
 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ၊ လစဉ်သတင်ဵ လွှာ 

 

လူအခွင်ဴအေေဵဆိုင်ောအသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲ

 

 

 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ မမို့နယ်(၇)မမို့နယ်နှင်ဴ ဧရာဝတီ 
တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ မမို့နယ် (၁)မမို့နယ်တိုတ့ွင် အြြြဳ 

လူ့အြွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ပို့ြျေပဵြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)မှ ကကီဵမှူဵ၍ အေြြြဳလူ့အြွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ေဟာေြပာ 

ေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ(၄၅)ပွဲကို စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်၊ ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်၊ ြင်ဦဵမမို့နယ်၊ ဝက်လက် 

မမို့နယ်၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်၊ ေရဦဵမမို့နယ်နှင်ဴ ဟုမ္ပလင်ဵမမို့နယ် 
တိုတ့ွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ ပန်ဵတေနာ်မမို့နယ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ 

ေဟာေြပာ ပို့ြျေပဵနိုင်ြဲဴသည်။ အဆိုပါေဟာေြပာ ေဆွဵေနွဵပွဲ 

မျာဵသို့ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူမျာဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ စုစုေပါင်ဵ 

(၁၆၇၆၂)ဦဵ တက်ေရာက်ြဲဴမပီဵ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵလည်ဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင် တက်ေရာက်ြဲဴသည်။  

• တန့်ဆည်မမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ 

(၁၂)ပွဲကို အေြြြဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၁၂) ေကျာင်ဵ၌ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲကုိ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၉) 

ေကျာင်ဵမှ ေကျာင်ဵသူ၊ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ လည်ဵေကာင်ဵ 
ပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ စုစုေပါင်ဵ (၅၉၅၀)ဦဵနှင်ဴ 

ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

• ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၆)ပွဲ 

ကို အေြြြဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၆) ေကျာင်ဵ၌ 

ေဟာေြပာပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ စုစုေပါင်ဵ 

(၂၂၁၀)ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

• ြင်ဦဵမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၆)ပွဲကို 

အေြြြဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၆) ေကျာင်ဵ၌ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၃)ပွဲကို 
ကန့်ဘလူမမို့နယ်အတွင်ဵရိှ အရပ်သာဵမျာဵအာဵ လည်ဵေကာင်ဵ 

ေဟာေြပာပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူနှင်ဴ အရပ်သာဵ 

စုစုေပါင်ဵ (၁၈၁၃)ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

• ဝက်လက်မမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ 

(၃)ပွဲကို အေြြြဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၃) ေကျာင်ဵ၌ 

ေဟာေြပာပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ စုစုေပါင်ဵ 

(၁၀၂၀)ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

• ကန့်ဘလူမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ 
(၈)ပွဲကို အေြြြဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၈) ေကျာင်ဵ၌ 

ေဟာေြပာပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ စုစုေပါင်ဵ 

(၃၃၀၅)ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

• ေရဦဵမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၄)ပွဲကို 

အေြြြဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၄) ေကျာင်ဵ၌ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲကို ေရဦဵ 

မမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵမှ 
ေကျာင်ဵသူ၊ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ လည်ဵေကာင်ဵ ပို့ြျ ေပဵြဲဴမပီဵ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ စုစုေပါင်ဵ (၂၂၂၀) ဦဵနှင်ဴ 

ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

• ဟုမ္ပလင်ဵမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲကို 

မူလတန်ဵလနွ်ေကျာင်ဵ (၁) ေကျာင်ဵ၌ ေဟာေြပာပို့ြျ ေပဵြဲဴမပီဵ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ စုစုေပါင်ဵ (၇၉)ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ 

တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

• ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ ပန်ဵတေနာ်မမို့နယ် 
တင်ွ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲကို အေြြြဳပညာ 

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵြွဲ (၁) ေကျာင်ဵ၌ ေဟာေြပာ ပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ စုစုေပါင်ဵ (၁၆၅)ဦဵနှင်ဴ 

ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ချပ်သင်ဵစဳြပေကျဵေွာ အထကတွင် ြပုလုပ်ေသာ 

လူ့အခွငဴ်အေေဵဆိငု်ော အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွ 



 

အဆိုပါ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတင်ွ AAPP မှ ကိုဝဏ္ဏနွယ၊် 

ကိုေကျာ်ဦဵ၊ ကိုမျ ိုဵထွန်ဵနှငဴ် ကိုြင်ေမာငဝ်င်ဵတို့မှ AAPP 

အဖွဲ့သာဵမျာဵနှင်ဴ ဦဵစွာ မိတ်ဆက်ေပဵမပီဵ AAPP ြဖစ်ေပါ်လာပုဳနှင်ဴ 
ေဟာေြပာပွဲ ြပုလုပ်ရြြင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ြျက်မျာဵကို ရှင်ဵြပ 

ေပဵြဲဴသည်။  ထို့ေနာက် ကိုဝဏ္ဏနွယ၊် ကိုေကျာ်ဦဵ၊ 

ကိုြင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ ကိုမျ ိုဵထွန်ဵ၊ ကိုသန်ဵစိုဵေအာင်၊ ကိုေနာင်ေနာင်၊ 

မသန္တာစိုဵ၊ မေဝေဝြိုင်၊ မေြျာဝင်ဴဝါနိုင်၊ မတင်ဝင်ဵ ေမာ်ေထွဵ၊ 

ကိုေစာဒန်နီရယ်လင်ဵ၊ မေမရီဆိုင်ဵေြါင်နှင်ဴ မေလွဵေအဵမိုင်တိုမ့ှ 
လူ့အြွင်ဴအေရဵ၊ တာဝန်ယမူှု၊ တာဝန်ြဳမှုနှင်ဴ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

လူ့အြွင်ဴအေရဵေ ကညာ စာတမ်ဵပါ အြျက် (၃၀) တို့ကုိ 

ပါဝါပွိုင်ဴမျာဵြဖင်ဴ ေဆွဵေနွဵြဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူမျာဵနှင်ဴ 

အြပန်အလှန်အေမဵအေြဖမျာဵ ြပုလုပ်ြဲဴသည်။ ထို့ေနာက်တွင် 

လူအြျင်ဵြျင်ဵ ြွဲြြာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵ မြပုလုပ်ရန်အတွက် 
ကာတွန်ဵတုိ တစ်ကာဵြပသမပီဵ အြပန်အလှန် ေဆွဵေနွဵြြင်ဵ၊ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူမျာဵ စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာတတ်ေစရန်၊ 

တာဝန်ယမူှုရိှလာေစရန်၊ ေကျာင်ဵပညာေရဵကို ဆုဳဵြန်ဵ 

တိုင်ေအာင်ကကိုဵစာဵေစရန်တို့ကို ရုပ်သဳဇာတ်လမ်ဵတိုမျာဵ ြပသ၍ 

အြပန်အလှန် ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။ ထို့ြပင ်  မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ၏ 
ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵကို ေဆွဵေနွဵေပဵြဲဴသည်။  ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ 

မျာဵမှ သိလိုသည်မျာဵကို ေမဵြွန်ဵမျာဵ ေမဵြမန်ဵြဲဴမပီဵ ဦဵေဆာင် 

ေဆွဵေနွဵသူမျာဵမှ ြပန်လည်ေြဖ ကာဵြဲဴ ကသည်။ ေဟာေြပာပွဲ 

မျာဵမပီဵဆုဳဵမပီဵေနာက် တက်ေရာက်သူမျာဵ ကာဵ လူ့အြွင်ဴအေရဵ 

ဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတမျာဵ ြမှင်ဴတင်ရန် ရည်ရွယ်၍ AAPP 
မှ အြျက် ၃၀ ပါ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြွင်ဴအေရဵ ေ ကညာ 

စာတမ်ဵ (UDHR)အိတ်ေဆာင် စာအုပ်မျာဵနှင်ဴ ပိုစတာမျာဵကို 

ေဝငှြဲဴသည်။ 

သင်တန်ဵပို့ချေပဵြခင်ဵ 

 
 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေေဵဆိုင်ော တောဵြျှတြှု (Transitional 

Justice)ဘာသာေပ်ကို ပို့ချေပဵြခင်ဵ 

ကြျင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကကီဵနာဵမမို့၊ ေမတ္တာစင်တာတွင် 

Naushawng Development Institute မှ ကျင်ဵပြပုလုပ်သညဴ် 

နိုင်ငဳသာဵဆိုင်ရာအသိပညာ၊ မငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵနှင်ဴ လူငယ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵ 
သင်တန်ဵ၌ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အသင်ဵ(AAPP)မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုဝဏ္ဏနွယ်မှ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု(Transitional 

Justice)ဘာသာရပ်ကို စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့မှ 

စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့အထိ နှစ်ရက်တာ သင် ကာဵပို့ြျ 
ေပဵြဲဴသည်။  

အေထွေထွလှုပေှ်ာဵြှုြျာဵ 

 
 

 

PCP နှင်ဴ LAB တိုြ့ှ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူြျာဵ AAPP 

ြပခန်ဵကို ေလဴလာ 

စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် Pre-College Programs (PCP) 

နှင်ဴ Learning Across Border (LAB) တိုမ့ှ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ (၁၉)ဦဵသည် နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)ရုဳဵသို့ 

လာေရာက်ြဲဴမပီဵ AAPP ၏ Memory of the Past ြပြန်ဵအာဵ 

 ကညဴ်ရှု့ေလဴလာြဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳ 

ရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြဲဴသည်။ 

 

 
 
 

 

 

 

PCP နှင်ဴ LAB တို့မှ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူမျာဵ AAPP ြပြန်ဵကို ေလဴလာ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေေဵဆိငု်ော တောဵြျှတြှုဘာသာေပ်ကုိ ပ့ုိချ 

AAPP နှင်ဴ ြပညသူ့်ပါတီတို့ ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵ 



 

AAPP နှင်ဴ ြပည်သူ့ပါတီတို့ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ 

စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ြပည်သူ့ပါတီမှ ဖိတ် ကာဵ 

ြျက်အရ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အသင်ဵ(AAPP)အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်၊ တွဲဘက် 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘို ကည်တို ့ ဦဵေဆာင်ေသာ AAPP 

ကိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့အာဵ ြပည်သူ့ပါတီဌာနြျုပ်ရုဳဵ အစည်ဵအေဝဵ 
ြန်ဵမတွင် ြပည်သူ့ပါတီ ဥက္ကဌ ဦဵကိုကိုကကီဵနှင်ဴ ဗဟိုအလုပ် 

အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ လက်ြဳ ေတွ့ဆုဳ၍ လက်ရိှနိုင်ငဳေရဵ 

အေြြအေနမျာဵနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ ေဆွဵေနွဵြဲဴ ကသည်။ 

 

 
 

 

 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ောမငိြ်ဵချြ်ဵေေဵေန့တင်ွ လူ့အခွင်ဴအေေဵ 
အေကကာင်ဵအောြျာဵအာဵ ြျှေေေဆွဵေနွဵ 

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်ေသာ အြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာမငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵေန့အထိမ်ဵအမှတ်အြဖစ် Alliance 

Myanmar မှ ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပသညဴ် လူ့အြွင်ဴအေရဵ 

ဇာတ်လမ်ဵတိုမပိုင်ပွဲဝင်မညဴ် ဒါရိုက်တာမျာဵအာဵ လူ့အြွင်ဴအေရဵ 

အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို မျှေဝေပဵသညဴ် အြမ်ဵအနာဵကို 

ရန်ကုန်မမို့ရိှ Jasmine Palace Hotel တွင် ကျင်ဵပြဲဴသည်။ 
ထိုအြမ်ဵအနာဵ၌ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ လူ့အြွင်ဴအေရဵအေ ကာင်ဵအရာမျာဵအာဵ 

မျှေဝ ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။ 

 
 
 

 

 

လူြှုတောဵြျှတြှု ဒဿနအေြဖနှင်ဴ ြူေါဒအေြဖကို 
ေှာေဖွြခင်ဵေခါင်ဵစဉ်ြဖင်ဴ ေောေြပာေဆွဵေနွဵပွဲတွင် 

ပါေင်ေဆွဵေနွဵ 

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင်  ISP Myanmar မှ 

ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပသညဴ် ကွဲြပာဵမှုမျာဵသညဴ် ြမန်မာဴလူ့အဖွဲ့အစည်ဵ 

အတွက် လူမှုတရာဵမျှတမှု ဒဿနအေြဖနှင်ဴ မူဝါဒအေြဖကို 

ရှာေဖွြြင်ဵေြါင်ဵစဉ်ြဖင်ဴ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲတွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ 
တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘို ကည်မှ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵ ေဟာေြပာ 

ြဲဴသည်။ 

 
 

 

 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ော မငိြ်ဵချြ်ဵေေဵေန့စကာဵေိုင်ဵတွင် ပါေင် 
ေဆွဵေနွဵ 

စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ပုသမိ်မမို့၊ Shekinah Hotel 

ေဟာ်တယ်တွင် နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴတရာဵမျှတမှု ေဖာ်ေဆာင်ေသာ 
လူငယ်အဖွဲ့ (CJDY)မှ ကကီဵမှုဵကျင်ဵပသညဴ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

မငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵေန့အထိမ်ဵအမှတ် အြမ်ဵအနာဵတွင် နိုင်ငဳေရဵ 

AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ 

လူ့အြွငဴ်အေရဵအေ ကာင်ဵအရာမျာဵအာဵ မျှေဝ ေဆွဵေနွဵ 

လူြှုတောဵြျှတြှု ဒဿနအေြဖနှငဴ် ြူေါဒအေြဖကုိ ေှာေဖွြခင်ဵေခါင်ဵစဉ်ြဖငဴ် 

ေောေြပာေဆွဵေနွဵပဲွတွင် AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵေေဵြှူဵ 

ဦဵဘုိကကည်ြှပါေင်ေဆွဵေနွဵ 

AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ 

မငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵေန့စကာဵဝုိင်ဵတွင် ပါဝင်ေဆွဵေနွဵ 



 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ 

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်၍ 

မငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵနှင်ဴ လူငယ်တ့ုိ၏ အြန်ဵကဏ္ဍ စကာဵဝိုင်ဵ၌ 
ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။

 

 
 

My Justice အဖွဲ့သာဵမျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳ ေဆွဵေနွဵ 

စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ My Justice အဖွဲ့အာဵ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု(TJ) နှင်ဴပတ်သက်၍ 

မိတ်ဆက်ေဆွဵေနွဵြဲဴမပီဵ AAPP မှ လုပ်ေဆာင် ေနေသာ TJ 
နှင်ဴပတ်သက်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ 

ရှင်ဵလင်ဵေြပာ ကာဵေပဵြဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ပဲြူဵမမို့ ရှိဒီမိုကေရစီ 

အထိမ်ဵအမှတ်ေကျာက်တိုင်သုိ့ ေလဴလာေရဵ ပို့ေဆာင်ေပဵြဲဴ 

သည်။ 

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်(MHAP) 

နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြြင်ဵ 

အပတ်စဉ် စေန၊ တန ေ္ေနွေန့တိုင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)၏ 

စိတ်ဓာတ် ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်တစ်ြုြဖစ်သညဴ် 

Mental Health Assistance Program (MHAP) မှ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ 
ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာြျထာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနမှ 

ကကီဵ ကပ်အပု်ြျုပ်ေသာ ရန်ကုန်မမို့ရိှ အမျ ိုဵသမီဵ သက်ေမွဵ 

အတတ်ပညာသင်ေကျာင်ဵသို့ သွာဵေရာက်၍ စိတ်ဓာတ် 

ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မျာဵ 

ြပုလုပ်လျှက်ရိှသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် MHAP မှ 

အမျ ိုဵသမီဵ ေကာင်ဆယ်လာ ေြြာက်ဦဵသည် အမျ ိုဵသမီဵ 
သက်ေမွဵအတတ်ပညာသင်ေကျာင်ဵမှ အမျ ိုဵသမီဵ သုဳဵဦဵကို 

နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် အမျ ိုဵသမီဵ 

၂၀ ဦဵကို ဆက်လက် နှစ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။  

ထို့ြပင ် အပတ်စဉ် စေနေန့တိုင်ဵ MHAP မှ အမျ ိုဵသမီဵ 

ေကာင်ဆယ်လာ နှစ်ဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ နှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာြျထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ကကီဵ ကပ်အုပ်ြျုပ်ေသာ 
ရန်ကုန်မမို့ရိှ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနသ့ုိ 

သွာဵေရာက်၍ စိတ်ဓာတ် ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် 

နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်လျှက်ရိှသည်။ 

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵကို နှစ်သိမဴ် 

ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် အမျ ိုဵသမီဵ ေလဵဦဵ 
ကို နှစ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရှိသည်။  

ထို့ြပင ် အပတ်စဉ် တနလောေန့တိုင်ဵ MHAP မှ စူပါဗိုက်ဆာ 

တစ်ဦဵနှင်ဴ ေကာင်ဆယ်လာ ငါဵဦဵသည် ငှက်ေအာ်စမ်ဵ လူငယ် 
ေလဴကျင်ဴေရဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵသ့ုိ သွာဵေရာက်၍ စိတ်ဓာတ် 

ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြြင်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ်ေပဵလျှက်ရိှသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် လူငယ် 

၁၇ ဦဵကို နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် 

လူငယ် ၁၈ ဦဵကို နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြဲဴသည်။ 

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵေကာင်ဆယ်လာ 

တစ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ ေကာင်ဆယ်လာ သဳုဵဦဵသည် 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည် ေနရာြျထာဵေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန လက်ေအာက်ရိှ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵအတွင်ဵတွင် 
ရိှေသာ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ ေလဴကျင်ဴေရဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ 

သင်တန်ဵသာဵ ၁၀ ဦဵကို နှစ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵြဲဴသည်။ 

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ရန်ကုန်နှင်ဴ မန္တေလဵမမို့မျာဵရှိ 
AAPP-MHAP အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်နှင်ဴ မန္တေလဵမမို့မျာဵရိှ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ ၎င်ဵတ့ုိ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ်   

အြြာဵထိြိုက်လွယ်သူမျာဵကို နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြဲဴသည်။  

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေစာက်မမို့ရိှ MHAP မှ ေကာင်ဆယ်လာမျာဵသည် 
ေရွှေ့ေြပာင်ဵြမန်မာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လူကုန်ကူဵြြင်ဵ ြဳရသူမျာဵ၊ 

ြပည်တွင်ဵစစ်ေ ကာင်ဴ ထိြိုက်နစ်နာြဴဲရသူမျာဵကို ဆက်လက် 

နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။ စက်တင်ဘာလ အတွင်ဵ တွင် 

အမျ ိုဵသမီဵ ငါဵဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ ငါဵဦဵကို နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵ ေပဵမှု 

မပီဵေြမာက်ြဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် ေရွှေ့ေြပာင်ဵ ြမန်မာ အလုပ်သမာဵ 
အမျ ိုဵသမီဵ ၂၁ ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ ၁၄ ဦဵတိုက့ို 

နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။ 

ဆက်သွယေ်ြဵြြန်ဵေန် 

နိုင်ငဳေေဵအကျဉ်ဵသာဵြျာဵကူညီေစာင်ဴေေှာက်ေေဵအသင်ဵ 

တိတန်ိုင်အတွင်ဵေေဵြှူဵ +၉၅(ေ) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 

ဘိုကကည် တွဲဘက်အတွင်ဵေေဵြှူဵ +၉၅(ေ) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀ 

ေအာင်ြျ ိုဵေကျာ်ေန်ကုန်ရုဳဵတာေန်ခဳ +၉၅(ေ) ၉၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈ 

My Justice အဖွဲ့သာဵမျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆဳု ေဆွဵေနွဵမပီဵေနာက် ဒီမိုကေရစီ 

အထိမ်ဵအမှတ်ေကျာက်တိုင်သ့ုိ AAPP မှ ေလဴာာေရဵပ့ုိေဆာင် 


