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ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်

 (၇၄) နှစ်မြောက် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမေ့ အထိေ်းအေှတ်အခေ်းအေားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်မေ့ ေံေက်ြိုင်းတွင် မေြြည်မတာ်ရှိ ြေေ်ောအြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ ကွေ်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာေ-၁ ၌ 

ကျင်းြြြုလုြ်ရာ နိုင်ငံမတာ်စီေံအုြ်ချုြ်မရးမကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံမတာ်ဝေ်ကကီးချုြ် ဗိုလ်ချုြ်ေှူးကကီး ေင်းမအာင်လှိုင် 

တက်မရာက်အေှာစကား မြြာကကားခဲ့ြါသည်။ 

 အခေ်းအေားသို့ နိုင်ငံမတာ်စီေံအုြ်ချုြ်မရးမကာင်စီ တွဲဖက်အတွင်းမရးေှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုြ်ကကီး ရဲဝင်းဦး၊ 

မကာင်စီဝင်ေျားြဖစ်ကကသည့် ဗိုလ်ချုြ်ကကီး ြေထွေ်းဦး၊ ဗိုလ်ချုြ်ကကီး တင်မအာင်စေ်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုြ်ကကီး ေိုးြေင့်ထွေ်း၊           

ေေ်းငငိေ်းမောင်၊ မဒါ်မအးနုစိေ်၊ Jeng Phang မော်မတာင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုြ်ကကီး စိုးထွဋ်နှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုြ်ကကီး ရာြြည့်၊ 

ြြည်မထာင်စုအဆင့် ြုဂ္ဂိုလ်ေျားနှင့် ြြည်မထာင်စုဝေ်ကကီးေျား၊ မေြြည်မတာ်မကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တြ်ေမတာ်အရာရှိကကီး

ေျား၊ မေြြည်မတာ် တိုင်းစစ်ဌာေချုြ် တိုင်းေှူး၊ ဒုတိယဝေ်ကကီးေျား၊ ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ေှ တာဝေ်ရှိသူေျား၊ ဖိတ်ကကားထားသူေျားနှင့် မကျာင်းသား မကျာင်းသူေျား တက်မရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

 ဦးစွာ နိုင်ငံမတာ်စီေံအုြ်ချုြ်မရးမကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံမတာ်ဝေ်ကကီးချုြ်က အေှာစကား မြြာကကားခဲ့ရာတွင်

ယမေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်သည် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမေ့အထိေ်းအေှတ် အခါသေယ

ြဖစ်ြါမကကာင်း၊ ကုလသေဂ္ဂက လူသားအားလုံးအတွက် လူ့အခွင့်အမရးစံေျားြါဝင်သည့် ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး

မကကညာစာတေ်းကို ထုတ်ြြေ်နိုင်ခဲ့သည်ေှာ ယမေ့ဆိုလျှင် (၇၄) နှစ် တိုင်ခဲ့ငြီြဖစ်ြါမကကာင်း။
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 နှစ်စဉ် ကျင်းပပပုလုပ်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအမေြဖင့် လွတ်လြ်မရးရငြီး 
ေကကာေ ီ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဧငြီ ၁၉ ရက်တွင် ကုလသေဂ္ဂ 

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံြဖစ်ခဲ့ငြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် 

ကုလသေဂ္ဂအမထွမထွညီလာခံ၌ ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး

မကကညာစာတေ်းအတည်ြြု ထုတ်ြြေ်နိုင်မရးအတွက် 

ေဲခွဲဆုံးြဖတ်ရာတွင် မထာက်ခံေဲမြးခဲ့သည့် နိုင်ငံြဖစ်ြါ

မကကာင်း၊ ကုလသေဂ္ဂက ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရးမကကညာ 

စာတေ်းကို အတည်ြြု ထုတ်ြြေ်ခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ 

ရက်မေ့ကို ဂုဏ်ြြုသည့်အမေြဖင့် ကေ္ဘာတစ်ဝေ်းလုံး

ရှိ နိုင်ငံအသီးသီး၌ လူ့အခွင့်အမရးမေ့အထိေ်းအေှတ် 

အခေ်းအေားေျားကို နှစ်စဉ် ကျင်းြြြုလုြ်မလ့ရှိကကြါ

မကကာင်း။ 

အရေးပါသည့်အနှစ်သာေများ

 ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတေ်း၌ “လူသား

အားလုံးသည် လွတ်လြ်သူေျားအြဖစ် မေွးဖွားလာကက

ငြီး ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အခွင့်အမရးေျား တေ်းတူရည်တူ 

ရှိကကသည်” ဟု မဖာ်ြြြါရှိသကဲ့သို့ လူသားအားလုံး

အမေြဖင့် ေိေိတို့၏ အခွင့်အမရးေျားနှင့် လွတ်လြ်ခွင့်

ေျားကို ကျင့်သုံးရာတွင် သူတစ်ြါး၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် 

အခွင့်အမရးကို အသိအေှတ်ြြုငြီး မလးစားတေ်ဖိုးထား

ြခင်း၊ ခွဲြခားေှု ေြြုဘဲ တေ်းတူညီေျှရှိမစြခင်းတို့သည်

လည်း လူ့အခွင့်အမရး၏ အမရးြါသည့် အနှစ်သာရေျား

ြင် ြဖစ်ြါမကကာင်း။

 ထို့ြြင် လူ့အခွင့်အမရးကို လက်ခံရယူကျင့်သုံး

ကကရာတွင်လည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တရားေျှတ

သည့် လိုအြ်ချက်ေျားြဖစ်မသာ ကိုယ်ကျင့်တရားေျား၊ 

အေျားြြည်သူ မအးချေ်းသာယာမရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွား

ြဖ စ် ထွ ေ်း မရး တို့ ကို ြဖ ည့် ဆ ည်း မြး နို င် မရး အ တွ က်  

ဥြမဒအရ သတ်ေှတ်ထားသည့် ကေ့်သတ်ချက်

ေျားအတိုင်းသာ ကျင့်သုံးရေည်ဟုလည်း ယင်း

မကကညာစာတေ်း၌ အထင်အရှား မဖာ်ြြြါရှိငြီးြဖစ်ြါ

မကကာင်း၊ ထို့မကကာင့် လူ့အခွင့်အမရးကို ကျင့်သုံးကကရာတွင် 

ေိေိတို့၏ လွတ်လြခ်ွင့်နှင့် အခွင့်အမရးေျားကို ရယူသကဲ့ 

သို့ သူတစ်ြါး၏လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် အခွင့်အမရးကိုလည်း 

မလးစား တေ်ဖိုးထားငြီး လိုက်ောမဆာင်ရွက်ရေည့်

တာဝေ်ေျား၊ ကျင့်ဝတ်ေျားကိုလည်း လျစ်လျူေရှုကကရေ်၊ 

ေြျက်ကွက်ကကရေ်လိုမကကာင်း။

ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်

 ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး မကကညာစာတေ်းတွင် ြါရှိ

သည့် လူ့အခွင့်အမရးစံေျားကုိ မလးစားသည့်အမေြဖင့် 

ကေ္ဘာ့နိုင်ငံအေျားစုသည် ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းြုံအမြခခံ

ဥြမဒေျားတွင် အဆိုြါစံေျားကို ထည့်သွင်းမရးဆွဲ

ြြဋ္ဌာေ်းထားသည်ကို မတွ့ရြါမကကာင်း၊ အလားတူ ေိေိတို့

ြြည်မထာင်စုသေ္မတြေေ်ောနိုင်ငံမတာ် ဖွဲ့စည်းြုံအမြခခံ

ဥြမဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) တွင်လည်း နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသား

ေျား၏ ေူလအခွင့်အမရးနှင့် တာဝေ်ေျားကို အခေ်းတစ်

ခေ်းအြဖစ်ထည့်သွင်းမရးဆွဲ ြြဋ္ဌာေ်းထားြါမကကာင်း ၊ 

ထို့ြြင် ဖွဲ့စည်းြုံအမြခခံဥြမဒဥြမဒြါ နိုင်ငံသားေျား၏ 

ေူလအခွင့်အမရးေျားကို ြိုေိုကာကွယ် မစာင့်မရှာက်နိုင်

ရေ်အတွက် “ပမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရေး 

ရကာ်မေှင်ဥပရေ”ကို ြြဋ္ဌာေ်းထားငြီး ဥြမဒနှင့်အညီ 

ြေေ်ောနို င် ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်ကို  

ဖွဲ့စည်းထားရှိကာ လူ့အခွင့်အမရး ချ ိုးမဖာက်ေှုေျားကို 

ကာကွယ်ထိေ်းသိေ်းြခင်းနှင့် အသိြညာမြးေှုကို ြေှင့်တင်

ကကြ်ေတ် စစ်မဆးမဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါမကကာင်း။

 

 ြေေ်ောနိုင်ငံအမေြဖင့် လူ့အခွင့်အ မရးကို မလးစား

တေ်ဖိုးထားငြီး ကျင့်သုံးလိုက်ော ြူးမြါင်း မဆာင်ရွက်နိုင်

ရေ်အတွက် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အမရး အဓိက

သ မဘာ တူ စာ ချု ြ် ေျား ြဖ စ် ကက သ ည့် က မလး သူ င ယ်

အခွင့်အ မရးေျားဆိုင်ရာ သမဘာတူစာချုြ်၊ အေျ ိုးသေီး

ေျားအမြါ် ေည်းေျ ိုးစုံြဖင့် ခွဲြခားေှုြမြျာက်မရးဆိုင်ရာ 

သမဘာတူစာချုြ်၊ ေသေ်စွေ်းသူေျား အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ 

သမဘာတူစာချုြ်နှင့် စီးြွားမရး၊ လူေှုမရးနှင့် ယဉ်မကျးေှု 

အခွင့်အမရးေျားဆိုင်ရာ အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ သမဘာတူ

စာချုြ်တို့တွင် စာချုြ်ဝင်နိုင်ငံအြဖစ် ြါဝင်ချုြ်ဆိုခဲ့

ြါမကကာင်း၊ အဆိုြါ စာချုြ်ေျားနှင့် ဆက်စြ်မေသည့် 
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မောက်ဆက်တွဲ သမဘာတူစာချုြ်တစ်ချ ို့ကိုလည်း ြါဝင်

ချုြ်ဆိုထားငြီး ြဖစ်ြါမကကာင်း။

 ငငိမ်းချမ်းရေးရွွးရနွးမှုများ ရွာင်ေွက်ရန

 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားေျား အမြခခံအခွင့်အမရးေျား

ကို ခံစားရရှိငြီး လူေှုစီးြွားဘဝ ြေင့်ေားတိုးတက်လာ

မစမရးအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝေ်းလုံး တည်ငငိေ်မအးချေ်း

ေှုရှိမရးတွင်လည်း အဓိကကျြါမကကာင်း၊ ထို့မကကာင့်

လည်း တိုင်းရင်းသားလူေျ ိုးေျား၏ အခွင့်အမရးေျား 

တေ်းတူညီေျှမရးနှင့် အေျ ိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်မရး

ကို ကကိုးြေ်းအမကာင်အထည် မဖာ်မဆာင်ရွက်လျက်

ရှိရာတွင် အေျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မရးနှင့် ငငိေ်းချေ်း

မရးမဖာ်မဆာင်မရးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်

အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို ဖိတ်မခါ်မတွ့ဆုံငြီး ငငိေ်းချေ်း

မရးမဆွးမနွးေှုေျားကို အမလးမြးမဆာင်ရွက်မေသည်ကို 

အားလုံး အသိြင်ြဖစ်ြါမကကာင်း။ 

လူ့အခွင့်အ ရေးကို တန်ဖိုးထား

 ေိ ေိ တို့ နို င် ငံ ၏ တို င်း ရ င်း သား ေျား သ ည်  

ဘာသာတရားနှင့် ယဉ်မကျးေှုဓမလ့ထုံးစံ၊ လူေျ ိုး၏ 

ြင်ကိုစရိုက်လက္ခဏာေျားအရလည်း လူသားအချင်း 

ချင်း မလးစားေှုနှင့် လူ့အခွင့်အ မရးကို တေ်ဖိုးထား

ေှုရှိသည့်နိုင်ငံနှင့် လူေျ ိုးေျားလည်း ြဖစ်ြါမကကာင်း၊ 

လူသားေျား၏ မကာင်းကျ ိုးအတွက် လူတို့လိုက်ောအြ်သည့်

အမကကာင်းတရား၊ အေူအကျင့်၊ အမြြာအဆို၊ အမေအထိုင် စ

သည့် လေ်းညွှေ်ဆုံးေ စကားေျား၊ တစ်ေည်းအားြဖင့် ေီတိ

တို့သည်လည်းမကာင်း၊ လူေှုမရးရာနှင့် ြတ်သက်သည့် 

သားသေီး ကျင့်ဝတ်၊ ေိဘကျင့်ဝတ်၊ တြည့်ကျင့်ဝတ်၊    

ဆရာ့ကျင့်ဝတ်၊ လင်ကျင့်ဝတ်၊ ေယားကျင့်ဝတ်၊ ေိတ်မဆွ 

ကျင့်ဝတ်၊ အကကီးအကဲကျင့်ဝတ်၊ ောယကဂုဏ်အစရှိ

သည့် မြါင်းသင်းဆက်ဆံေှု ေယ်ြယ်အလိုက် လိုက်ော

မစာင့်ထိေ်းအြ်သည့် ဝတ္တရားေျား၊ တစ်ေည်းအားြဖင့် 

ကျင့်ဝတ်တို့သည်လည်းမကာင်း၊ လူသားေျား၏ မကာင်း 

ကျ ိုးြွားရာ မဆာင်ကကဉ်းအြ်သည့်၊ လိုက်ောအြ်သည့် 

ေဂဂလာတရားေျားြဖစ်မသာ ၃၈ ြဖာ ေဂဂလာ၊ မြါင်းသင်း

ဆက်ဆံမရးေဂဂလာ၊ မေထိုင်မရးေဂဂလာ၊ သင်ကကားမရး

ေဂဂလာ၊ ြြုစုလုြ်မကွေးမရးေဂဂလာ၊ ကူညီမဆာင်ရွက်

မရးေဂဂလာ၊ မရှာင်ကကဉ်လိုက်ော မရးေဂဂလာ၊ စိတ်ထား

ြဖူစင် ြေင့်ေားမရးေဂဂလာ၊ သည်းခံြခင်းေဂဂလာ၊ ငခိုးခခံ

ြခင်းေဂဂလာ၊ စိတ်ထားခိုင်ောမရးေဂဂလာ စသည့် ြေတ်

ေဂဂလာတို့သည်လည်းမကာင်း၊ ြေေ်ော့လူ့အဖွဲ့အစည်း

တွင် လက်ခံကျင့်သုံးကကသည့် ဓမလ့ထုံးတေ်းဥြမဒ

အြဖစ် လူအေျားစုက လက်ခံလိုက်ော လုြ်မဆာင်မေကက

မသာ မကာင်းကျ ိုးတရားေျား ဆိုသည်ကို မတွ့ရှိနိုင်ေည်

ြဖစ်ြါမကကာင်း။

 ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာေ်း အတည်ြြု

ထုတ်ြြေ်ခဲ့သည်ေှာ လာေည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် (၇၅)နှစ်

ြြည့်မြောက်ေည်ြဖစ်သည့်အတွက် ယမေ့ (၇၄) နှစ် 

မြောက် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမေ့ေှစငြီး 

လာေည့်နှစ် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမေ့

အထိ တစ်နှစ်တာကာလ ြတ်လုံးကို လူသားအားလုံး

အတွက် အမရးြါသည့် အမေွအနှစ်ြဖစ်မသာ ကေ္ဘာ့လူ့

အခွင့်အမရး မကကညာစာတေ်းကို အမလးမြး ထင်ဟြ်

မဖာ်ညွှေ်းဂုဏ်ြြုသည့် လှုြ်ရှားမဆာင်ရွက်ချက်ေျားြဖင့် 

မလးစားလိုက်ော မဆာင်ရွက်သွားကကရေ် တိုက်တွေ်း

ေှာကကားလိုြါမကကာင်း။

 ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတေ်းကို ြြည်

သူအားလုံးက ြိုေိုသိရှိေားလည်သမဘာမြါက်ငြီး လူ့

အခွင့်အမရးနှင့် ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သည့် အြြုသမဘာ

မဆာင်မသာ သမဘာထားအြေင်ေျား၊ ခံယူလိုက်ော

ကျင့်သုံးေှုေျား ြိုေိုြဖစ်ထွေ်းလာမရးအတွက် အသိြညာ

မြးလှုြ်ရှားေှုေျားနှင့်အတူ လူ့အခွင့်အမရးကို မလးစား

လိုက်ောကျင့်သုံးသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ် ြဖစ်ထွေ်း

လာမစမရး သက်ဆိုင်သူအားလုံးက ဝိုင်းဝေ်းမဆာင်ရွက်

သွားကကရေ် အမလးအေက် တိုက်တွေ်းြါမကကာင်း မြြာ

ကကားခဲ့ြါသည်။

 ထို့ မော က် ြေ ေ် ော နို င် ငံ အ ေျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့်  

အမရး မကာ်ေရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှြေင့်က လုြ်ငေ်း

အမကာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွက်မေေှုေျားကို ရှင်းလင်း
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တင်ြြငြီး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မဒါက်တာေန္ဒာေွှေ်းက ကုလသေဂ္ဂ 

အမထွမထွအတွင်း မရးေှူးချုြ်၏ Message ကို ဖတ်

ကကားခဲ့ြါသည်။ 

 ယင်းမောက် နိုင်ငံမတာ်စီေံအုြ်ချုြ်မရးမကာင်စီ

ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံမတာ်ဝေ်ကကီးချုြ်နှင့် အခေ်းအေားတက်

မရာက်လာကကသူေျားသည် လူ့အခွင့်အမရးနှင့် စြ်လျဉ်း

မသာ Video Clip ကို ကကည့်ရှုခဲ့ကကြါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့် 

အမရး မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌက (၇၄) နှစ်မြောက် အြြည်

ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမေ့ အထိေ်းအေှတ် ကဗျာ၊ 

ကာတွေ်း၊ မဆာင်းြါးငြိုင်ြွဲေျားတွင် ဆုရရှိသူေျားကို ဆု

ေျားမြးအြ်ချးီြေှင့်ခဲ့ြါသည်။

 ထို့ မောက် Myanmar National Human Rights 

Commission (MNHRC) Application ကို ေိတ်ဆက်

ငြီး သာသောမရးနှင့်ယဉ်မကျးေှုဝေ်ကကီးဌာေ၊ အနုြညာ

ဦးစီးဌာေေှ အနုြညာရှင်ေျားက အားလုံးအတွက် လူ့

အခွင့်အမရးသီချင်းြဖင့် ကြြမဖျာ်မြဖခဲ့ကကြါသည်။ 

 ယင်းမောက် နိုင်ငံမတာ်စီေံအုြ်ချုြ်မရးမကာင်စီ

ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံမတာ်ဝေ်ကကီးချုြ်နှင့် အခေ်းအေားတက်

မရာက်လာကကသူေျားသည် ြေေ်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့

အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်၏ လူ့အခွင့်အမရး ြေှင့်တင်မရး

နှင့် ြညာမြးမရးလုြ်ငေ်းေျား အမကာင်အထည်မဖာ်

မဆာင်ရွက်ေှု ေှတ်တေ်းဓာတ်ြုံေျားကို လှည့်လည်

ကကည့်ရှုခဲ့ကကမကကာင်း သတင်းရရှိခဲ့ြါသည်။

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

ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်  

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင် 

ြုံေှေ်အစည်းအမဝးအေှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၂၂) ကို ၂၆-၁၂-

၂၀၂၂ ရက်မေ့တွင်  Conference Room တွင်  ကျင်းြ

ခဲ့ရာ မကာ်ေရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့

ဝင်ေျား၊ ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်နှင့် တာဝေ်ရှိသူေျား 

တက်မရာက်ခဲ့ကကြါသည်။ အဆိုြါအစည်းအမဝးတွင် 

မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌက  အဖွင့်အေှာစကား မြြာကကားခဲ့ငြီး 

ြေေ်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်၏ လူ့

အခွင့်အမရးြေှင့်တင်မရးနှင့် ကာကွယ်မရး လုြ်ငေ်းေျား 

မဆာင်ရွက်နိုင်မရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရြ်

တာဝေ်ခံ မကာ်ေရှင် အဖွဲ့ဝင်ေျားက တင်ြြမဆွးမနွးခဲ့ကက

ြါသည်။ မကာ်ေရှင်၏ အုြ်ချုြ်ေှု စီေံခေ့်ခွဲမရး မကာ်ေတီ 

အစည်းအမဝးအေှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၂၂) ကို ၅-၁၂-၂၀၂၂ 

ရက်မေ့တွင် ကျင်းြခဲ့ရာ မကာ်ေရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အလှည့်ကျ မကာ်ေရှင် အဖွဲ့ဝင်ေျားြဖစ်သည့် 

မဒါက်တာသေ်းြေင့်၊ မဒါ်နုနုယဉ်၊ မကာ်ေရှင်ရုံး ဒုတိယ 

ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်နှင့် တာဝေ်ရှိသူေျား တက်မရာက်ခဲ့

ကကြါသည်။
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jrefrmtjynfjynfqdkif&m uGefAif;&Sif;A[dkXme (1) ü  usif;yyjyKvkyfcJhaom (74) ESpfajrmuf jrefrmtjynfjynfqdkif&m uGefAif;&Sif;A[dkXme (1) ü  usif;yyjyKvkyfcJhaom (74) ESpfajrmuf 
tjynfjynfqdkif&m vlYtcGifhta&;aeY  txdrf;trSwf tcrf;tem; usif;yjcif;ESifh pyfvsOf;í tjynfjynfqdkif&m vlYtcGifhta&;aeY  txdrf;trSwf tcrf;tem; usif;yjcif;ESifh pyfvsOf;í 

jyefvnfoHk;oyf&Sif;vif;jcif; tcrf;tem; jyefvnfoHk;oyf&Sif;vif;jcif; tcrf;tem; usif;yjcif;usif;yjcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်  

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်မေ့၊ ေံေက် 

၀၉:၀၀ ောရီတွင် မေြြည်မတာ်၊ ြေေ်ောအြြည်ြြည် 

ဆိုင်ရာ ကွေ်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာေ (၁) ၌ ကျင်းြြြုလုြ်ခဲ့မသာ 

(၇၄) နှစ်မြောက် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရး

ဆိုင်ရာ အထိေ်းအေှတ်မေ့ ကျင်းြခဲ့ြခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 

ြြေ်လည်သုံးသြ်ရှင်းလင်းြခင်း အခေ်းအေားကို ၂၀၂၂ ခု

နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်မေ့၊ ေံေက် ၁၀:၀၀ ောရီအချေိ်

တွင် မကာ်ေရှင် ရုံး၊ Conference Room ၌ Hybrid System ြဖင့်

ကျင်းြခဲ့ရာ မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မကာ်ေရှင် 

အဖွဲ့ဝင်ေျား၊ မကာ်ေရှင်ရုံး မခတ္တညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်၊ 

ညွှေ်ကကား မရးေှူးေျား၊ ဒုတိယညွှေ်ကကားမရးေှူးေျား၊ လူ့

အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ အထိေ်းအေှတ်ငြိုင်ြွဲေျား၌ ဆုရရှိ

သူေျားနှင့် အရာထေ်း၊ အေှုထေ်းေျား တက်မရာက်ခဲ့ကက

ြါသည်။ 

 အဆိုြါ အခေ်းအေား၌ မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှြေင့က် 

ဦးစွာ အဖွင့်အေှာစကား မြြာကကားခဲ့ြါသည်။ ထို့မောက် 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်မေ့၊ ေံေက် ၀၉:၀၀ 

ောရီတွင် မေြြည်မတာ်၊ ြေေ်ောအြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ 

ကွေ်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာေ (၁) ၌ ကျင်းြြြုလုြ်ခဲ့မသာ 

(၇၄) နှစ်မြောက် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရး

မေ့ အထိေ်းအေှတ်အခေ်းအေား ကျင်းြခဲ့ြခင်းနှင့် စြ် 

လျဉ်း၍ ညွှေ်ကကားမရးေှူး ဦးသူရမကျာ်က ြြေ်လည်

ရှင်းလင်းတင်ြြခဲ့ြါသည်။ ယင်းမောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်

အတွင်း ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ရုံး၌ ကျင်းြ ြြုလုြ်ခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ 

အထိေ်းအေှတ်မေ့ေျားြဖစ်သည့် ြေေ်ောအေျ ိုးသေီး

ေျားမေ့၊ အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ သက်ကကီးရွယ်အိုေျားမေ့၊ 

ကမလးသူငယ် အခွင့်အမရးေျားဆိုင်ရာ သမဘာတူ

စာချုြ်မေ့နှင့် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမေ့ 

စသည့် အထိေ်းအေှတ်ငြိုင်ြွဲေျား၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း 

သင်တေ်းထူးခွေေ်ဆုနှင့် ဌာေအလိုက် ဝေ်ထေ်းစွေ်းမဆာင်

ရည် ဆုရရှိသူေျားအား မကာ်ေရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် မကာ်ေရှင်

အဖွဲ့ဝင်ေျားက ဂုဏ်ြြုေှတ်တေ်းေျား မြးအြ်ချးီြေှင့်ခဲ့

ြါသည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်

မေ့တွင် မေြြည်မတာ်၊ MICC 1 ၌ ကျင်းြြြုလုြ်ခဲ့သည့် 

အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမေ့ အထိေ်းအေှတ် 

အခေ်းအေားနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ေှတ်တေ်း Video အား 

ြြသခဲ့ြါသည်။  ထို့မောက် ငြိုင်ြွဲေျားတွင် ဆုရရှိသူေျား

ကိုယ်စား ဦးစီးအရာရှိ မဒါ်မေနှင်းသူက မကျးဇူးတင်

စကားမြြာကကား၍  “အားလုံးအတွက် လူ့အခွင့်အရေး” 

မတးသီချင်း သရုြ်မဖာ် Video ြြသငြီး စုမြါင်းေှတ်တေ်း

တင် ဓာတ်ြုံေျား ရိုက်ကူးခဲ့ကကငြီးမောက် အခေ်းအေားကို 

မေ့လယ် ၁၁:၃၀ ောရီ အချေိ်တွင် မအာင်ြေင်စွာ ရုြ်သိေ်း

ခဲ့ြါသည်။  
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Xmetvdkuf vkyfief;aqmif&GufrI wifjyaqG;aEG;jcif; tpDtpOf usif;yjcif;Xmetvdkuf vkyfief;aqmif&GufrI wifjyaqG;aEG;jcif; tpDtpOf usif;yjcif;

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

သည် မကာ်ေရှင်ရုံးဝေ်ထေ်းေျား လူ့အခွင့်အမရးအသိ 

ြညာဗဟုသုတ တိုးြွားလာမစရေ်နှင့် အဂဂလိြ်စာစွေ်း

ရည် တိုးတက်ြေင့်ေားလာမစရေ် ရည်ရွယ်လျက် ၂၀၂၂ ခု

နှစ်၊ မေလေှ စတင်၍ ဌာေအလိုက်လုြ်ငေ်း မဆာင်ရွက်

ေှုနှင့် လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ အမကကာင်းအရာေျားကို 

အဂဂလိြ်ဘာသာြဖင့် မဆွးမနွးတင်ြြသည့် အစီအစဉ် 

ြြုလုြ်မဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။  ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

အတွက် အဆိုြါအစီအစဉ်ကို  ၂၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့၊ 

၁၃:၀၀ ောရီ အချေိ်တွင် မကာ်ေရှင်ရုံး၊ Conference Room 

၌ Hybrid Format ြဖင့် ကျင်းြြြုလုြ်ခဲ့ရာ မကာ်ေရှင် 

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်ေျား၊ ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်၊ 

ညွှေ်ကကား မရးေှူးေျားနှင့် မကာ်ေရှင်ရုံး (ရုံးချုြ်နှင့် ရုံး

ခွဲ) ေျားေှ အရာထေ်း/ အေှုထေ်းေျား တက်မရာက်ခဲ့ကက

ြါသည်။

 အဆိုြါ အခေ်းအေားတွင် မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌေှ 

အဖွင့်အေှာစကား မြြာကကားခဲ့ငြီးမောက် လူ့အခွင့်အမရး

ြေှင့်တင်မရးနှင့် ြညာမြးမရးဌာေ၊ ညွှေ်ကကားမရးေှူး          

ဦးမဇာ်လွင်ထူးက မဆွးမနွး တင်ြြေည့် အမကကာင်းအရာ

နှင့်ြတ်သက်၍ အကျဉ်းချုြ် ရှင်းလင်းတင်ြြခဲ့ြါသည်။ 

ထို့မောက် လူ့အခွင့်အမရး ြေှင့်တင်မရးနှင့် ြညာမြးမရး

ဌာေေှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမကာင်းခေ့်ဇင်က “The role of 

awareness raising in human rights” မခါင်းစဉ်ြဖင့် 

မဆွးမနွးတင်ြြခဲ့ြါသည်။ ဆက်လက်၍  မဆွးမနွးတင်ြြ

ေှုအမြါ် မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် မကာ်ေရှင်

အဖွဲ့ဝင်ေျားက လိုအြ်သည်ေျား အကကုံြြုမဆွးမနွးကက

ငြီးမောက် သိရှိလိုသည့် မေးခွေ်းေျားကို မေးြေေ်းခဲ့ကက

ငြီး အခေ်းအေားကို ၁၄:၀၀ ောရီအချေိ်တွင် ရုြ်သိေ်းခဲ့

ြါသည်။

jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&Sif aiGaMu;qdkif&m vkyfxHk;vkyfenf;rsm;            jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&Sif aiGaMu;qdkif&m vkyfxHk;vkyfenf;rsm;            
jyifqifjcif; txl;tpnf;ta0; usif;yjcif;jyifqifjcif; txl;tpnf;ta0; usif;yjcif;

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်
 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရမကာ်ေရှင် 

မငွမကကးဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းေျား ြြင်ဆင်ြခင်း အထူး 
အစည်းအမဝးကို ၁၅-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့တွင် Hybrid 
ြဖင့် ကျင်းြခဲ့ရာ မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် 
မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင်ေျား၊ တာဝေ်ရှိသူေျား တက်မရာက်ခဲ့
ကကြါသည်။
 အဆိုြါ အစည်းအမဝးတွင် မကာ်ေရှင်ဥက္ကဋ္ဌ
က အဖွင့်အေှာစကားမြြာကကားခဲ့ြါသည်။ ြေေ်ောနိုင်ငံ
အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင် မငွမကကးဆိုင်ရာ 
လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းေျား ြြင်ဆင်ြခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 
မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင်ေျားက မဆွးမနွးခဲ့ကကြါသည်။
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cGifhtaMumif;odaumif;p&mrsm; oifwef;ydkYcsjcif;cGifhtaMumif;odaumif;p&mrsm; oifwef;ydkYcsjcif;

 

ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ရုံး Conference Room ၌ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမကျာ်

စိုးေှ ခွင့်အမကကာင်းသိမကာင်းစရာေျားနှင့် စြ်လျဉ်းငြီး 

၃၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့၊ ေံေက် ၁၀:၀၀ ောရီေှ ၁၂:၀၀ ောရီ 

အချေိ်အထိ သင်တေ်းြို့ချခဲ့ရာ မကာ်ေရှင် ဝေ်ထေ်း (၃၀) 

ဦး တက်မရာက်ခဲ့ြါသည်။

jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&Sifu &efukefwdkif;a'oMuD;? wdkufMuD;jrdKY&Sd      jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&Sifu &efukefwdkif;a'oMuD;? wdkufMuD;jrdKY&Sd      
tdkifuavmif pdkufysdK;arG;jrLa&;ESifh toufarG;rSktwufoifpcef;tm; Munfh&Skppfaq;jcif;tdkifuavmif pdkufysdK;arG;jrLa&;ESifh toufarG;rSktwufoifpcef;tm; Munfh&Skppfaq;jcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်

ေှ အဖွဲ့ဝင် ဦးမကျာ်စိုးနှင့် ဦးတင်မအာင်တို့ ဦးမဆာင်

မသာ ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့သည် ၂၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်

မေ့တွင် ရေ်ကုေ်တိုင်းမဒသကကီး၊ တိုက်ကကီးငေို့ေယ်ရှိ အိုင်

ကမလာင် စိုက်ြျ ိုးမေွးြေူမရးနှင့်အသက်မေွးေှု အတတ်

သင်စခေ်းအား သွားမရာက်၍ ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။

 စိုက်ြျ ိုးမေွးြေူမရးနှင့် အသက်မေွးေှုအတတ်သင်

စခေ်းအား ကကည့်ရှုစစ်မဆးစဉ် မကာ်ေရှင် ဥြမဒြြဋ္ဌာေ်း 

ချက်ေျား၊ မကာ်ေရှင်ဥြမဒ လုြ်ထုံးလုြ်ေည်း ထုတ်ြြေ်

ချက်ေျားနှင့်အညီ အကျဉ်းသားေျားကို အုြ်စုလိုက်ခွဲ၍ 

မတွ့ဆုံကာ အကျဉ်းသားတစ်ဦး၏ အေိေ့်ဆုံးရရှိေည့် 

အခွင့်အမရးြဖစ်မသာ မေထိုင်စားမသာက်ေှု အမြခအမေ

ေျား၊ ကျေ်းောမရးမစာင့်မရှာက်ေှု ရှိ၊ ေရှိ၊ မထာင်ဝင်စာ

ြစ္စည်းေျား စုံလင်စွာ ရရှိြခင်း ရှိ၊ ေရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်

မသာ အသုံးအမဆာင်ြစ္စည်းေျား ရရှိြခင်း ရှိ၊ ေရှိနှင့် 

ညှဉ်းြေ်းနှိြ်စက်ေှု ရှိ၊ ေရှိ ကိုဗစ်ကာကွယ်မဆး ထိုးနှံ

ငြီးစီးေှု၊ ကုေ်ထုတ်လုြ်မေေှုအမြခအမေ စသည်တို့ကို  

မေးြေေ်းေှတ်တေ်းတင်ြခင်းေျားကို မဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။

 စိုက်ြျ ိုးမေွးြေူမရးနှင့် အသက်မေွးေှုအတတ်သင်

စခေ်းအား ဝင်မရာက်ကကည့်ရှုစစ်မဆးစဉ် အကျဉ်းသား

ေျား၏ အိြ်မဆာင်ေျား၊ မထာင်တွင်းမဆးခေ်း၊ စာကကည့် 

တိုက်၊ စားဖိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုမထာင်၊ မရသေ့်စက်၊ မသာက်

မရနှင့် သုံးမရကေ်ေျား၊ ေိလ္လာေျား သေ့်ရှင်းေှု ရှိ၊ ေရှိ၊

ကေုထ်တုစ်ခေ်း လြုင်ေ်းခငွအ်န္တရာယ ်  ရှ၊ိ   ေရှ ိ  မြေြြငအ်မြခ

အမေေျားကို ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။ 

 ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ စာအုြ်စာမြ ၅၀ အုြ်ကို

မကာ် ေ ရှ င် ေှ လှူ ဒါ ေ်း ခဲ့ ရာ တာ ဝ ေ် ခံ အ ရာ ရှိ ေျား ေှ

လက်ခံရယူခဲ့ြါသည်။

 ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ် 

မဆးမတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံြြုချက်ေျားကို လိုအြ်သလို 

အမရးယူ မဆာင်ရွက်မြးနိုင် မရးအတွက် သက်ဆိုင်

ရာသို့ မြးြို့မဆာင်ရွက်သွားေည် ြဖစ်ြါသည်။
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em;rMum;aom uav;rsm;ausmif; (&efukef) ESifh ar&Dcsufyfrif; em;rMum;ausmif;wdkYudk em;rMum;aom uav;rsm;ausmif; (&efukef) ESifh ar&Dcsufyfrif; em;rMum;ausmif;wdkYudk 
Munfh&Skppfaq;jcif;Munfh&Skppfaq;jcif;

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ေှ အဖွဲ့ဝင် ဦးမကျာ်စိုးနှင့် မဒါက်တာသေ်းြေင့်တို့ ဦးမဆာင် 

မသာ ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့သည် ၂၉-၁၂-၂၀၂၂ ရက်

မေ့တွင် ေားေကကားမသာ ကမလးေျားမကျာင်း (ရေ်ကုေ်)

နှင့် မေရီချက်ြ်ေင်း ေားေကကားမကျာင်းတို့ကို သွားမရာက် 

ကကည့်ရှု စစ်မဆးခဲ့ြါသည်။

 ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့သည် ေားေကကားမသာ 

ကမလးေျားမကျာင်း(ရေ်ကုေ်)နှင့် မေရီချက်ြ်ေင်း ေားေ

ကကားမကျာင်းတို့တွင် မကျာင်းသားမကျာင်းသူေျားအား 

စာမြသင်ကကားမြးမေေှု အမြခအမေ၊ ကမလးသူငယ်

ေျား၏ ြညာသင်ကကားခွင့်၊ ကျေ်းောမရးမစာင့်မရှာက်ခွင့်၊ 

အိြ်မဆာင်ေျား၊ အစားအစာမကွေးမေွးေှု အမြခအမေ၊ 

သေ့်ရှင်းမသာ မသာက်သုံးမရရရှိခွင့်၊ လွတ်လြ်စွာ 

ယုံကကည်ကိုးကွယ်ခွင့်စသည့် အမြခခံလူ့အခွင့်အမရးေျား

ရရှိြခင်း ရှိ၊ ေရှိတို့ကို ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။

 မကာ်ေရှင် ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့၏ ေားေကကား 

မသာ ကမလးေျားမကျာင်း (ရေ်ကုေ်) နှင့် မေရီချက်ြေ်င်း 

ေားေကကားမကျာင်းေျားသို့ ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးခရီးစဉ်

အတွင်း စစ်မဆးမတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံြြုချက်ေျားကို 

လိုအြ်သလို မဆာင်ရွက်မြးနိုင် မရးအတွက် သက်ဆိုင် 

ရာသို့ မြးြို့သွားေည်ြဖစ်ြါသည်။

 

EdkifiHh0ef;xrf;wuúodkvf (atmufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGif                 EdkifiHh0ef;xrf;wuúodkvf (atmufjrefrmjynf) ü zGifhvSpfvsuf&Sdaom oifwef;wGif                 
oifcef;pm oGm;a&mufydkYcsjcif;oifcef;pm oGm;a&mufydkYcsjcif;

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်

 နိုင်ငံ့ဝေ်ထေ်းတက္ကသိုလ် (မအာက်ြေေ်ောြြည်) တွင ်ဖွင့်

လှစ်လျက်ရှိမသာ ဝေ်ထေ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကကီးအေှူး

စီေံခေ့်ခွဲေှုသင်တေ်း၊ အေှတ်စဉ် (၆) သို့ ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်ေှ ၈-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့၊ ၁၃:၀၀ 

ောရီ အချေိ်ေှ ၁၅:၅၅ ောရီအချေိ်အထိ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် 

မဒါက်တာသေ်းြေင့်ေှလည်းမကာင်း၊ ၁၂-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့ 

၁၃:၀၀ ောရီအချေိ်ေှ ၁၅:၅၀ ောရီ အချေိ်အထိ မကာ်ေရှင်

အဖွဲ့ဝင် မဒါက်တာတင်မောင်မောင်သေ်းေှလည်းမကာင်း လူ့

အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ သင်ခေ်းစာေျား သွားမရာက်ြို့ချခဲ့ြါသည်။ 

 အဆိုြါ သင်တေ်းေျားတွင် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် မဒါက်တာ

သေ်းြေင့်က လူ့အခွင့်အမရးအမြခခံအယူေျား၊ ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး 

မကကညာစာတေ်းအမကကာင်းနှင့် ြေေ်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့

အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့်လုြ်ငေ်းမဆာင်ရွက်ချက်

ေျားအမကကာင်းကိုလည်းမကာင်း၊ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် မဒါက်တာတင်

မောင်မောင်သေ်းက နိုင်ငံမတာ်နှင့် ြြညသ်ူ့တာဝေ်၊ ကုလသေဂ္ဂ

လူ့အခွင့်အမရးယန္တရား၊ ကေ္ဘာန့ိုင်ငံေျား၏ လူ့အခွင့်အမရး 
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အမြခအမေေျားကို ြုံေှေ်သုံးသြ်သည့် လုြ်ငေ်းစဉ် စသည့် 

ဘာသာရြ်ေျားကိုလည်းမကာင်း သင်ခေ်းစာေျား အသီးသီး

ြို့ချခဲ့ကကရာ စုစုမြါင်း သင်တေ်းသားဦးမရ (၁၇)  ဦး တက်

မရာက်ခဲ့ကကငြီး တက် မရာက်လာမသာ သင်တေ်းသားေျားေှ 

သိရှိလိုသည့် မေးခွေ်းေျားကို မေးြေေ်းကကရာ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့

ဝင် မဒါက်တာသေ်းြေင့်နှင့် မဒါက်တာတင်မောင်မောင်သေ်း

တို့က ြြေ်လည်မြဖကကားခဲ့ြါသည်။

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ေှ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် မဒါက်တာသေ်းြေင့်နှင့် ညွှေ်ကကား

မရးေှူး ဦးအာကာဟိေ်းစိုးတို့သည် တြ်ေမတာ် (ကကည်း) 

တိုက်ခိုက်မရးမကျာင်း (ဗထူး) တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိမသာ 

မြခလျင်တြ်ရင်းေှူးသင်တေ်း အေှတ်စဉ် (၁၀၃) ကို ၂၀-

၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့၊ ၀၇:၄၀ ောရီေှ ၁၀:၄၀ ောရီအချေိ်ထိ 

Video Conferencing System ြဖင့် သင်ခေ်းစာြို့ချခဲ့ 

ြါသည်။ 

 အဆိုြါ သင်တေ်းတွင် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် 

မဒါက်တာသေ်းြေင့်က လူ့အခွင့်အမရးအမြခခံ အယူ

အဆေျားအမကကာင်းနှင့် ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့် 

အမရး မကာ်ေရှင်အမကကာင်းကိုလည်းမကာင်း၊ ညွှေ်

ကကားမရးေှူး ဦးအာကာဟိေ်းစိုးက ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး

မကကညာစာတေ်းအမကကာင်းနှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့် 

အမရးဆိုင်ရာ အဓိကစာချုြ်ကကီး (၉) ခုအမကကာင်းကို

လည်းမကာင်း စသည့် ဘာသာရြ် သင်ခေ်းစာေျား

အသီးသီး ြို့ချခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါသင်တေ်းတွင် စုစုမြါင်း 

သင်တေ်းသားဦးမရ (၆၀) ဦး တက်မရာက်ခဲ့ကကငြီး 

တက်မရာက်လာမသာ သင်တေ်းသားေျားေှ သိရှိလို

သည့် မေးခွေ်းေျားကို မေးြေေ်းကကရာ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် 

မဒါက်တာသေ်းြေင့်ေှ ြြေ်လည်မြဖကကားခဲ့ြါသည်။

wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;) wGif wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;) wGif   Video Conferencing 
System jzifh oifcef;pmydkYcsjcif;jzifh oifcef;pmydkYcsjcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ေှ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် မဒါက်တာတင်မောင်မောင်သေ်း 

နှင့် ညွှေ်ကကားမရးေှူး ဦးမဇာ်လွင်ထူးတို့သည် တြ်ေမတာ် 

(ကကည်း) တိုက်ခိုက်မရးမကျာင်း (ဗထူး) တွင် ဖွင့်လှစ်

လျက်ရှိမသာ မြခလျင်တြ်ခွဲေှူးသင်တေ်း အေှတ်စဉ် 

(၂၁၄) ကို ၂၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့၊ ၀၇:၄၀ ောရီ ေှ ၁၀:၄၀

wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;) wGif wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (Axl;) wGif   Video Conferencing 
System jzifh oifcef;pmydkYcsjcif;jzifh oifcef;pmydkYcsjcif;
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ောရီ အချေိ်ထိ Video Conferencing System ြဖင့် 

သင်ခေ်းစာ ြို့ချခဲ့ြါသည်။ 

 အဆိုြါ သင်တေ်းတွင် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် 

မဒါက်တာတင်မောင်မောင်သေ်းက လူ့အခွင့်အမရး 

အမြခခံအယူအဆေျားအမကကာင်းကိုလည်းမကာင်း၊ ညွှေ်

ကကားမရးေှူး ဦးမဇာ်လွင်ထူးက ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး

မကကညာစာတေ်းအမကကာင်းနှင့် ြေေ်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်အမကကာင်း စသည့် ဘာသာရြ် 

သင်ခေ်းစာေျားအသီးသီး ြို့ချခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါသင်တေ်း

တွင် စုစုမြါင်း သင်တေ်းသားဦးမရ (၁၂၀) ဦး တက်

မရာက်ခဲ့ကကငြီး တက်မရာက်လာမသာ သင်တေ်းသား

ေျားေှ သိရှိလိုသည့် မေးခွေ်းေျားကို မေးြေေ်းကကရာ ညွှေ်

ကကားမရးေှူး ဦးမဇာ်လွင်ထူးေှ ြြေ်လည်မြဖကကားခဲ့ြါ 

သည်။

wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (bk&ifaemif) wGif wyfrawmf (Munf;) wdkufcdkufa&;ausmif; (bk&ifaemif) wGif   Video Conferencing 
System jzifh oifcef;pmydkYcsjcif;jzifh oifcef;pmydkYcsjcif;

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ေှ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် မဒါက်တာသေ်းြေင့်နှင့် ညွှေ်ကကား

မရးေှူး ဦးအာကာဟိေ်းစိုးတို့သည် တြ်ေမတာ် (ကကည်း) 

တိုက်ခိုက်မရးမကျာင်း (ဘုရင့်မောင်) တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်

ရှိမသာ မြခလျင်တြ်ခွဲေှူးသင်တေ်း အေှတ်စဉ် (၈၁၊ ၈၂) 

တို့ကို ၂၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့၊ ၁၂:၀၀ ောရီေှ ၁၅:၀၀ ောရီ

အချေိ်ထိ Video Conferencing System ြဖင့် သင်ခေ်းစာ

ြို့ချခဲ့ြါသည်။ 

 အဆိုြါ သင်တေ်းတွင် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် 

မဒါက်တာသေ်းြေင့်က လူ့အခွင့်အမရးအမြခခံ အယူအဆ

ေျားအမကကာင်းနှင့် ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရး 

မကာ်ေရှင် အမကကာင်းကိုလည်းမကာင်း၊ ညွှေ်ကကားမရး

ေှူး ဦးအာကာဟိေ်းစိုးက ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရးမကကညာ 

စာတေ်းအမကကာင်း စသည့်ဘာသာရြ် သင်ခေ်းစာေျား

အသီးသီး ြို့ချခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါသင်တေ်းတွင် စုစုမြါင်း 

သင်တေ်းသားဦးမရ (၂၃၃) ဦး တက်မရာက်ခဲ့ကကငြီး 

တက်မရာက်လာမသာ သင်တေ်းသားေျားေှ သိရှိလို

သည့် မေးခွေ်းေျားကို မေးြေေ်းကကရာ မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် 

မဒါက်တာသေ်းြေင့်ေှ ြြေ်လည် မြဖကကားခဲ့ြါသည်။

jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifrS xm;0,ftusOf;axmifESifh jrdKYr&J  jrefrmEdkifiHtrsdK;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifrS xm;0,ftusOf;axmifESifh jrdKYr&J  
pcef;tcsKyfcef;wdkYtm; Munfh&Ippfaq;jcif;pcef;tcsKyfcef;wdkYtm; Munfh&Ippfaq;jcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ေှ အဖွဲ့ဝင် ဦးမကျာ်ြေင့် ဦးမဆာင်မသာ ကကည့်ရှုစစ်မဆး

မရးအဖွဲ့သည် ၂၉-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့တွင် ထားဝယ်

အကျဉ်းမထာင်အားလည်းမကာင်း၊ ၃၀-၁၂-၂၀၂၂ရက်မေ့ 

တွင် ထားဝယ်ငေို့ေ ရဲစခေ်းအချုြ်ခေ်းအားလည်းမကာင်း 

သွားမရာက်၍ ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။

 အ ကျ ဉ်း မထာ င် နှ င့် ရဲ စ ခ ေ်း အ ချု ြ် ခ ေ်း တို့

ကို ကကည့်ရှုစစ်မဆးစဉ် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ 

အချုြ်သား/ အချုြ်သူေျားကို အုြ်စုလိုက်ခွဲ၍ မတွ့ဆုံ

ကာ မကာ်ေရှင်ဥြမဒ ြြဋ္ဌာေ်းချက်ေျား၊ မကာ်ေရှင်
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လုြ်ထုံးလုြ်ေည်း ထုတ်ြြေ်ချက်ေျားနှင့်အညီ အကျဉ်း 

သားတစ်ဦး၏ အေိေ့်ဆုံး ရရှိေည့်အခွင့်အမရးြဖစ်မသာ 

မေထိုင်စားမသာက်ေှု အမြခအမေေျား၊ ကျေ်းော  မရး 

မစာင့်မရှာက်ေှု ရှိ၊ ေရှိ၊ မထာင်ဝင်စာြစ္စည်းေျား စုံလင်

စွာ ရရှိြခင်း ရှိ၊ ေရှိ၊ ရသင့် ရထိုက်မသာ အသုံးအမဆာင် 

ြစ္စည်းေျား ရရှိြခင်း ရှိ၊ ေရှိနှင့် ညှဉ်းြေ်းနှိြ်စက်ေှု ရှိ၊ ေ

ရှိ စသည်တို့ကို မေးြေေ်းေှတ်တေ်းတင်ြခင်းနှင့် ယခင်

က ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့သည့် အကကံြြုချက်ေျားအမြါ် 

အမကာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွက်ထားေှု အမြခအမေတို့

ကို ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။

 အကျဉ်းမထာင်ကို ဝင်မရာက်ကကည့်ရှုစစ်မဆးစဉ် 

အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/ အချုြ်သူေျား၏ 

အိြ်မဆာင်ေျား၊ တိုက်ခေ်းေျား၊ အကျဉ်းမထာင်မဆး

မြးခေ်း၊ စာကကည့်တိုက်၊ စားဖိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုမထာင်၊ မရ

သေ့်စက်နှင့် သုံးမရကေ်ေျား၊ အတွင်း/ အြြင်ေိလ္လာေျား 

သေ့်ရှင်းေှု ရှိ၊ ေရှိနှင့် Quarantine ထားရှိသည့်အမဆာင်

တို့ကို ကကည့်ရှုစစ်မဆးခဲ့ြါသည်။ 

 အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/ အချုြ်သူ 

ေျား မလ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရေ်အတွက် ကေ္ဘာ့လူ့အခွင့်အမရး 

မကကညာစာတေ်း ြေေ်ောြြေ်စာသားေျား ြါရှိမသာ ေှတ်စု 

စာအုြ် ၁၅၀ အုြ်၊ ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ စာအုြ်စာမြ 

၁၀၀ အုြ်တို့ကို မကာ်ေရှင်ေှ ထားဝယ်အကျဉ်းမထာင်ကို 

လှူဒါေ်းခဲ့ရာ တာဝေ်ခံအရာရှိေှ လက်ခံရယူခဲ့ြါသည်။

 ကကည့်ရှုစစ်မဆးမရးအဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ် 

မဆးမတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံြြုချက်ေျားကို လိုအြ်သလို 

အမရးယူမဆာင်ရွက်မြးနိုင် မရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ 

အကကံြြုမြးြို့သွားေည်ြဖစ်ြါသည်။

တိုင်တန်းချက်များ စိစစ်ရွာင်ေွက်ပခင်း

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးဌာနမှ တိုင်တန်း 

ချက် (၁၉) ရစာင် လက်ခံေေှိခဲ့ပါသည်။ အွိုပါ တိုင်တန်းချက်များကို ရကာ်မေှင်စုံစမ်းစစ်ရွးရေး 

အဖွဲ့အစည်းအရဝး (၃) ကကိမ် ကျင်းပပပုလုပ်၍ စိစစ်ခဲ့ော တိုင်တန်းချက် (၁) ရစာင်ကို လိုအပ်သလို 

စိစစ် ရွာင်ေွက်ရပးနိုင်ရေးအတွက် သက်ွိုင်ောဌာနများသို့ ရပးပို့ အရြကာင်းြကားခဲ့ပါသည်။ 

တိုင်တန်းချက် (၅) ရစာင်ကို ကာယကံေှင် တိုင်ြကားသူများထံသို့ ရကာ်မေှင်မှ အကကံပပုချက်နှင့်

အတူ ပပန်ြကားခဲ့ပါသည်။ ကျန်တိုင်တန်းချက် (၁၂) ရစာင်ကို ရကာ်မေှင်ဥပရေ ပုေ်မ ၃၇ (က) အေ 

လည်းရကာင်း၊ ရကာ်မေှင်ဥပရေ ပုေ်မ ၃၂ (ဂ) အေလည်းရကာင်း၊ တိုင်စာအဂဂါေပ်နှင့် မညီညွတ်၍ 

လည်းရကာင်း၊  ရကာ်မေှင်ဥပရေ ပုေ်မ ၃၇ (ခ) အေလည်းရကာင်း မှတ်တမ်းထားေိှေန် ွုံးပဖတ်

ခဲ့ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလအတွက် ရွာင်ေွက်ေန် လက်ကျန် တိုင်တန်းချက် (၁) ရစာင်သာ ကျန်ေှိ

ပါသည်။
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 aumfr&Sif&Hk;òefMum;a&;rSL;csKyfESifh 0efxrf;rsm; awGYqHkqE¼azmfxkwfyGJ  aumfr&Sif&Hk;òefMum;a&;rSL;csKyfESifh 0efxrf;rsm; awGYqHkqE¼azmfxkwfyGJ 
tcrf;tem; (8^2022) usif;yjcif;tcrf;tem; (8^2022) usif;yjcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ရုံး၊ ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်နှင့် ဝေ်ထေ်းေျား လစဉ်မတွ့ဆုံ

ဆန္ဒမဖာ်ထုတ်ြွဲကို ၃၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့ (၁၃:၀၀) ောရီ

အချေိ်တွင် မကာ်ေရှင်ရုံးချုြ်ရှိ Conference Room ၌ ကျင်းြ

ခဲ့ရာ ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်၊ ဒုတိယညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်၊ 

ညွှေ်ကကားမရးေှူးေျားနှင့် မကာ်ေရှင်ရုံးဌာေေျားေှ ဝေ် 

ထေ်း (၄၂) ဦးတက်မရာက်ခဲ့ကကငြီး မကာ်ေရှင်ရုံးချုြ်ရှိ 

ကျေ်ဝေ်ထေ်းေျားနှင့် ရုံးခွဲေျားေှ ဝေ်ထေ်းေျားေှာ Zoom 

Meeting စေစ်ြဖင့် တက်မရာက်ခဲ့ကကြါသည်။ မကာ်ေရှင်

ရုံး ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်ေှ အဖွင့်အေှာစကားမြြာ

ကကားရာတွင် မကာ်ေရှင်ရုံး ဝေ်ထေ်းေျားအမေြဖင့် ယခု

အခေ်းအေားသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် မောက်ဆုံးြဖစ်၍ 

ေကကာေီ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နှစ်သစ်မရာက်မတာ့ေည်ြဖစ်ြါ

မကကာင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ်တစ်နှစ်တာအတွင်း မကာ်ေရှင်

ရုံး၏ လုြ်ငေ်းတာဝေ်ေျားအား မဆာင်ရွက်ကကရာတွင် 

မကာင်းေွေ်သည့် လုြ်မဆာင်ချက်ေျား ဆက်လက် 

မဆာင်ရွက်သွားနိုင်မရး၊သင်ခေ်းစာယူရေည့်ကိစ္စေျား 

သင်ခေ်းစာယူ၍ ြိုေိုမကာင်းေွေ်သည့် မဆာင်ရွက်ချက်

  ၁၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့တွင် ကျမရာက်သည့် 

(၇၄) နှစ်မြောက် အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရး 

အခေ်းအေားတွင် စတင် ေိတ်ဆက် ြဖေ့်ချခိဲ့မသာ 

MNHRC Mobile Application အား Google Play Store 

တွင် download ရယူ သုံးစွဲ၍ လူ့အခွင့်အမရးြေှင့်တင်

မရးနှင့် ကာကွယ်မရးဆိုင်ရာ သတင်းေျား၊ ဗဟုသုတ

ေျားကို အချေိ်နှင့် တစ်မြြးညီ သိရှိနိုင်ေည် ြဖစ်သကဲ့သို့ 

လူ့အခွင့်အမရး ချ ိုးမဖာက်ေှုေျားကို Application ေှ

တစ်ဆင့် တိုင်တေ်းနိုင်ငြီြဖစြ်ါသည်။

MNHRC Mobile Application
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ေျားလုြ်မဆာင်သွားကကြါရေ်ြဖစ်မကကာင်း၊ ၁၀-၁၂-၂၀၂၂ 

ေရက်မေ့တွင် ကျင်းြြြု လုြ်ခဲ့သည့် (၇၄) နှစ်မြောက်

အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမေ့ အခေ်းအေား

အား မအာင်ြေင်စွာ ကျင်းြနိုင်မရး စွေ်းစွေ်းတေံ မဆာင် 

ရွက်ခဲ့သည့် အရာထေ်း၊ အေှုထေ်းေျားအား ချးီကျူး

ဂုဏ်ြြုြါမကကာင်း စသည်ြဖင့် အဖွင့်အေှာစကားမြြာ

ကကားခဲ့ြါသည်။ ထို့မောက် မကာ်ေရှင်ရုံးဌာေအသီးသီးရှိ 

ဝေ်ထေ်းေျား၊ မကာ်ေရှင်ရုံးခွဲေျားေှ ဆန္ဒမဖာ်ထုတ်တင်ြြ

ခဲ့ကကငြီး ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်ေှ ဆန္ဒမဖာ်ထုတ်တင်ြြ

ေှုေျားအား မြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း မဆာင်ရွက်မြးနိုင်မရး 

လေ်းညွှေ်ေှုြြုခဲ့ြါသည်။ အခေ်းအေားအား (၁၄:၁၀) ောရီ

အချေိ်တွင် ရုြ်သိေ်းခဲ့ြါသည်။

0efxrf;a&;&mtMuHay;tzGJY tpnf;ta0; trSwfpOf (5^2022) usif;yjcif;0efxrf;a&;&mtMuHay;tzGJY tpnf;ta0; trSwfpOf (5^2022) usif;yjcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ရုံး Conference Room တွင် ၂၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့

က ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ် ဦးမဆာင်ငြီး ဌာေတာဝေ်ခံ 

ညွှေ်ကကားမရးေှူးေျား ြါဝင်သည့် ဝေ်ထေ်းမရးရာ

အကကံမြးအဖွဲ့ အစည်းအမဝး အေှတ်စဉ် (၅/၂၀၂၂) ကို 

ကျင်းြြြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ အစည်းအမဝးတွင် ဒုတိယ

လူ့အခွင့်အမရးဦးစီးေှူးရာထူး ခေ့်အြ်နိုင်မရးအတွက် 

မဆာင်ရွက်မေေှုေျား၊ အငယ်တေ်းစာမရးေျား ဆက်လက်

ခေ့်အြ်နိုင်မရးကိစ္စနှင့် အြခားမသာ ဝေ်ထေ်းမရးရာကိစ္စ

ေျား မဆွးမနွးခဲ့ကကြါသည်။

tjynfjynfqdkif&m roefpGrf;olrsm;aeY *kPfjyKMudKqdkjcif; txdrf;trSwf a[majymyGJ tjynfjynfqdkif&m roefpGrf;olrsm;aeY *kPfjyKMudKqdkjcif; txdrf;trSwf a[majymyGJ 
tcrf;tem; usif;yjcif;tcrf;tem; usif;yjcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင် 

ရုံး၊ လူ့အခွင့်အမရး ြေှင့်တင်မရးနှင့် ြညာမြးမရးဌာေေှ 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်မေ့တွင် ကျမရာက်သည့် 

“အပပည်ပပည်ွိုင်ော မသန်စွမ်းသူများရန့”အား ဂုဏ်

ြြုကကိုဆိုြခင်း အထိေ်းအေှတ် မဟာမြြာြွဲအခေ်းအေား

ကို  ြေေ်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်

ရုံး Conference Room တွင် ၂-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့ ၁၃:၀၀ 

ောရီ အချေိ်ေှ ၁၄:၀၀ ောရီအချေိ်အထိ Hybrid System 

ြဖင့် ကျင်းြြြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ 

 အဆိုြါ အခေ်းအေားတွင် ြေေ်ောနိုင်ငံ အေျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်ေှ မကာ်ေရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှ

ြေင့်နှင့် မကာ်ေရှင်အဖွဲ့ဝင် မဒါက်တာတင်မောင်မောင်

သေ်း၊ မခတ္တညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ်၊ ဌာေအသီးသီးေှ ညွှေ်

ကကားမရးေှူးေျားနှင့် အရာထေ်း၊ အေှုထေ်း စုစုမြါင်း 

(၄၀)  ဦးခေ့် တက်မရာက်ခဲ့ကကငြီး မကာ်ေရှင်ရုံး၊ မခတ္တ

ညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ် မဒါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်းေှ အဖွင့်

အေှာစကား မြြာကကားခဲ့ြါသည်။ အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ 

ေသေ်စွေ်းသူေျားမေ့အား ဂုဏ်ြြုကကိုဆိုမသာအားြဖင့် 

လူ့အခွင့်အမရး ြေှင့်တင်မရးနှင့် ြညာမြးမရးဌာေေှ 

ဦးစီးအရာရှိ (Disabled Desk) မဒါ်ဇင်ေင်းသက်လွင် 

က ေသေ်စွေ်းသူေျား၏ အခွင့်အမရးေျားနှင့် စြ်လျဉ်း

သည့် အမကကာင်းအရာေျားကို ကဏ္ဍအလိုက် မဆွးမနွး

မဟာမြြာခဲ့ြါသည်။ မဟာမြြာမဆွးနွေှုအမြါ် ညွှေ်ကကား

မရးေှူး ဦးအာကာဟိေ်းစိုးေှ ေိဂုံးချုြ်အေှာစကားမြြာ

ကကားငြီး အခေ်းအေားကို ရုြ်သိေ်းခဲ့ြါသည်။
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'kwd,vlYtcGifhta&;OD;pD;rSL;&mxl;ae&m cefYxm;Edkifa&; t&nftcsif;pdppfa&;                            'kwd,vlYtcGifhta&;OD;pD;rSL;&mxl;ae&m cefYxm;Edkifa&; t&nftcsif;pdppfa&;                            
tzGJY tpnf;ta0; usif;yjcif;tzGJY tpnf;ta0; usif;yjcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်

ရုံး Conference Room တွင် ၁၄-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့တွင် 

ဒုတိယလူ့အခွင့်အမရး ဦးစီးေှူးရာထူးမေရာ ခေ့်ထား

နိုင်မရး အရည်အချင်းစိစစ်မရးအဖွဲ့ အစည်းအမဝး

အား ကျင်းြြြုလုြ်ခဲ့ရာ အရည်အချင်းစိစစ်မရးအဖွဲ့

မခါင်းမဆာင် ဒုတိယညွှေ်ကကားမရးေှူးချုြ် မဒါက်တာခိုင်

ခိုင်ဝင်းနှင့် အရည်အချင်းစိစစ်မရးအဖွဲ့ဝင် ညွှေ်ကကားမရး

ေှူး (၄) ဦး တက်မရာက်ခဲ့ကကြါသည်။ အစည်းအမဝးတွင် 

ဒုတိယလူ့အခွင့်အမရးဦးစီးေှူး ရာထူးမေရာခေ့်ထားနိုင်

မရးအတွက် မရးမြဖ၊ လူမတွ့နှင့် ကွေ်ြျူတာ စစ်မဆး

ြခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရြ်ေျားအား မဆွးမနွးခဲ့ကကြါသည်။

jrefrmEdkifiH&JwyfzGJY? &Jt&m&Sdtwwfoifausmif; (rEãav;) wGif vlYtcGifhta&;qdkif&m     jrefrmEdkifiH&JwyfzGJY? &Jt&m&Sdtwwfoifausmif; (rEãav;) wGif vlYtcGifhta&;qdkif&m     
oifcef;pmrsm; oGm;a&mufydkYcsjcif;oifcef;pmrsm; oGm;a&mufydkYcsjcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင် 

ရုံး၊ ညွှေ်ကကားမရးေှူး ဦးမဇာ်လွင်ထူးသည် ြေေ်ောနိုင်ငံ

ရဲတြ်ဖွဲ့၊ ရဲအရာရှိ အတတ်သင်မကျာင်း (ေန္တမလး) တွင် 

ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိမသာ ငေို့ေယ်ရဲတြ်ဖွဲ့ေှူး သင်တေ်း

အေှတ်စဉ် (၆/၂၀၂၂) ၌ ၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်မေ့ ေံေက် 

၀၇:၃၀ ောရီေှ ၀၉:၅၀ ောရီအချေိ်အထိ လူ့အခွင့်အမရး

ဆိုင်ရာ သင်ခေ်းစာေျား သွားမရာက်ြို့ချခဲ့ြါသည်။

 အဆိုြါ သင်တေ်းတွင် ညွှေ်ကကားမရးေှူး ဦးမဇာ်လွင်ထူး 
က လူ့အခွင့်အမရးအမြခခံ အယူအဆေျား၊ ကေ္ဘာ့လူ့

အခွင့်အမရး မကကညာစာတေ်းအမကကာင်းနှင့် ြေေ်ောနိုင်ငံ 

အေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် 

လုြ်ငေ်းမဆာင်ရွက်ချက်ေျားစသည့် သင်ခေ်းစာေျားကို 

ြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တေ်းတွင် စုစုမြါင်း သင်တေ်းသား

ဦးမရ (၅၀) ဦး တက်မရာက်ခဲ့ကကငြီး သင်တေ်းသားေျား

ေှ သိရှိလိုသည့် မေးခွေ်းေျားကို မေးြေေ်းကကရာ ညွှေ်ကကား

မရးေှူး ဦးမဇာ်လွင်ထူးက ြြေ်လည်မြဖကကားခဲ့ြါသည်။

pHkprf;ppfaq;rI twwfynmoifausmif; (awmifil) ü vlYtcGifhta&;qdkif&m                               pHkprf;ppfaq;rI twwfynmoifausmif; (awmifil) ü vlYtcGifhta&;qdkif&m                               
oifcef;pmrsm; oGm;a&mufydkYcsjcif;oifcef;pmrsm; oGm;a&mufydkYcsjcif;

ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်

 ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသား လူ့အခွင့်အမရး မကာ်ေရှင်

ရုံး ဒုတိယညွှေ်ကကားမရးေှူး မဒါ်ေိေိခိုင်သည် အထူးစုံစေ်း

စစ်မဆးမရးဦးစီးဌာေ၊ စုံစေ်းစစ်မဆးေှုအတတ်ြညသင် 

မကျာင်း (မတာင်ငူ) တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိမသာ ဦးစီး

အရာရှိ (စုံစေ်းမရး) ေွေ်းေံသင်တေ်းအေှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂) 

သို့ ၂၈-၁၂-၂၀၂၂ရက်မေ့ ေွေ်းလွဲ ၁၃:၀၀ ောရီေှ ၁၅:၅၀ 

ောရီအချေိ်အထိ လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ သင်ခေ်းစာေျား 

သွားမရာက်ြို့ ချခဲ့ြါသည်။

  သင်တေ်းတွင် ဒုတိယညွှေ်ကကားမရးေှူး မဒါ်ေိေိခိုင်

က လူ့အခွင့်အမရး အမြခခံအယူအဆေျား၊ ကေ္ဘာ့လူ့

အခွင့်အမရး မကကညာစာတေ်းအမကကာင်း၊ ြေေ်ောနိုင်ငံ 

အ ေျ ိုး သား လူ့ အ ခွ င့် အ မရး မကာ် ေ ရှ င် ဖွဲ့ စ ည်း ြခ င်း

နှင့် လုြ်ငေ်းမဆာင်ရွက်ချက်ေျား စသည့် ဘာသာရြ်

ေျားကို ြို့ချခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါ သင်တေ်း၌ စုစုမြါင်း 

သင်တေ်းသားဦးမရ (၂၁) ဦး တက်မရာက်ခဲ့ကကငြီး 

သင်တေ်းသားေျားေှ သိရှိလိုသည့် မေးခွေ်းေျားကို မေး 

ြေေ်းကကရာ ဒုတိယညွှေ်ကကားမရးေှူး မဒါ်ေိေိခိုင်က ြြေ် 

လည်ကကားမြဖကကားခဲ့ြါသည်။
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(74) ESpfajrmuf tjynfjynfqdkif&m vlYtcGifhta&;aeY txdrf;trSwf     (74) ESpfajrmuf tjynfjynfqdkif&m vlYtcGifhta&;aeY txdrf;trSwf     
jydKifyGJrsm;wGif yxrqk& uAsmESifh yef;csDjydKifyGJrsm;wGif yxrqk& uAsmESifh yef;csD

    UDHR 
ခက ်လကဝ်ေဆ ာ   
ဝ က ညာစ ာတမ််းဟ ာ 
ဒီဇငဘ်ာ (၁ ၀) မ ာ ဝ ေါ် ထွန််းလာ ။ 
 
လူသာ်းအဖြစ် ဝမွ်းြွ ာ်းရာ 
ဂုဏ်သိကခ ာန ဲ့ အခွင့်် အဝရ ်းလည််း ါ 
မ တ် ါအ  ိုဒ် ၁ မ ာ ။ 
 
ခွ ဖခ ာ်းမှုဝတ ွ မဖ ြုဝစ ြိုဲ့ 
လွတ်လ ခ်ွ င့််ဝတ ွ ခံစ ာ်းဝ စလိုဲ့ 
အ ုိဒ ်၂ မ ာဗ ြိုျို့ ။ 
 
အ ုိဒ ်၃ မ  ၂၁ ဟ ာ 
နိုငင်အံဝရ်း ဖ ည့်် သူအဝ ရ်း  ါ 
တ ိုဲ့မ ာ်းမ တ်ရမ ာ။ 
 
စီ်း  ွာ်း လူ မှု ဖ ည်က  ြို်းဖ  ြု န င့်် 
ယဉ ်ဝက ်းမှု  ါ မခ န်တ ာ 
အ ုိဒ် ၂၂ မ  ၂၇  ါ ။ 
 
အခွင့်် အဝရ်း န ဲ့ လွတ် လ ် ခွင့်် 
လူတိုင််းခ ံစာ်း ခွင့်် 
ြတ် ါအ  ိုဒ် န စ ် ဆယ့််ရ စ် ။ 
 
အခွင့်် အဝရ်း မ ာ်း က င့်် သုံ်း ရာ 
လူသာ်းမ ာ်း၏ တ ာေန် ဟ ာ 
အ ုိဒ် ၂၉ မ ာ။ 
 
အ ုိဒ ်၃ ၀ အခ ြု  ်ေယ် 
ဝကာက် ယူလွ မ ာ်း အ ယူ အဆမ  ာ်း 
တ ာ်းဖမစ်ကန ်ဲ့သတ ် က ာ ကွယ် ထာ်း။ 

                   ဧကရ ီ 
 
 



16

ENGLISH SECTIONENGLISH SECTION

December 13

 MYANMAR and all ethnic nationals pay              

respects to each other and value human rights due 

to faiths and cultural traditions and own lifestyle, 

said Chairman of the State Administration Coun-

cil Prime Minister Senior General Min Aung Hlaing 

at the ceremony to mark the 74th Anniversary of 

International Human Rights Day at the Myanmar 

International Convention Centre-I in Nay Pyi Taw 

on 10 December.

 Speaking on the occasion, the Senior          

General recounted that Myanmar voted for a        

decision to approve the Universal Declaration 

of Human Rights at the General Assembly of the 

United Nations on 10 December 1948.

 The Universal Declaration of Human Rights 

expresses "All human beings are born free and 

equal in dignity and rights. "As such, all human 

beings need to value the integrity and rights of 

others and to equalize the term of rights without 

discrimination in enjoying their rights.

 Moreover, the declaration clearly men-

tioned that all human beings, in enjoying human 

rights, shall follow the restrictions under the law 

with the aim of flourishing morality, peace and 

tranquillity of the people and development of  ben-

efits which are fair requirements in the society. Hence, 

everybody needs to take their freedom and rights 

as well as regard for freedom and rights of others 

without ignorance of responsibilities and ethics.

 As part of regarding for norms of human 

rights mentioned in the Universal Declaration of 

Human Rights, these norms were inserted into the 

constitutions of the majority of global countries. 

Hence, Myanmar has comprehensively drawn 

these norms in the Constitution (2008) of the Re-

public of the Union of Myanmar. A law was en-

acted for the formation of the Myanmar Nation-

al Human Rights Commission in order to further 

protect the fundamental rights of citizens men-

tioned in the Constitution and prevent violation of 

human rights and promote public awareness.

 Restoration of peace and stability across 

the nation is crucial to enable the citizens to 

enjoy fundamental rights for the improvement 

of their socioeconomic status. In striving for en-

suring equal terms of ethnic national people and                                                          

national unity, everybody knows that priority is being

Commemoration of the 74th International Human Rights Day           Commemoration of the 74th International Human Rights Day           
CeremonyCeremony
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given to holding peace talks with ethnic armed or-

ganizations with the invitation in order to initiate 

national solidarity and peace.

 Myanmar and all ethnic nationals pay re-

spects to each other and value human rights due 

to faiths and cultural traditions and own lifestyle. 

In Myanmar society, the majority of the people 

accept and follow traditional laws comprising the 

advice and directives such as causes, behaviors, 

talks, and lifestyle to be followed for the benefit 

of human beings called code of ethics, social eth-

ics including ethics of offspring, parents, pupils, 

teachers, husbands, wives, friends and chiefs as 

well as the attributes of patron in respective of 

relations arenas, and noble auspiciousness which 

brings advantages to the human beings for 38 

items of auspiciousness, auspiciousness for a re-

lationship, living, teaching, nursing, helping, obe-

dience, genuine spirit, tolerance, thrift and mental 

strength.

 As the approval of the Universal Declara-

tion of Human Rights will turn 75 in coming 2023, 

all need to do activities in honour of the declara-

tion as an important heritage of all human beings 

during the whole nation from this year's Interna-

tional Human Rights Day to the next year's.

 Chairman of Myanmar National Human 

Rights Commission U Hla Myint reported on the 

accomplishment of the commission and Vice Chair 

Dr. Nanda Hmun read out the message of the UN 

Secretary-General.

 The Senior General watched a video clip on 

human rights.

 The commission chairman presented priz-

es to the winners in the poem, cartoon and article 

contests to mark the 74th Anniversary of Interna-

tional Human Rights Day. The application of the 

MNHRC was introduced to all. Artistes from the 

Fine Arts Department performed dances with the 

song under the title of Human Rights for All.

 The Senior General and party viewed round 

the documentary photos on raising the human 

rights and awareness measures of the commis-

sion. 



18

December 13

 In order to improve Human Rights  knowl-

edge and English  language proficiency,  Myanmar 

National Human Rights Commission, has  launched 

the Divisional  Presentation Event since May  2022. 

The event at the end of the year 2022 was held on 

23 December 2022 at Conference Room of MNHRC. 

It was followed by on opening remarks made by 

U Hla Myint, chairman of the MNHRC  at 1  pm on 

the same day. Present on the occasion were Vice 

chair, Commissioners, Director General, Divisional 

Directors and members of personnel from MNHRC  

head office and local  branches. 

 Then U Zaw Lwin Htoo, Divisional  Direc-

tor of the Human Rights Promotion and Educa-

tion Division, introduced the presentation in brief. 

After that, the presentation  entitled “The Role of 

Awareness Raising in Human Rights” was deliv-

ered by U Kaung Khant Zin, Staff Officer of Hu-

man Rights Promotion and Education Division. 

Chairman, Vice Chairman and Commissioners of 

the Commission made particular comments and 

suggestions on his presentation. The event was 

successfully came to an end with the Chairman’s 

general comments at 2 pm.

 

MNHRC holds  Divisional  Presentation EventMNHRC holds  Divisional  Presentation Event

December 12

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, Dr Than Myint and Dr Tin 

Maung Maung Than, Commissioners respectively 

gave lectures on human rights at the Management 

Course for Executive Level Officials (No.6) held at 

the Civil Service Academy (Lower Myanmar ) on 8 

December 2022 from 1:00 pm to 3:55 pm and 12 

December 2022 from 1:00 pm to 3:50 pm.

 In doing so, the Commissioner Dr Than 

Myint gave the lectures on Human Rights Con-

cept, Universal Declaration of Human Rights 

and Organization and Functions of Myanmar

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Civil Service AcademyMNHRC Gives Human Rights Lecture at Civil Service Academy
  (Lower Myanmar)  (Lower Myanmar)
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National Human Rights Commission, the Commis-

sioner Dr  Tin Maung Maung Than also delivered 

the lectures on State Obligations and Public Re-

sponsibilities, the United Nations Human Rights 

Mechanism and Universal Periodic Review (UPR). 

After that the lecturers answered the questions 

asked by the trainees. A total of 17 deputy director 

generals from the departments attended as train-

ees the above-mentioned course.

December 20

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, Dr. Than Myint, Commissioner 

and U Arkar Hein Soe, Director, of the Commission 

gave lectures at the Battalion Commander Train-

ing Course (No.103) held at Myanmar Army Com-

bat Force School (Bahtoo) on 20 December 2022 

from 07:40 am to 10:40 am.

 In doing so, Commissioner Dr. Than Myint 

delivered the lectures on Human Rights Concept, 

Organization and Functions of Myanmar National 

Human Rights Commission and Director U Arkar 

Hein Soe gave the lectures on Universal Declara-

tion of Human Rights, 9 Core International Human 

Rights Instruments. After that the Commissioner 

Dr. Than Myint  answered the questions asked by 

the trainees. A total of 60 Officers attended the 

Battalion Commander Training Course (No.103). 

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army Combat Force MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army Combat Force 
School (Bahtoo)School (Bahtoo)
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December 20

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, Dr. Tin Maung Muang Than, 

Commissioner and U Zaw Lwin Htoo, Director, 

of the Commission gave lectures at the Compa-

ny Commander Training Course (No.214) held at 

Myanmar Army Combat Force School (Bahtoo) on 

20 December 2022 from 07:40 am to 10:40 am.

 In doing so, Commissioner Dr. Tin Maung 

Muang Than delivered the lectures on Human 

Rights Concept, Director U Zaw Lwin Htoo gave 

the lectures on Universal Declaration of Human 

Rights and Organization and Functions of Myan-

mar National Human Rights Commission. After 

that the Director U Zaw Lwin Htoo answered the 

questions asked by the trainees. A total of 120 Of-

ficers attended the Company Commander Train-

ing Course (No.214). 

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

December 21

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, Dr. Than Myint, Commissioner 

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

sion gave lectures at the Company Commander 

Training Course (No.81 and 82) held at Myanmar 

Army Combat Force School (Bayintnaung) and on 

21 December 2022 from 12:00 pm to 3:00 pm.

 In doing so, Commissioner Dr. Than Myint 

delivered the lectures on Human Rights Concept, 

Organization and Functions of Myanmar National 

Human Rights Commission and Director U Arkar 

Hein Soe gave the lecture on Universal Declara-

tion of Human Rights. After that the Commissioner 

Dr. Than Myint  answered the questions asked by 

the trainees. A total of 233 Officers attended the 

Company Commander Training Course (No.81 and 

82).

 

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army Combat Force MNHRC Gives Human Rights Lecture at Myanmar Army Combat Force 
School (Bayintnaung)School (Bayintnaung)
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December 2

 As an effort to honour International Day 

of Persons with Disabilities (PwD), which will fall 

on 3rd December 2022, a commemorative talk 

show has been initiated by the Human Rights 

Promotion and Education Division of Myanmar 

National Human Rights Commission. The par-

ticular talk show in honour of International Day 

of Persons  with Disabilities, which was simul-

taneously held through a hybrid system, was 

also conducted at the Conference Room of the 

Commission at 1 p.m on 2nd December 2022. 

 Chairman of the Commission U Hla Myint, 

Commissioner Dr. Tin Maung Maung Than, Acting 

Director General Dr. Khine Khine Win, Directors 

and a total of (40) staff from the divisions, attend-

ed the ceremony through video conferencing and 

in person. At the ceremony, it was launched with  

opening remarks delivered by the Acting Director 

General Dr. Khine Khine Win. Then, Staff Officer 

Daw Zin Min Thet Lwin, the desk officer for the 

rights of Persons with Disabilities, presented  PwD 

rights in respective sectors. The ceremony came 

to an end at 2 p.m following the closing remarks 

made by the Director U Arkar Hein Soe.

Talk Show Launch to Mark International Day of  Persons with              Talk Show Launch to Mark International Day of  Persons with              
Disabilities Disabilities 

December 1

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, U Zaw Lwin Htoo, Director 

gave the lectures on human rights at the Police 

Township Commander Training Course (62/2022) 

held at Police Officer Training School (Mandalay)  

on 1 December 2022 from 7:30 am to 9:50 am.

 The lectures on Human Rights Concept, 

Universal Declaration of Human Rights and Or-

ganization and Functions of Myanmar National 

Human Rights Commission were delivered of the 

course. After that the lecturer answered the ques-

tions asked by the trainees. A total of 50 officers 

attended the above-mentioned course.

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Police Officer Training School MNHRC Gives Human Rights Lecture at Police Officer Training School 
(Mandalay)(Mandalay)
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December 28

 As part of the human rights promotion and 

education activities of Myanmar National Human 

Rights Commission, Daw Mi Mi Khaing, Deputy Di-

rector gave the lectures on human rights at the 

Refresher Course for Staff Officer (Investigation)  

(No.2/2022) held at Investigation Officer Training 

School (Taungoo) on 28  December 2022 from 1:00 

pm to 3:50 pm.

 In doing so, Deputy Director Daw Mi Mi 

Khaing gave lectures on Human Rights Concepts, 

Universal Declaration of Human Rights, Myanmar 

National Human Rights Commission and its Activ-

ities. After that the lecturer answered the ques-

tions asked by trainees. A total of 21 staff officers 

attended the above-mentioned course.

MNHRC Gives Human Rights Lecture at Special Investigation Training MNHRC Gives Human Rights Lecture at Special Investigation Training 
School School 
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ွက်သွယ်ေန် လိပ်စာများ

အေှတ် (၂၇)၊ ၆ ေိုင်ခွဲ၊ ြြည်လေ်း၊ လှိုင်ငေို့ေယ်၊ ရေ်ကုေ်ငေို့။

ဖုေ်း- ၀၁၆၅၄၆၇၀

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

ြေေ်ောနိုင်ငံအေျ ိုးသားလူ့အခွင့်အမရးမကာ်ေရှင်ရုံး 
e-Government ဌာေေှ တာဝေ်ယူ ထုတ်မဝြါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm 

ရနပပည်ရတာ် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လေ်းနှင့် မဇာ်ဂျ ီ

လေ်းမထာင့်၊မရှေကကာြင်ရြ်ကွက်၊ 

ဇဗ္ဗူသီရိငေို့ေယ်။

ဖုေ်း- ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တရလး (ရုံးခွဲ)

ကေ်းေားလေ်း၊ ၃၄ လေ်းနှင့် 

၃၅ လေ်းကကား၊  မဒးဝေ်းအမောက် 

ရြ်ကွက်၊ ချေ်းမအးသာဇံငေို့ေယ်၊ 

ေန္တမလးငေို့။

ဖုေ်း-၀၉၅၃၄၃၆၅၀

စစ်ရတွ (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်ြြည်ေယ် အမထွမထွ

အုြ်ချုြ်မရးဦးစီးဌာေ၊ 

ြြည်ေယ်ရုံး၊ စစ်မတွငေို့။

ဖုေ်း-၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ပုသိမ် (ရုံးခွဲ)

အေှတ် (၁၃) ရြ်ကွက်၊ 

ေဟာမစတီလေ်းေကကီး၊ 

ငေို့ေယ်စုမြါင်းရုံး၊ ြုသိေ်ငေို့။

ဖုေ်း- ၀၄၂၂၉၃၂၇


