရးနေင့် နိုင်ငံမဲ့ြဖစ်ရနသူများ၏ လူ့အခွင့်အရရးများကို ကာကွယ်

ရစာင့်ရရောက်ရာေွင် အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍရခါင်းစဉ်ြဖင့် ရဆွးရနွးေင်ြပြခင်း၊ 

ဖိုရမ်၏ပထမအကကိမ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရဝး ကာလရနာက်ပိုင်း ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင် အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး အဖွဲ့
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နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်   

 ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင်

နေင့် အာရေ-ပစိဖိေ် အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး အဖွဲ့ 

အစည်းများဖိုရမ် (APF) ေို့ ပူးရပါင်းစီစဉ်ရဆာင်ရွက်

ရသာ “APF Virtual Dialogue on Climate Change 

and Human Rights: Role of National Human Rights 

Institutions” ရဆွးရနွးပွဲကို ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ 

ရက်ရန့၊ ၁၁:၃ဝ အချနိ်၌ zoom platform အသုံးြပု၍ 

ကျင်းပခဲ့မပီး APF အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံြဖစ်သည့် အမျ ိုးသား လူ့

အခွင့်အရရး အဖွဲ့အစည်းများမေ ကိုယ်စားလေယ်များ၊ 

ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်မေ 

ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလေြမင့်၊ ဒုေိယဥက္ကဋ္ဌ ရဒါက်ောနန္ဒာမွှန်း၊ အဖွဲ့

ဝင်များြဖစ်သည့် ဦးရပါ်လွင်စိန်၊ ရဒါက်ောသန်းြမင့်၊ 

ရဒါက်ောေင်ရမာင်ရမာင်သန်းနေင့် ရကာ်မရေင်ရုံး ဒုေိယ

ညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် ရဒါက်ောခိုင်ခိုင်ဝင်း၊ ညွှန်ကကား

ရရးမေူး ဦးရဇယျာလင်းနေင့် ဝန်ထမ်း (၂) ဦး အပါအဝင် 

ေက်ရရာက်သူစုစုရပါင်း (၃ဝ) ဦးခန့် ေက်ရရာက်ခဲ့ကက

သည်။ 

အစည်းေစ်ရပ်ချင်းအလိုက်၏ ရဆာင်ရွက်ချက်များနေင့် 

အဓိကြဖစ်ရပါ် ေိုးေက်မှုကိစ္စရပ်များ ေင်ြပရဆွးရနွး

ြခင်း၊ ဖိုရမ်၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆) 

အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ရရးနေင့် စပ်လျဉ်း၍  ဦးစားရပး 

အရကကာင်းအရာ (၅) ရပ်အလိုက် ောဝန်ယူထားသည့် 

ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်ရကာ်မရေင်များက ရဆာင်ရွက်ထားရေိမှု

အရြခအရနများ ရဆွးရနွးေင်ြပြခင်း၊ SEANF နေင့် AI-

CHR ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရရးကိစ္စရပ်များ ရဆွးရနွးြခင်း၊ 

SEANF နေင့် Plan International ၊ ANNI  ေို့နေင့် ပူးရပါင်း

ရဆာင်ရွက်ရရးကိစ္စရပ်များ ရဆွးရနွးြခင်း စသည့် လူ့

အခွင့်အရရးနေင့် စပ်လျဉ်းရသာ ကိစ္စရပ်များကို ရဆွးရနွး

ခဲ့ပါသည်။ 

 အစည်းအရဝး၌ ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့် 

အရရးရကာ်မရေင်မေ ရကာ်မရေင်အဖွဲ့ဝင် ဦးရပါ်လွင်စိန်

က ဖိုရမ်၏ပထမအကကိမ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရဝး

ကာလရနာက်ပိုင်း ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး

ရကာ်မရေင်၏ ရဆာင်ရွက်ချက်များနေင့် အဓိက ြဖစ်ရပါ် 

ေိုးေက်မှုများ ရခါင်းစဉ်ြဖင့်လည်းရကာင်း၊ ရကာ်မရေင်

ရုံး ဒုေိယညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် ရဒါက်ောခိုင်ခိုင်ဝင်း

က ရကာ်မရေင်က ဦးရဆာင်အဖွဲ့အစည်းအြဖစ် ောဝန်

ယူထားသည့် ဖိုရမ်၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၂-

၂၀၂၆) ၏ ဦးစားရပးအရကကာင်းအရာ (၂) ြဖစ်ရသာ 

“စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ရွက်ရာ၌ လူ့အခွင့်အရရး

ကို ကာကွယ်ြမှင့်ေင်ရရး”နေင့် စပ်လျဉ်း၍ ရကာ်မရေင်၏ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ထားရေိမှု အရြခအရန

များကိုလည်းရကာင်း ရဆွးရနွးေင်ြပမှုများ ြပုလုပ်ခဲ့ကက

သည်။ ရကာ်မရေင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလေြမင့်က ဖိုရမ်၏ မဟာဗျူဟာ

စီမံကိန်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆) အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုဆိုင်ရာ 

ကိစ္စများနေင့် အရထွရထွရဆွးရနွးမှုများေွင် သုံးသပ်

အကကံြပုရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ 

 နေစ်ပေ်လည်အစည်းအရဝးအမပီးေွင် ဖိလစ်ပိုင ်

နိုင်ငံလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင်က ၂၀၂၃ ခုနေစ်ေွင် ဖိုရမ် 

၏အလေည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် ောဝန်ယူရဆာင်ရွက်မည့် 

ထိုင်းနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်သို့ ဖိုရမ်

ဥက္ကဋ္ဌောဝန်ကို လွှဲရြပာင်းရပးအပ်ခဲ့သည်။ 
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 ရဆွးရနွးပွဲေွင် APF အေွင်းရရးမေူးချုပ်ရုံး Prin-

cipal Advisor ြဖစ်သူ Ms. Pip Dargan မေ ရဆွးရနွးပွဲ 

moderator အြဖစ် ရဆာင်ရွက်ခဲ့ကာ အဖွင့်နှုေ်ခွန်းဆက် 

စကားရြပာကကားရာေွင် အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

အဖွဲ့အစည်းများအကကား လူ့အခွင့်အရရးနေင့် ရာသီဥေု 

ရြပာင်းလဲမှုနေင့် စပ်လျဉ်းသည့် အရေွ့အကကုံများနေင့် 

ရကာင်းမွန်သည့် စံနမူနာရကာင်းများကို မျှရဝသွားကက

ရန်နေင့် Climate change and Human Rights ကိစ္စရပ်

များအရပါ် အဖွဲ့ဝင်များအချင်းချင်း ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်

ရရးကိစ္စရပ်များကို ရဆွးရနွးသွားရန် ြဖစ်ရကကာင်းရြပာ

ကကားခဲ့ပါသည်။

 ထို့ရနာက် ရဆွးရနွးပွဲ၏ panel session ကို 

ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့် 

အရရးရကာ်မရေင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလေြမင့်က ရာသီဥေုရြပာင်းလဲ

မှုနေင့် စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံ၏ ရဆာင်ရွက်မှုအရြခအရန

များ၊ ရကာ်မရေင်၏ Climate Change နေင့်စပ်လျဉ်း

ရသာ ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွက်ရရးကိစ္စရပ်များ၊ ရာသီဥေု

ရြပာင်းလဲမှုရကကာင့် vulnerable group ြဖစ်သည့် 

အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနေင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စ

ရပ်များကို ရဆွးရနွးေင်ြပခဲ့ပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့် 

အရရးရကာ်မရေင်မေ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကကားရရး

မေူး Dr.Renante Basas ၊ ရမာ်လ်ဒစ်(ဗ်) လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်မရေင်ဥက္ကဋ္ဌ Ms. Mariyam Muna ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လူ့

အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Justice Arun Mishra 

နေင့် APF မေ အကကံရပးပုဂ္ဂိုလ် Mr. Romulo Nayacalevu ေို့

က ၎င်းေို့၏ နိုင်ငံအလိုက် ရာသီဥေုရြပာင်းလဲမှုရကကာင့် 

ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများနေင့် ရာသီဥေုရြပာင်းလဲမှု

ဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်ရနမှု အရြခအရနများ၊ ရာသီဥေု

ရြပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဥပရဒ၊ မူဝါဒချမေေ်ရရး ကိစ္စရပ်များ၊ 

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနေင့် အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး

အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက် ရရးကိစ္စရပ်များ၊ 

IGM Project ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရရေ့ဆက်ရဆာင်ရွက်

မည့်အရြခအရနနေင့် အခွင့်အလမ်းများကို ေင်ြပရဆွးရနွး

ခဲ့ကကပါသည်။ ယင်းရနာက် panelist များ၏ ရဆွးရနွးေင်ြပ

ချက်များနေင့် စပ်လျဉ်း၍  ရဆွးရနွးပွဲ ေက်ရရာက်သူများ

က ဝိုင်းဝန်း ရဆွးရနွး အကကံြပုခဲ့ကကမပီး ရန့လယ် ၁၃:ဝဝ 

အချနိ်၌ ရဆွးရနွးပွဲကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

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

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက ်   

 ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင်

ပုံမေန် အစည်းအရဝးအမေေ်စဉ် (၁၁/ ၂၀၂၂) ကို ၂၅-၁၁-

၂၀၂၂ ရက်ရန့ေွင်  Conferenc Room ေွင် မျက်နောစုံညီ 

ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်မရေင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုေိယဥက္ကဋ္ဌ နေင့်  ရကာ်မရေင်

အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရခေ္တညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ်နေင့် ောဝန်ရေိ

သူများ ေက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအရဝး

ေွင် ရကာ်မရေင် ဥက္ကဋ္ဌက  အဖွင့်အမောစကား ရြပာကကားခဲ့

မပီး ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်၏ 

လူ့အခွင့်အရရး ြမှင့်ေင်ရရးနေင့်ကာကွယ်ရရးလုပ်ငန်း 

များရဆာင်ရွက်နိုင်ရရးအေွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် 

ောဝန်ခံ ရကာ်မရေင်အဖွဲ့ဝင်များက ေင်ြပရဆွးရနွး

ခဲ့ကကပါသည်။ ရကာ်မရေင်၏ အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရရး 

ရကာ်မေီ အစည်းအရဝး အမေေ်စဉ် (၁၁/၂၀၂၂) ကို 

၃-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ေွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရကာ်မရေင် ဒုေိယ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ အလေည့်ကျ ရကာ်မရေင် အဖွဲ့ဝင်များြဖစ်သည့် 

ရဒါက်ောသန်းြမင့်၊ ရဒါ်နုနုယဉ်နေင့် အထူးဖိေ်ကကားခံ

ရသည့် ရကာ်မရေင် အဖွဲ့ဝင် ဦးေင်ရအာင်၊ ရကာ်မရေင်ရုံး 

ညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ်နေင့် ောဝန်ရေိသူများ ေက်ရရာက်ခဲ့

ကကပါသည်။
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wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;? bk&ifhaemif) wdkYwGif wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;? bk&ifhaemif) wdkYwGif Video Conferencing 
System jzifh oifcef;pmydkYcsjzifh oifcef;pmydkYcs

နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်

 ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင်

မေ ရကာ်မရေင်အဖွဲ့ဝင် ရဒါက်ောေင်ရမာင်ရမာင်သန်းနေင့် 

ညွှန်ကကားရရးမေူး ဦးရဇာ်လွင်ထူးေို့သည် ေပ်မရော် 

(ကကည်း) ေိုက်ခိုက်ရရးရကျာင်း (ဗထူး) ေွင် ဖွင့်လေစ်

လျက်ရေိရသာ ရြခလျင်ေပ်ခွဲမေူးသင်ေန်း အမေေ်စဉ် 

(၂၁၃) နေင့် ေပ်မရော် (ကကည်း) ေိုက်ခိုက်ရရးရကျာင်း 

(ဘုရင့်ရနာင်) ေွင် ဖွင့်လေစ်လျက်ရေိရသာ ရြခလျင်ေပ် 

ခွဲမေူးသင်ေန်း အမေေ်စဉ် (၇၉၊ ၈၀) ေို့ကို ၂-၁၁-၂၀၂၂ 

ရက်ရန့ ၁၂:၀၀ နာရီမေ ၁၅:၀၀ နာရီအချနိ်ထိ Video 

Conferencing System ြဖင့် သင်ခန်းစာပို့ချခဲ့ပါသည်။ 

 အ ဆို ပါ သ င် ေ န်း ေွ င် ရကာ် မ ရေ င် အ ဖွဲ့ ဝ င်  

ရဒါက်ောေင်ရမာင်ရမာင်သန်းက လူ့အခွင့်အရရး 

အရြခခံအယူအဆများအရကကာင်းကိုလည်းရကာင်း၊ ညွှန်

ကကားရရးမေူး ဦးရဇာ်လွင်ထူးက ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး 

ရကကညာစာေမ်းအရကကာင်းနေင့် ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင် ဖွဲ့စည်းြခင်းနေင့် လုပ်ငန်း

ရဆာင်ရွက်ချက်များအရကကာင်း စသည့် ဘာသာရပ်

သင်ခန်းစာများအသီးသီး ပို့ချခဲ့ပါသည်။  ရြခလျင်ေပ်

ခွဲမေူးသင်ေန်း အမေေ်စဉ် (၂၁၃) ၌ သင်ေန်းသားဦးရရ 

(၁၂၁) ဦးနေင့် ရြခလျင်ေပ်ခွဲမေူးသင်ေန်း အမေေ်စဉ် (၇၉၊ 

၈၀) ၌ သင်ေန်းသားဦးရရ (၂၃၂) ဦး စုစုရပါင်း သင်ေန်း 

သားဦးရရ (၃၅၃) ဦး ေက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်

 လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရရးနေင့် ြပန်လည်

ရနရာချထားရရးဝန်ကကီးဌာန၏ ဖိေ်ကကားချက်အရ 

၂၅-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ေွင် Zoom Application ြဖင့် 

ရနြပည်ရော်၌ ကျင်းပြပုလုပ်သည့် “၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ အမျ ိုး 

သမီးများအရပါ် အကကမ်းဖက်မှုပရပျာက်ရရး (၁၆) ရက်

ောလှုပ်ရေားမှု အခမ်းအနား” သို့ ရကာ်မရေင်အဖွဲ့ဝင် 

ရဒါက်ောြမင့်သူမမိုင် ေက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

2022 ckeSpf? trsdK;orD;rsm;tay: tMurf;zufrSk yaysmufa&; (16) &ufwm vSkyf&Sm;rSk 2022 ckeSpf? trsdK;orD;rsm;tay: tMurf;zufrSk yaysmufa&; (16) &ufwm vSkyf&Sm;rSk 
tcrf;tem; wufa&mufjcif;  tcrf;tem; wufa&mufjcif;  

(33) eSpfajrmuf uav;oli,ftcGifhta&;rsm;qdkif&m ukvor*¾ uGefAif;&Sif;                        (33) eSpfajrmuf uav;oli,ftcGifhta&;rsm;qdkif&m ukvor*¾ uGefAif;&Sif;                        
ESpfywfvnf aeY txdrf;trSwf tcrf;tem; wufa&mufjcif;ESpfywfvnf aeY txdrf;trSwf tcrf;tem; wufa&mufjcif;

နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်

 လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရရးနေင့် ြပန်လည်

ရနရာချထားရရးဝန်ကကီးဌာန၏ ဖိေ်ကကားချက်အရ ၂၀-

၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ေွင် Hybrid ြဖင့် ရနြပည်ရော်၌ 

ကျင်းပြပုလုပ်သည့် “(၃၃) နေစ်ရြမာက် ကရလးသူငယ်

အခွင့်အရရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်းရေင်း 

နေစ်ပေ်လည်ရန့ အထိမ်းအမေေ်အခမ်းအနား”သို့  Zoom 

Platform ြဖင့် ရကာ်မရေင်အဖွဲ့ဝင် ရဒါ်နုနုယဉ် ေက် 

ရရာက်ခဲ့ပါသည်။
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jrefrmEdkifiH&JwyfzGJY? rSkcif;&JwyfzGJY? avhusifha&;XmecGJ (tif;pdef) wGif oifcef;pmrsm; jrefrmEdkifiH&JwyfzGJY? rSkcif;&JwyfzGJY? avhusifha&;XmecGJ (tif;pdef) wGif oifcef;pmrsm; 
oGm;a&mufydkYcsoGm;a&mufydkYcs

နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်

 ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင် 

ရုံး၊ ညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် ဦးဘုန်းကကယ်သည် ြမန်မာနိုင်ငံ

ရဲေပ်ဖွဲ့၊ မှုခင်းရဲေပ်ဖွဲ့၊ ရလ့ကျင့် ရရးဌာနခွဲ (အင်းစိန်) 

ေွင် ဖွင့်လေစ်လျက်ရေိရသာ စုံရထာက် (အရာရေိ) သင်ေန်း 

အမေေ်စဉ် (၁၉၁/၂၀၂၂) ၌ ၁၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ မွန်းလွဲ 

၁၂:၃၀ နာရီမေ ၁၄:၅၀ နာရီအချနိ်အထိ လူ့အခွင့်အရရး

ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ သွားရရာက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ 

 အဆိုပါ သင်ေန်းေွင် ညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ်      

ဦးဘုန်းကကယ်က ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး

ရကာ်မရေင် ဖွဲ့စည်းြခင်းနေင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

လူ့အခွင့်အရရး ြမှင့်ေင်ရရးနေင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရရောက်

ရရးအရကကာင်း သိရကာင်းစရာ စသည့် သင်ခန်းစာများ

ကို ပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်ေန်းေွင် စုစုရပါင်း သင်ေန်းသား

ဦးရရ (၁၁၉) ဦးေက်ရရာက်ခဲ့ကကမပီး သင်ေန်းသား

များမေ သိရေိလိုသည့် ရမးခွန်းများကို ရမးြမန်းကကရာ 

ညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် ဦးဘုန်းကကယ်က ြပန်လည်ရြဖ 

ကကားခဲ့ပါသည်။

 10th Anniversary of ASEAN Human Rights Declaration ESifhESifh ASEAN Human 
Rights Dialogue (2022) odkY jrefrmEdkifiH trsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifrS yg0if       odkY jrefrmEdkifiH trsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifrS yg0if       

wufa&mufwufa&muf

နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်

 ကရမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ယိမမို့ေွင် ၁၈-၁၁-

၂၀၂၂ ရက်ရန့မေ ၁၉-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ထိ AICHR (Cam-

bodia) နေင့် AICHR (Indonesia) ေို့မေ ပူးရပါင်းကျင်းပခဲ့

သည့်  10th Anniversary of ASEAN Human Rights 

Declaration နေင့် ASEAN Human Rights Dialogue 

(2022) ကို Hybrid format ြဖင့် ကျင်းပခဲ့ရာ အရရေ့ရောင်

အာရေ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရေိ နိုင်ငံြခားရရးဝန်ကကီးဌာနမေ 

ကိုယ်စားလေယ်များ၊ အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာ လူ့

အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင် (AICHR) မေ ကိုယ်စားလေယ်များ၊ 

အာဆီယံရဒသေွင်း အမျ ိုးသမီးများနေင့် ကရလးသူငယ်

အခွင့်အရရးများ ကာကွယ် ရစာင့်ရရောက်ရရး ရကာ်မရေင် 

(ACWC)နေင့် ASEAN အေွင်းရရးမေူးချုပ်ရုံးမေ ကိုယ်စား 

လေယ်များ၊ ကရမ္ဘာဒီးယားနေင့် ဖနွမ်းပင်အရြခစိုက် 

OHCHR ကိုယ်စားလေယ်များ၊ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ေက်ရရာက်ခဲ့ကကမပီး ြမန်မာနိုင်ငံ၊ 

နိုင်ငံြခားရရးဝန်ကကီးဌာနမေ ဒုေိယညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် 

ဦးရဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်မရေင်ရုံးမေ ဒုေိယ ညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် ရဒါက်ော

ခိုင်ခိုင်ဝင်း ပါဝင်သည့် ကိုယ်စားလေယ်အဖွဲ့ေို့ ေက်

ရရာက်ခဲ့သည်။ ၁၉-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့၌ ကျင်းပသည့် 

ASEAN Human Rights Dialogue (2022) သို့ online 

မေေဆင့် ရကာ်မရေင်ရုံး ညွှန်ကကားရရးမေူး ဦးရဇယျာလင်း 

ေက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
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 အာဆီယံလူ့အခွင့်အရရး ရကကညာစာေမ်း၏ 

(၁၀) နေစ်ရြမာက် နေစ်ပေ်လည် အခမ်းအနားကို ၁၈-၁၁-

၂၀၂၂   ရကရ်န့၌  ကျင်းပခဲမ့ပီး ASEAN  အဖွဲ့ဝငန်ိငုင်မံျား၏   လူ့

အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်ချက်များနေင့် စိန်ရခါ်

မှုများ၊ အာဆီယံအဖွဲ့၏ ရနာက်ခံသမိုင်းရကကာင်း၊ 
ASEAN ရကကညာစာေမ်း ရပါ်ရပါက်လာပုံနေင့် ဖနွမ်းပင ်

ရကကညာချက် ထုေ်ြပန်နိုင်ခဲ့မှုများ၊ အာဆီယံရဒသ

နေ င့် စီး ပွား ရရး ဆို င် ရာ လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး ဆ က် နွ ယ်

မှု များ ၊ အာ ဆီ ယံ ပ ဋိ ဉာ ဉ် ပါ အ ရကကာ င်း အ ရာ နေ င့်  

အ ခ က် အ ခဲ စိ န် ရခါ် မှု များ ၊ အာ ဆီ ယံ လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး  

စာချုပ်စာေမ်းအရကကာင်းေို့ကို ရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။

 အာဆီယံလူ့အခွင့်အရရးရဆွးရနွးပွဲ (ASEAN 

Human Rights Dialogue(2022) ၁၉-၁၁-၂၀၂၂ ရက်

ရန့၌ ကျင်းပခဲ့မပီး ြမန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံြခားရရးဝန်ကကီးဌာန

မေ ဒုေိယညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် ဦးရဇာ်ရဇာ်စိုးက Alter-

nate Representative of Myanmar to the AICHR 

အရနြဖင့် ေက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။ ရဆွးရနွးပွဲေွင် နိုင်ငံ

အလိုက် လူ့အခွင့်အရရး ြမှင့်ေင်ြခင်းနေင့် ကာကွယ်ြခင်း

များ ရဆာင်ရွက်ရနမှုများကို အလေည့်ကျရဆွးရနွးမပီး 

ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်

မေ ဒုေိယညွှန်ကကားရရးမေူးချုပ် ရဒါက်ောခိုင်ခိုင်ဝင်း

က ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာယန္တရားနေင့်

ရဆာင်ရွက်ချက်များ၊ နိုင်ငံေကာလူ့အခွင့်အရရး စာချုပ်

များေွင် ပါဝင် လက်မေေ်ရရးထိုးခဲ့ြခင်းကိစ္စ၊ UPR 

လုပ်ငန်းစဉ်ေွင် အကကံြပုချက်နေင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်

မှု အရြခအရနများ ပါဝင်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်၏ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ 

ရဆာ င် ရွ က် ချ က် များ ကို ရဆွး ရနွး ေ င် ြပ ခဲ့ ပါ သ ည် ။ 

vlrSk0efxrf;? u,fq,fa&;ESifh jyefvnfae&mcsxm;a&;0efMuD;Xmeü zGifhvSpfvsuf&Sdaom vlrSk0efxrf;? u,fq,fa&;ESifh jyefvnfae&mcsxm;a&;0efMuD;Xmeü zGifhvSpfvsuf&Sdaom 
oifwef;wGif oifcef;pmoGm;a&mufydkYcsoifwef;wGif oifcef;pmoGm;a&mufydkYcs

နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်

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

ရကာ်မရေင်ရုံး၊ ညွှန်ကကားရရးမေူး ဦးရဇာ်လွင်ထူးသည် 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရးနေင့် ြပန်လည်ရနရာ

ချထားရရးဝန်ကကီးဌာန၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအေွင်း 

က ရလး သူ င ယ် များ အ ရပါ် ကကီး ရလး ရသာ ကျူး လွ န် မှု

များမေ ကာကွယ်ေားဆီးရရး ရကာ်မေီက ဖွင့်လေစ်

သည့် “လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအေွင်း ကရလးသူငယ်

များအရပါ်ကကီးရလးရသာ ကျူးလွန်မှုများမေ ကာကွယ်

ေားဆီးရရးရကာ်မေီ၏ ရုံးအဖွဲ့ စွမ်းရဆာင်ရည်ြမှင့်

ေင်ရရးသင်ေန်း” သို့ ၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ ၁၁:၃၀ နာရီ

အချနိ်မေ ၁၂:၅၀ နာရီ အချနိ်ထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင် ရာ 

သင်ခန်းစာများ သွားရရာက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ 

 အဆိုပါသင်ေန်းေွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ

အေွင်း ကရလးသူငယ်များအရပါ် ကကီးရလးရသာ 

ကျူးလွန်မှုများမေ ကာကွယ်ေားဆီးနိုင်ရရးကိစ္စရပ်များ

ကို လူ့အခွင့်အရရးရှုရထာင့်မေ သုံးသပ် ရဆွးရနွးပို့ချ

ခဲ့ပါသည်။ သင်ေန်းေွင် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ရထာင်စု

ဝန်ကကီးဌာနများမေ စုစုရပါင်း သင်ေန်းသားအရာရေိ

ကကီး (၁၀) ဦး ေက်ရရာက်ခဲ့ကကမပီး ေက် ရရာက်လာ

ရသာ သင်ေန်းသားများမေ သိရေိလိုသည့် ရမးခွန်းများ

ကို ရမးြမန်းကကရာ ညွှန်ကကားရရးမေူး ဦးရဇာ်လွင်ထူးက 

ြပန်လည်ရြဖကကားခဲ့ပါသည်။
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နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်

 ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူအခွင့်အရရးရကာ်မရေင်

က ေွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် ပါဝင်ထားသည့် အာရေ-ပစိဖိေ် 

အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်ရရးအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် (APF) မေ 

ကကီးမေူး၍ ၂၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ မေ ၂၅-၁၁-၂၀၂၂ ရက်

ရန့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ရကာက်မမို့ေွင် face-to-face 

format ြဖင့် ကျင်းပ ြပုလုပ်သည့် “Dialogue between 

South-East Asia National Human Rights Institutions 

and Inter-governmental Mechanisms on the Rights 

to a Healthy Environmental and Climate Change”သို့ 

ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်မေ ညွှန်

ကကား ရရးမေူးများ ြဖစ်ကကရသာ ဦးအာကာဟိန်းစိုးနေင့်       

ဦးရဇယျာလင်းေို့ ပါဝင်ေက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

 အစည်းအရဝးကို သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်နေင့် 

ရာသီဥေုရြပာင်းလဲြခင်းနေင့် စပ်လျဉ်း၍ လူ့အခွင့်အရရး 

ကိစ္စရပ်များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ရာေွင်   

ပစိဖိေ်နေင့် အရရေ့ရောင်အာရေရဒသေွင်းရေိ အမျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများနေင့် အစိုးရချင်းဆိုင်ရာ

အဖွဲ့အစည်းများအကကား ထိရေွ့ဆက်ဆံရရး ခိုင်မာလာ

ရစနိုင်ရန်နေင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရရး အားရကာင်းလာ

ရစရန် ရည်ရွယ်၍  ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်မပီး အမျ ိုးသားလူ့

အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများက ယင်းေို့၏ နိုင်ငံအလိုက် 

ရာသီဥေုရြပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများနေင့် မျှေ

ရကာင်းမွန်ရသာ ပေ်ဝန်းကျင်ြဖစ်ရစရရး လုပ်ငန်းအစီ 

အမံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အြပန်အလေန် ရဆွးရနွးခဲ့ကက

သည်။ 

2022 ckESpf? toif;tzGJYrSwfykHwifjcif;qdkif&mOya'\ qufpyfaqmif&Guf&rnfh vkyfief; 2022 ckESpf? toif;tzGJYrSwfykHwifjcif;qdkif&mOya'\ qufpyfaqmif&Guf&rnfh vkyfief; 
pOfrsm;udk nSdESdkif;aqG;aEG;onfh tpnf;ta0; wufa&mufjcif;  pOfrsm;udk nSdESdkif;aqG;aEG;onfh tpnf;ta0; wufa&mufjcif;  

နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်

 ြပ ည် ထဲ ရရး ဝ န် ကကီး ဌာ န ၏ ဖိ ေ် ကကား ချ က်

အရ ၂၉-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ေွင် Virtual စနစ်ြဖင့် 

ရနြပည်ရော်၌ ကျင်းပြပုလုပ်သည့် “၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ 

အသင်းအဖွဲ့မေေ်ပုံေင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပရဒ၏ ဆက်စပ်

ရဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ညှိနှိုင်းရဆွးရနွး

သည့် အစည်းအရဝး”သို့ ဥပရဒရရးရာဌာန၊ ဌာနောဝန်ခံ 

ရဒါ်မဖိုးသီရိဝင်း (ညွှန်ကကားရရးမေူး) ေက်ရရာက်ခဲ့ပါ 

သည်။

Dialogue between South-East Asia National Human Rights Institutions and         
Inter-governmental Mechanisms on the Rights to a Healthy Environmental and        
Climate Change odkhY jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&Sif wufa&mufjcif; odkh Y jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&Sif wufa&mufjcif;   
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tusOf;OD;pD;Xme? &Hk;trSwf (49) aejynfawmfü vlYtcGifhta&;qdkif&m oifcef;pmrsm;               tusOf;OD;pD;Xme? &Hk;trSwf (49) aejynfawmfü vlYtcGifhta&;qdkif&m oifcef;pmrsm;               
oGm;a&mufydkYcs oGm;a&mufydkYcs 

နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်

 ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင် 

ရုံး ဒုေိယညွှန်ကကားရရးမေူး ရဒါ်မိမိခိုင်နေင့် ဦးစီးအရာရေိ 

ဦးရကာင်းခန့်ဇင်ေို့သည် အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမေေ် 

(၄၉) ရနြပည်ရော်ေွင် ဖွင့်လေစ်လျက်ရေိရသာ ဒုေိယ

ကကီးကကပ်ရရးမေူးသင်ေန်းအမေေ်စဉ် (၁၃) ၌ ၂-၁၁-၂၀၂၂ 

ရက်ရန့ မွန်းလွဲ ၁၂:၀၀ နာရီမေ ၁၆:၀၀ နာရီအချနိ်အထိ 

လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ သွားရရာက် ပို့ချ

ခဲ့ပါသည်။ 

 သ င် ေ န်း ေွ င် ဒု ေိ ယ ညွှ န် ကကား ရရး မေူး ရဒါ်

မိမိခိုင်နေင့် ဦးစီးအရာရေိ ဦးရကာင်းခန့်ဇင်ေို့က လူ့

အခွင့်အရရးအရြခခံအယူအဆများ ၊ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်  

အရရး ရကကညာစာေမ်းအရကကာင်းနေင့် ြမန်မာနိုင်ငံ 

အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရေင်ဖွဲ့စည်းြခင်းနေင့် 

လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်များ စသည့် သင်ခန်းစာများကို 

ပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်ေန်းေွင် စုစုရပါင်း သင်ေန်းသား

ဦးရရ (၅၀) ဦး ေက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။

vlrSl0efxrf;? u,fq,fa&;ESifh jyefvnfae&mcsxm;a&;0efMuD;Xmeü zGifhvSpfvsuf&Sdaom vlrSl0efxrf;? u,fq,fa&;ESifh jyefvnfae&mcsxm;a&;0efMuD;Xmeü zGifhvSpfvsuf&Sdaom 
oifwef;wGif oifcef;pm oGm;a&mufydkYcs oifwef;wGif oifcef;pm oGm;a&mufydkYcs 

နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်

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

ရကာ်မရေင်ရုံး၊ ဒုေိယညွှန်ကကားရရးမေူး ရဒါ်မိမိခိုင် 

သည် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရးနေင့် ြပန်လည်

ရနရာချထားရရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပဋိပက္ခအေွင်း လိင်

ပိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှု ေားဆီးကာကွယ်ရရး

နေင့် ေုံ့ြပန်ရဆာင်ရွက်ရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့်

ရကာ်မေီက ဖွင့်လေစ်သည့် “ပဋိပက္ခအေွင်း လိင်ပိုင်း

ဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှု ေားဆီးကာကွယ်ရရးနေင့် ေုံ့ြပန်

ရဆာင်ရွက်ရရး ဝန်ထမ်းများ စွမ်းရဆာင်ရည် ြမှင့်ေင်

ရရးသင်ေန်း” သို့ ၁၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့၊ ၁၃:၀၀ နာရီ

အချနိ်မေ ၁၄:၀၀ နာရီ အချနိ်ထိ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ 

သင်ခန်းစာများ သွားရရာက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။

 အဆိုပါသင်ေန်းေွင် ပဋိပက္ခအေွင်း လိင်ပိုင်း

ဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှု ေားဆီးကာကွယ် ရရးနေင့် ေုံ့ြပန်

ရဆာင်ရွက်ရရး ကိစ္စရပ်များကို လူ့အခွင့်အရရးရှုရထာင့်

မေ သုံးသပ်ရဆွးရနွး ပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်ေန်းေွင် 

သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနများမေ စုစုရပါင်း

သင်ေန်းသားဦးရရ (၅၀) ဦး ေက်ရရာက်ခဲ့ကကမပီး 

ေက် ရရာက်လာရသာ သင်ေန်းသားများမေ သိရေိလိုသည့်

ရမးခွန်းများကို ရမးြမန်းကကရာ ဒုေိယညွှန်ကကားရရးမေူး 

ရဒါ်မိမိခိုင်က ြပန်လည်ရြဖကကားခဲ့ပါသည်။
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2nd Sessinon of 2022 Asia-Pacific Partnership Meeting of Child Rights Coalitions and 2nd Sessinon of 2022 Asia-Pacific Partnership Meeting of Child Rights Coalitions and 
NetworksNetworks  tpnf;ta0; wufa&mufjcif; tpnf;ta0; wufa&mufjcif; 

တိုင်တန်းချက်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခခင်း

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဆောက်တိုဘာလေတွင်း လူ့ေခွင့်ေဆရး ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး

ဌာနမှ တိုင်တန်းချက် (၂၄) ဆစာင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ စက်တင်ဘာလ တိုင်တန်းချက် 

လက်ကျန် (၃) ဆစာင်၊ စုစုဆပါင်း တိုင်တန်းချက် (၂၇) ဆစာင် ရှိပပီး၊ တိုင်တန်းချက်များကို 

ဆကာ်မရှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆရးေဖွဲ့ ေစည်းေဆေး (၄) ကကိမ် ကျင်းပခပုလုပ်၍ စိစစ်ခဲ့ရာ 

တိုင်တန်းချက် ( ၄ ) ဆစာင်ကို လိုေပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်ဆပးနိုင်ဆရးေတွက် သက်ေိုင်ရာ

ဌာနများသို့ ဆပးပို့ေဆြကာင်းြကားခဲ့ပါသည်။ တိုင်တန်းချက် ( ၈ ) ဆစာင်ကို ကာယကံရှင် တိုင်ြကား

သူများထံသို့ ဆကာ်မရှင်မှ ေကကံခပုချက်နှင့်ေတူ ခပန်ြကားခဲ့ပါသည်။ တိုင်တန်းချက် ( ၁၅ ) 

ဆစာင်ကို ဆကာ်မရှင်ဥပဆေပုေ်မ   ၃၂ (ဂ)   ေရ  ပိုမို သင့်ဆလျာ်ဆသာ   နည်းလမ်းခဖင့်  

ကုစားနိုင်ခခင်း   သို့မဟုတ် ဆြကာင်းကျ ိုးညီညွတ်စွာ တိုင်တန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ

ရှိ၍လည်းဆကာင်း၊ ဆကာ်မရှင်ဥပဆေပုေ်မ ၃၇ (ခ) ေရလည်းဆကာင်း၊ တိုင်စာေဂဂါရပ်

နှင့်မညီညွတ်၍လည်းဆကာင်း၊ ေဆထာက်ေထား စာရွက်စာတမ်းများ မခပည့်စုံ၍ 

လည်းဆကာင်း၊ ယခင်ဆောင်ရွက် ပပီးခဖစ်၍လည်းဆကာင်း မှတ်တမ်းထားရှိရန် ေုံးခဖတ်ခဲ့

ပါသည်။ 

နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်

 Child Rights Coalition Asia မေ ဦးရဆာင်၍ 

ကျင်းပြပုလုပ်ရသာ CRC Asia နေင့် Terre des Hom-

mes-Germany in South East Asia ေို့ ပူးရပါင်း၍ ထုေ်

ရဝသည့်  စာရစာင်နေစ်ခု မိေ်ဆက်ြခင်း အစည်းအရဝး

ကို ၃-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ေွင် Zoom Platform ြဖင့် “2nd 

Session of 2022 Asia-Pacific Partnership Meeting 

of Child Rights Coalitions and Networks” သို့ ဦးစီး

အရာရေိများြဖစ်ကကရသာ ရဒါ် ရအးစန္ဒာြမင့်နေင့် ရဒါ်ြမင့်ြမင့်စေံို့ 

ေက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။
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နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်

 ထိုင်းနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင် 

(NHRCT) နေင့် Association of Prevention of Torture 

(APT) ေို့ ပူးရပါင်း၍ ၉-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရန့ေွင် Online 

Platform ကျင်းပြပုလုပ်ခဲ့သည့် “Consultation with 

Regional Stakeholders on Sharing Experiences 

and Good Practices in Torture Prevention” သို့ ဦးစီး

အရာရေိများြဖစ်ကကရသာ ရဒါ်ရမနေင်းသူနေင့် ရဒါ်ရအးစန္ဒာြမင့် 

ေို့ ေက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။

Consultation with Regional Stakeholders on Sharing Experiences and Good Practices Consultation with Regional Stakeholders on Sharing Experiences and Good Practices 
in Torture Preventionin Torture Prevention  tpnf;ta0; wufa&mufjcif; tpnf;ta0; wufa&mufjcif; 
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MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army Combat Force MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army Combat Force 
School (Bahtoo and Bayintnaung)School (Bahtoo and Bayintnaung)

ENGLISH SECTIONENGLISH SECTION

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Detective Training School (Insein)MNHRC Gives Human Rights Lecture at Detective Training School (Insein)

November 14November 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 Phone Kywel, Director Gen-Rights Commission, U Phone Kywel, Director Gen-

eral gave the lectures on human rights at the De-eral gave the lectures on human rights at the De-
tective Officer Training Course (191/2022) held at tective Officer Training Course (191/2022) held at 
Detective Training School (Insein) on 14 Novem-Detective Training School (Insein) on 14 Novem-
ber 2022 from 12:30 pm to 2:50 pm.ber 2022 from 12:30 pm to 2:50 pm.
 In doing so, Director General U Phone Ky- In doing so, Director General U Phone Ky-
wel delivered lectures on the Organization and wel delivered lectures on the Organization and 
Functions of Myanmar National Human Rights Functions of Myanmar National Human Rights 
Commission and related issues on Promotion and Commission and related issues on Promotion and 
Protection of Human Rights. After that the lectur-Protection of Human Rights. After that the lectur-
er answered the questions asked by the trainees. er answered the questions asked by the trainees. 
A total of 119 officers attended the above-men-A total of 119 officers attended the above-men-
tioned course.tioned course.

November 2November 2
 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 U Zaw Lwin Htoo, Director, of Commissioner and U Zaw Lwin Htoo, Director, of 
the Commission simultaneously gave lectures on the Commission simultaneously gave lectures on 
human rights via video conferencing at the Com-human rights via video conferencing at the Com-
pany Commander Training Course (No.213) held pany Commander Training Course (No.213) held 
at Myanmar Army Combat Force School (Bahtoo) at Myanmar Army Combat Force School (Bahtoo) 
and the Courses (No.79 and No.80) at MACFS and the Courses (No.79 and No.80) at MACFS 
(Bayintnaung) on 2 November 2022 from 12:00 pm (Bayintnaung) on 2 November 2022 from 12:00 pm 

to 3:00 pm.to 3:00 pm.
 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 Director U Zaw Lwin Htoo Rights Concept and Director U Zaw Lwin Htoo 
gave the lectures on Universal Declaration of gave the lectures on Universal Declaration of 
Human Rights and the Organization and Func-Human Rights and the Organization and Func-
tions of Myanmar National Human Rights Com-tions of Myanmar National Human Rights Com-
mission. A total of 353 army officers attended mission. A total of 353 army officers attended 
the above-mentioned courses; 121 Officers on the above-mentioned courses; 121 Officers on 
the Company Commander Training Course on the Company Commander Training Course on 
(No.213) Bahtoo and 232 Officers on (No.79 and (No.213) Bahtoo and 232 Officers on (No.79 and 
No.80) Bayintnaung.No.80) Bayintnaung.
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MNHRC Gives Human Rights Lecture at Ministry of Social Welfare, Relief and                     MNHRC Gives Human Rights Lecture at Ministry of Social Welfare, Relief and                     
ResettlementResettlement

November 4November 4
 As part of the human rights promotion and  As part of the human rights promotion and 
education activities of the Myanmar National Hu-education activities of the Myanmar National Hu-
man Rights Commission, U Zaw Lwin Htoo, Direc-man Rights Commission, U Zaw Lwin Htoo, Direc-
tor of the Commission gave a lecture on human tor of the Commission gave a lecture on human 
rights at “Capacity Building Training for the work-rights at “Capacity Building Training for the work-
ing group related to Preventing Grave Violations ing group related to Preventing Grave Violations 
Against Children in Armed Conflict” held at the Against Children in Armed Conflict” held at the 
Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement 
on 4 November 2022 from 11:30 am to 12:15 pm.on 4 November 2022 from 11:30 am to 12:15 pm.
 In doing so, Director U Zaw Lwin Htoo dis- In doing so, Director U Zaw Lwin Htoo dis-
cussed the matter of Preventing Grave Violations cussed the matter of Preventing Grave Violations 
Against Children in Armed Conflict from the per-Against Children in Armed Conflict from the per-

spective of human rights. After that, the lecturer spective of human rights. After that, the lecturer 
answered the questions asked by the trainees. A answered the questions asked by the trainees. A 
total of 10 senior officials from the ministries con-total of 10 senior officials from the ministries con-
cerned attended the above-mentioned course.cerned attended the above-mentioned course.

MNHRC Gives Human Rights Lecture at the Prison Department MNHRC Gives Human Rights Lecture at the Prison Department 
(Naypyidaw)(Naypyidaw)

November 2November 2
 As part of the human rights promotion and  As part of the human rights promotion and 
education activities of Myanmar National Human education activities of Myanmar National Human 
Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Deputy Di-Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Deputy Di-
rector and U Kaung Khant Zin, staff officer gave rector and U Kaung Khant Zin, staff officer gave 
lectures on human rights at the Deputy Super-lectures on human rights at the Deputy Super-
intendent Supervisor Course (No-13) held at the intendent Supervisor Course (No-13) held at the 
prison department office (No.49) Naypyidaw on 2 prison department office (No.49) Naypyidaw on 2 
November 2022 from 12:00 pm to 4:00 pm.November 2022 from 12:00 pm to 4:00 pm.

 In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi  In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi 
Khaing and staff officer U Kaung Khant Zin deliv-Khaing and staff officer U Kaung Khant Zin deliv-
ered lectures on Human Rights Concept, Univer-ered lectures on Human Rights Concept, Univer-
sal Declaration of Human Rights and Organization sal Declaration of Human Rights and Organization 
and Functions of Myanmar National Human Rights and Functions of Myanmar National Human Rights 
Commission. A total of 50 officers attended the Commission. A total of 50 officers attended the 
above-mentioned course.above-mentioned course.
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November 10November 10

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar   National Human 

Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Deputy Di-

rector of the Commission gave a lecture on human 

rights at “Capacity Building Training for the staff, 

related to Prevention of and Response to Sexual 

Violence during the Conflict” held at the Ministry 

of Social Welfare, Relief and Resettlement on 10 

November 2022 from 1:00 pm to 2:00 pm.

In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi Khaing dis-

cussed the matter of prevention of and response 

to sexual violence during the conflict from the 

perspective of human rights. After that the lectur-

er answered the questions asked by the trainees. 

A total of 50 officials from the ministry concerned 

attended the above-mentioned course.                                                           

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Ministry of Social Welfare Relief and                   MNHRC Gives Human Rights Lecture at Ministry of Social Welfare Relief and                   
ResettlementResettlement
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ေက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

အမေေ် (၂၇)၊ ၆ မိုင်ခွဲ၊ ြပည်လမ်း၊ လှိုင်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့။

ဖုန်း- ၀၁၆၅၄၆၇၀

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

ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရေင်ရုံး 

e-Government ဌာနမေ ောဝန်ယူ ထုေ်ရဝပါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm 

ဆနခပည်ဆတာ် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လမ်းနေင့် ရဇာ်ဂျ ီ

လမ်းရထာင့်၊ရရှေကကာပင်ရပ်ကွက်၊ 

ဇဗ္ဗူသီရိမမို့နယ်။

ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တဆလး (ရုံးခွဲ)

ကမ်းနားလမ်း၊ ၃၄ လမ်းနေင့် 

၃၅ လမ်းကကား၊  ရဒးဝန်းအရနာက် 

ရပ်ကွက်၊ ချမ်းရအးသာဇံမမို့နယ်၊ 

မန္တရလးမမို့။

ဖုန်း-၀၉၅၃၄၃၆၅၀

စစ်ဆတွ (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်ြပည်နယ် အရထွရထွ

အုပ်ချုပ်ရရးဦးစီးဌာန၊ 

ြပည်နယ်ရုံး၊ စစ်ရေွမမို့။

ဖုန်း-၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ပုသိမ် (ရုံးခွဲ)

အမေေ် (၁၃) ရပ်ကွက်၊ 

မဟာရစေီလမ်းမကကီး၊ 

မမို့နယ်စုရပါင်းရုံး၊ ပုသိမ်မမို့။

ဖုန်း- ၀၄၂၂၉၃၂၇


