
 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ၊ လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

လူ့အခွင့်အရေးးဆုငင်ေးအအိုပာအရပးရဆွးရ ွးပွဲ 

 

 

 

စစ်ကုငင်းတုငင်းရေိကကီးအတွင်းေးှု မြုု့နယ်(၄)မြုု့နယ် ှင့် 

ေးှြ်းြပာ်နယ်အတွင်းေးှု မြုု့နယ် (၁)မြုု့နယ်တုငတ့ွင် အြခခံ 

လူ့အခွင့်အရေးးဆုငင်ေးအ ရေအရြပအရဆွးရ ွးပွဲြျအး ပုင့ချရပးြခင်း 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 
မှ ကကီဵမှူဵ၍ အေြြေြေဳလူ့အြေွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ေဟာေြပာ 

ေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၂၆) ပွဲကိ ု ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ 

ကျွန်ဵလမှမို့နယ်၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်၊ အင်ဵေတာ်မမို့နယ်နှင်ဴ 
ဗန်ဵေမာက်မမို့နယ် တို့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၆) 

ပွဲကို ရှမ်ဵြပည်နယ်အတွင်ဵရိှ ေကျာက်မဲမမို့နယ်တွင် 

လည်ဵေကာင်ဵ ေဟာေြပာ ပို့ြေျေပဵနိုင်ြေဲဴသည်။ အဆိုပါေဟာေြပာ 

ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵသ့ုိ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ေုေုေပါင်ဵ (၁၁၀၇၀) 

ဦဵ တက်ေရာက်ြေဲဴမပီဵ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵလည်ဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင် 
တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။  

 ကျွန်ဵလမှမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၃) ပွဲ 

ကို အေြြေြေဳပညာ အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၃) ေကျာင်ဵ၌ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၃) ပွဲကို 
အေြြေြေဳပညာ အထက်တန်ဵေကျာင်ဵြေွဲ (၃) ေကျာင်ဵ၌ 

လည်ဵေကာင်ဵ ေဟာေြပာပို့ြေျေပဵြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ 

ေကျာင်ဵသူ ေုေုေပါင်ဵ (၁၅၅၀) ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ 

တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။ 
 ကန့်ဘလူမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၃) 

ပွဲကို အေြြေြေဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၃) ေကျာင်ဵ၌ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁) ပွဲကို 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ပုဂ္ဂလိကေကျာင်ဵမျာဵ ရိှ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူမျာဵအာဵလည်ဵေကာင်ဵ 

ေဟာေြပာ ပို့ြေျေပဵြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ 

ေုေုေပါင်ဵ (၇၇၀) ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက် 

ြေဲဴသည်။ 
 အင်ဵေတာ်မမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၇) 

ပွဲကို အေြြေြေဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၇) ေကျာင်ဵ 

၌ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁) ပွဲကိ ု

အေြြေြေဳပညာ အထက်တန်ဵေကျာင်ဵြေွဲ(၁)ေကျာင်ဵ၌ 

လည်ဵေကာင်ဵ  ေဟာေြပာပို့ြေျေပဵြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ 
ေကျာင်ဵသူ ေုေုေပါင်ဵ (၄၂၂၀) ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ 

တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။ 
 ဗန်ဵေမာက်မမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၈) 

ပွဲကို အေြြေြေဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (၈) ေကျာင်ဵ၌ 

ေဟာေြပာပို့ြေျေပဵြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ 
ေုေုေပါင်ဵ (၂၃၉၀) ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ 

တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။ 
 ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ေကျာက်မဲမမို့နယ်တွင်  ေဟာေြပာေဆွဵ

ေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၄) ပွဲကို အေြြေြေဳပညာအထက်တန်ဵ 
ေကျာင်ဵ (၄) ေကျာင်ဵ၌ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာ 

ေဆွဵေနွဵပွဲ (၂) ပွဲကို အေြြေြေဳပညာ အထက်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵြေွဲ (၂) ေကျာင်ဵ၌ လည်ဵေကာင်ဵ ေဟာေြပာပို့ြေျ 

ေပဵြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ ေုေုေပါင်ဵ (၂၁၄၀) 

ဦဵနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။  
အဆိုပါ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတင်ွ AAPP မှ ကိုဝဏ္ဏနွယန်ှင်ဴ 

ကိုြေင်ေမာင်ဝင်ဵတို့မှ AAPPအဖွဲ့သာဵမျာဵနှင်ဴ ဦဵေွာ မိတ်ဆက်ေပဵ 

ြေဲဴမပီဵ AAPP ြဖေ်ေပါ်လာပုဳနှင်ဴ ေဟာေြပာပွဲ ြပုလုပ်ရြြေင်ဵ၏ 

ရည်ရွယ်ြေျက်မျာဵကို ရှင်ဵြပေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်၊ ကိုဝဏ္ဏနွယ်၊ ကိုေကျာ်ဦဵ၊ ကိုြေင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ 
ကိုမျ ိုဵထွန်ဵ၊ မသန္တာေိုဵ၊ မေမရီဆိုင်ဵေြေါင်၊ မေလွဵေအဵမိုင်၊ 

ကိုမျ ိုဵသန့်ထဋွ်၊ ကိုေအာင်သက်ထွန်ဵ၊ မြမမငိမ်ဵြေျမ်ဵနှင်ဴ 

ကိုေိုင်ဵေတဇာတိုမ့ှ လူ့အြေွင်ဴအေရဵ၊ တာဝန်ယမူှု၊ တာဝန်ြေဳမှုနှင်ဴ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြေွင်ဴအေရဵေ ကညာ ောတမ်ဵပါ အြေျက် 

(၃၀) တိုက့ို ပါဝါပွိုင်ဴမျာဵြဖငဴ် ေဆွဵေနွဵြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ 
ေကျာင်ဵသူမျာဵနှင်ဴ အြပန်အလှန်အေမဵအေြဖမျာဵ ြပုလုပ်ြဴဲေ 

သည်။ ထို့ေနာက်တွင် လူအြေျင်ဵြေျင်ဵ ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှုမျာဵ 

မြပုလုပ်ရန်အတွက် ကာတွန်ဵတို တေ်ကာဵြပသမပီဵ အြပန်အလှန် 

ေဆွဵေနွဵြြေင်ဵ၊ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူမျာဵ  ေည်ဵကမ်ဵလိုက်နာ 

တတ်ေေရန်၊တာဝန်ယမူှုရိှလာေေရန်၊ ေကျာင်ဵပညာေရဵကို 
ဆုဳဵြေန်ဵတိုင်ေအာင်ကကိုဵောဵေေရန်တို့ကို ရုပ်သဳဇာတ်လမ်ဵတိုမျာဵ 

ဗန်ဵေမာက်မမို့နယ်၌ ပြုလုြ်ေသာ ေေပခခဳလူ့ေခွငဴ်ေေရဵဆိငု်ရာ 

ေသိြညာေြဵ ေဟာေပြာေဆွဵေနွဵြဲွ 

ေဆွဵေနွဵြဲွ 



 

ြပသ၍ အြပန်အလှန် ေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။ ထို့ြပင်  မူဵယေ်ေဆဵဝါဵ၏ 

ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵကို ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။  ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ 

မျာဵမှ သိလိုသည်မျာဵကို ေမဵြေွန်ဵမျာဵ ေမဵြမန်ဵြေဲဴမပီဵ ဦဵေဆာင် 
ေဆွဵေနွဵသူမျာဵမှ ြပန်လည်ေြဖ ကာဵြေဲဴ ကသည်။ ေဟာေြပာပွဲ 

မျာဵမပီဵဆုဳဵမပီဵေနာက် တက်ေရာက်သူမျာဵ ကာဵ လူ့အြေွင်ဴအေရဵ 

ဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတမျာဵ ြမှင်ဴတင်ရန် ရည်ရွယ်၍ AAPP 

မှ အြေျက် ၃၀ ပါ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ေ ကညာ 

ောတမ်ဵ (UDHR) အိတ်ေဆာင် ောအုပ်မျာဵနှင်ဴ ပိုေတာမျာဵကို 
ေဝငှြေဲဴသည်။ 

စာ်းရငံးလှုံ့ရဆအ်ြခင်း ှင့် တုငက်တနွ်းြခင်း 

 
 
 

CHEMONIC ြ ှကုငယ်စအးလှယ်အဖွဲ့ ှင့်ရတွ့ဆငံရဆွးရ ွး 

ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် CHEMONIC မ ှ DIANE 

GERAGHTY, JD (Director, Civitas Child Law Center) နှင်ဴ 

Thomas F.Geraghty (Director Emeritus, Bluhm Legal 
Clinic) တို့ ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက် 

လည်ပတ်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past” ြပြေန်ဵအာဵ 

 ကညဴ်ရှု ေလဴလာြေဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳ 

ရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် AAPP 
တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘို ကည်၊ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သုေတသန 

တာဝန်ြေဳနှင်ဴ နိုင်ငဳြြောဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ြေဳ ဦဵေဇာ်မိုဵတို့မှ 

လက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ၊ လက်ရိှ 

ေဆာင်ရွက်ေနမှုမျာဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ လက်ရိှနိုင်ငဳေရဵ 

အေြြေအေနမျာဵနှင်ဴလူ့အြေွင်ဴအေရဵ အေြြေအေနမျာဵအာဵ 

ေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။  

 

 

ဥရေးအပိြဂ္ဂရငံး၌ ရတွ့ဆငံရဆွးရ ွး 

ေအာက်တိုဘာလ၁၀ရက်ေန့တွင် ြမန်မာဴလူ့အြေွင်ဴအေရဵ 
လှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵအကျင်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ ဥပေဒ 

ပညာရှင်မျာဵ၊အနုပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ ောနယ်ဇင်ဵသမာဵတို့သည် 

ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ဥေရာပသမဂ္ဂ သဳအမတ်ကကီဵ ြေရေ်ရှန်ရှမေ်၏ 

ဖိတ်ေြေါ်မှုအရ  ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေသဒဏ်ေပဵေနေ်ကျင်ဴသဳုဵမှုအာဵ 

ေဆွဵေနွဵရန် ဥေရာပသမဂ္ဂရုဳဵသ့ုိ လာေရာက်ြေဲဴ ကသည်။ 
ထိုေဆွဵေနွဵပွဲသို့ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ    ကူညီ 

ေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သုေတသန 

တာဝန်ြေဳနှင်ဴနိုင်ငဳြြောဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ြေဳ ဦဵေဇာ်မိုဵသည်  

တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။ 

 

 

ရနအ်ရေ ုငင်ငံိံအြတ် ှင့်အဖွဲ့  ှင့်ရတွ့ဆငံရဆွးရ ွး 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ 

ေနာ်ေဝသဳရုဳဵမှMs.TONETINNES(Ambassador) ဉီဵေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်ောဵလှယ်အဖွဲ့သည်ရန်ကုန်မမို့ရိှ  နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ  
ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက် 

လည်ပတ်မပီဵ     AAPP ၏ “Memory of the past” ြပြေန်ဵအာဵ 

 ကညဴ်ရှုေလဴလာြေဲဴရာ  ြပြေန်ဵတာဝန်ြေဳမျာဵမှ ြပြေန်ဵအတွင်ဵ 

လှညဴ်လည်ြပသြေဲဴမပီဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ ေထာင်တွင်ဵ 

ြဖတ်သန်ဵေနထိုင်မှုမျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵေြပာ ကာဵြေဲဴသည်။ 
ထို့ေနာက် AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘို ကည်၊ 

CHEMONIC မှ ကုိယ်စာဵလှယ်ေဖဲွနှငဴ်ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ 

ဥေရာြသမဂ္ဂရုဳဵ၌ ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

ေနာ်ေဝနိုင်ငဳသဳေမတ်နှငဴ်ေဖဲွ့နှငဴ်ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 



 

မှတ်တမ်ဵနှင်ဴသုေတသနတာဝန်ြေဳနှင်ဴ နိုင်ငဳြြောဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ြဳေ 

ဦဵေဇာ်မိုဵ၊ ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵဌာန (MHAP) မ ှ

တာဝန်ြေဳ ဦဵေကျာ်ေိုဵဝင်ဵ နှင်ဴ MHAP ဆူပါဗိုက်ော 
မသန်ဵသန်ဵေဌဵတို့မှ လက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ 

လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ၊ လက်ရိှေဆာင်ရွက်ေနမှုမျာဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ 

လက်ရိှနိုင်ငဳေရဵအေြြေအေနမျာဵနှင်ဴလူ့အြေွင်ဴအေရဵ အေြြေအေန 

မျာဵအာဵ ရင်ဵနှီဵပွင်ဴလင်ဵေွာေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။  

 

 

 

အရြေးုကန်ိံရငံးြှ ယဉ်ရကျးြှုရေးးေးအအေးအေးှု ှင့်ရတွ့ဆငံရဆွးရ ွး 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်မမို့ရိှ အေမရိကန် 

သဳရုဳဵ၊ ြပည်သူ့ေရဵရာဌာနမှ ယဉ်ေကျဵမှုေရဵရာအရာရှိ Sylvie 
Young, Ph.Dသည် ရန်ကုန်မမို့ရိှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက် 

လည်ပတ်ြေဲဴရာ AAPPတွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘို ကည်၊  

ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵဌာနတာဝန်ြေဳ ဦဵေကျာ်ေိုဵဝင်ဵ တို့မှ 

လက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵAAPP၏လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ၊ လက်ရိှနိုင်ငဳေရဵ 
အေြြေအေနမျာဵနှင်ဴလူ့အြေွင်ဴအေရဵအေြြေအေနမျာဵအာဵ ေဆွဵေနွဵ 

ြေဲဴ ကသည်။ ထို့ေနာက် AAPP ၏ “Memory of The Past” 

ြပြေန်ဵအတွင်ဵလှညဴ်လည် ကညဴ်ရှုြေဲဴရာ ြပြေန်ဵတာဝန်ြေဳမျာဵမှ 

လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵြပသြေဲဴသည်။  

 

 

Asia Justice And Rights (AJAR) ှင့်ရတွ့ဆငံရဆွးရ ွး 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် Asia Justice And Rights 

(AJAR) မ ှ Galuh Wandita (Director), Indria Fernida 

(Regional Program Coordinator) and Polly တို့သည် 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 

ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက် လည်ပတ်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of the 

Past”ြပြေန်ဵအာဵ  ကညဴ်ရှု့ေလဴလာြေဲဴရာ AAPPမ ှတာဝန်ရိှသူမျာဵမှ 

လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵြပသေပဵြေဲဴသည်။ထို့ေနာက် AAPP  တွဲဘက် 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘို ကည်၊ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴသုေတသနတာဝန်ြေဳနှင်ဴ  
နိုင်ငဳြြောဵေရဵရာဒုတာဝန်ြေဳ ဦဵေဇာ်မိုဵနှငဴ် ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည် 

ြမှင်ဴတင်ေရဵဌာန(MHAP)မ ှတာဝန်ြေဳ ဉီဵေကျာ်ေိုဵဝင်ဵတ့ုိမှ လက်ြဳေ 

ေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသညဴ် လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ 

နှင်ဴလက်ရိှြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵ ကာလ ေသည် 

တိုက့ို ေဆွဵေနွဵြေဲဴ ကသည်။ 

 

 

 

 

ြြန်ြအ ုငင်ငံဆုငင်ေးအ ဥရေးအပိြဂ္ဂိံရငံး(EU) ှင့်ရတွ့ဆငံရဆွးရ ွး 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ 

ဥေရာပသမဂ္ဂသဳရုဳဵမှ Brigitte Junker (Political Officer) သည်  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) 

ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက် လည်ပတ်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of the 
Past” ြပြေန်ဵအာဵ  ကညဴ်ရှု့ေလဴလာြေဲဴရာ AAPP မှ 

တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် 

AAPPတွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘို ကည်၊ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ 

သုေတသနတာဝန်ြေဳနှင်ဴ နိုင်ငဳြြောဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ြေဳ ဦဵေဇာ်မိုဵနှင်ဴ 

ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵဌာန (MHAP) မ ှ တာဝန်ြဳေ 
ဦဵေကျာ်ေိုဵဝင်ဵတို့မှ လက်ြေဳေတွ့ဆုြဳေဲဴမပီဵ AAPP ၏ လုပ်ေဆာင် 

လျက်ရိှသညဴ် လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေရဵရာ 

ကိေ္စရပ်မျာဵ၊ လက်ရိှြမန်မာနိုင်ငဳ၏ လူ့အြေွင်ဴအေရဵ အေြြေအေန 

မျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအေြြေအေနတို့ကို ေဆွဵေနွဵြေဲဴ ကသည်။ 

ေေမရိကန်သဳရဳုဵမှ ယဉ်ေကျေဵမှုေရဵရာေရာရှိနှငဴ်ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

AJAR နှငဴ်ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

ပမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ဥေရာြသမဂ္ဂသဳရဳုဵ(EU)နှငဴ်ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 



 

 

 

 

အရြေးုကန်ြပာ်ရေအင်စငြှ အရေးှ့အအေးှ ှင့် ပစုဖုတ်ရေးးေးအ 

လက်ရေအက် ုငင်ငံြခအးရေးးေန်ကကီး ှင့် ရတွ့ဆငံရဆွးရ ွး 

ေအာက်တိုဘာ၂၉ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီ 
ေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မ ှ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘို ကည်အပါအဝင်မတူညီသညဴ် လူမှုအသုိက်အဝန်ဵမျ ိုဵေုဳမှ 

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အေည်ဵေြေါင်ဵေဆာင်မျာဵသည် ြမန်မာနိုင်သ့ုိ 

ေရာက်ရိှေနေသာ အေရှ့အာရှနှင်ဴပေိဖိတ်ေရဵရာ လက်ေထာက် 

နိုင်ငဳြြောဵေရဵဝန်ကကီဵ ေဒဵဗေ်ေေတဵဝလ်ဟာနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳ ေဆွဵေနွဵ 
ြေဲဴ ကသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲအတွင်ဵလက်ရိှြမန်မာနိုင်ငဳ၏နိုင်ငဳေရဵ 

အေြြေအေန၊ လူ့အြေွင်ဴအေရဵအေြြေအေနမျာဵနှင်ဴ ေီဵပွာဵ ဖွဳ့မဖိုဵ 

တိုဵတက်ေရဵ အေြြေအေနမျာဵတိုဵတက်လာေေရန် လုပ်ေဆာင် 

သင်ဴသည်မျာဵကိုရင်ဵနှီဵပွင်ဴလင်ဵေွာေဆွဵေနွဵြေဲဴ  ကသည်။ 

 

 

 

 

အရေွရေွလှုပေှ်းအးြှုြျအး 

 

 

ေုြငတ္တုြှ ိင်တန်းိူြျအး လအရေးအက်ရလ့လအ 

ေအာက်တိုဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ဝိမုတ္တိ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအဖွဲ့၏ 
Team Building and Community Organization workshop မှ 

အမျ ိုဵသမီဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵသည် ရန်ကုန်မမို့ရိှ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP) သ့ုိ လာေရာက်လည်ပတ်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏  “Memory of 

the Past” ြပြေန်ဵသ့ုိလာေရာက်ေလဴလာြေဲဴရာ ြပြေန်ဵတာဝန်ရှိသူ 

မျာဵမှ လိုက်လဳ ရှင်ဵလင်ဵြပသေပဵြေဲဴသည်။  

ေုငင်ေြ်ြှ ရကျအင်းိအး၊ရကျအင်းိူြျအး ြဲရစအက် AAPP ိုင့ 
လအရေးအက်ရလ့လအ 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တင်ွ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေောက်မမို့ရိှ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ 

(AAPP) သ့ုိ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငဳမှ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ ေြြောက်ဦဵ 
လာေရာက်လည်ပတ်ြေဲဴရာAAPPမမှမိုဵပန်ဵြဖူမှ လက်ရိှ နိုင်ငဳေရဵ 

အေြြေအေနမျာဵနှင်ဴလူ့အြေွင်ဴအေရဵအေြြေအေနမျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵ 

ေြပာ ကာဵေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် AAPP ၏ ြပြေန်ဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵ 

ြပသေပဵြေဲဴသည်။ 

 

 

The Wings Institute ြှ ိင်တန်းိအး၊ ိင်တန်းိူြျအး AAPP 
ိုင့ လအရေးအက်ရလ့လအ 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် မမဖိုဵမဖိုဵေအာင် 
ဦဵေဆာင်ေသာ The Wings Institute မှ သင်တန်ဵသာဵ၊ 
သင်တန်ဵသူ(၂၅)ဦဵသည် နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက် 

လည်ပတ်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past” ြပြေန်ဵအာဵ 

 ကညဴ်ရှု့ေလဴလာြေဲဴရာ (AAPP)မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳ 

ရှင်ဵလင်ဵြပသေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် AAPPရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳေ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် လက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ AAPPဖွဲ့ေည်ဵ 

တည်ေထာင်ရြြေင်ဵ ရည်ရွယ်ြေျက်၊ လုပ်ေဆာင်ြေဲဴေသာ 

လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ေဆာင်လျှက်ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵကို 

ေဆွဵေနွဵရှင်ဵြပေပဵြေဲဴသည်။ သင်တန်ဵသာဵ၊သင်တန်ဵသူမျာဵမှ 

သိလိုသညဴ် ေမဵြေွန်ဵမျာကို ြပန်လည် ေမဵြမန်ဵြေဲဴမပီဵ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ ြပန်လည် ေြဖ ကာဵေပဵြေဲဴသည်။  

ေေမရိကန်ပြည်ောာင်စုမှ ေေရှ့ောရှ နှငဴ် ြစိဖိတ်ေရဵရာ 
လက်ောာက်နိုင်ငဳပခာဵေရဵဝန်ကကီဵနှငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

ဝိမုတ္တိမှ သင်တန်ဵသူမျောဵ AAPP ပြခန်ဵကုိ ေလဴလာ 

The Wings Institute မှ သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျောဵ AAPP 

ပြခန်ဵကုိ ေလဴလာ 



 

 

စုတ်ဓအတ်ြပန်လာ်ြြှင့်တင်ရေးးအစီအစဉ် (MHAP) 

ိင်တန်းပုင့ချရပးြခင်း 

ေုြငတ္တု အြျ ုုးိြီးအဖွဲ့ြှ ိင်တန်းိူ အြျ ုုးိြီးြျအးကုင  Mental 
Health Awareness and Self-care Trainingကုင ပုင့ချရပးြခင်း 

ေအာက်တိုဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည် 

ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ်(MHAP)မှ တာဝန်ြေဳ ဦဵေကျာ်ေိုဵဝင်ဵနှင်ဴ 
MHAP ေူပါဗိုက်ဆာ မသန်ဵသန်ဵေဌဵတို့သည် ဝိမုတ္တိ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအဖွဲ့၏ Team Building and Community 

Organization workshop မှ သင်တန်ဵသူ အမျ ိုဵသမီဵ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ေုေုေပါင်ဵ ၂၅ ဦဵကို Mental Health 

awareness and Self-care Training ကို ပို့ြေျေပဵြေဲဴသည်။  

 

 

TWO ြှ အြျ ုုးိြီးြျအးကုင  Mental Health Awareness and 
Self-care Trainingကုင ပုင့ချရပးြခင်း 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တင်ွ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ(AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည် 

ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ်(MHAP)မ ှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုထင်ေအာင် 

နှင်ဴ သင်တန်ဵနည်ဵြပ မြေင်မငိမ်ဵြေျမ်ဵေိုဵတို့သည် ရှမ်ဵြပည်နယ် 

ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ လာဵရှိုဵမမို့နယ်တွင် တအာင်ဵအမျ ိုဵသမီဵ  

အဖွဲ့အေည်ဵမှ အဖွဲ့ဝင ် ၁၉ ဦဵအာဵ Mental Health Awareness 
and Self-care Training ကို ပို့ြေျေပဵြေဲဴသည်။ 

 

 
 

Stress Management and Self-Care training ကုင ပုင့ချရပးြခင်း 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့နှင်ဴ ေအာက်တိုဘာလ ၂၉ 

ရက်ေန့တိုတ့ွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵ 
အသင်ဵ(AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ် 

(MHAP)မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုထင်ေအာင်နှင်ဴ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

မြေင်မငိမ်ဵြေျမ်ဵေိုဵတို့သည် အမျ ိုဵသမီဵေရှ့ေဆာင်ရပ်ဝန်ဵ(WIP) မှ 

ဦဵေဆာင်ြပုလုပ်သညဴ် Advanced Women Leadership Course 

Training ၌ Stress Management and Self-Care training ကုိ 
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပင်ဵဦဵလွင်မမို့၌  ပို့ြေျေပဵြေဲဴသည်။ 

ထိုသင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ ေုေုေပါင်ဵ ၂၀ ဦဵ 

တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။  

 ှစ်ိုြ့်ရဆွးရ ွးရပးြခင်း 

အပတ်ေဉ်ေေန၊ တနဂေေနွေန့တိုင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည် 

ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ်တေ်ြေုြဖေ်သညဴ် Mental Health 

Assistance Program (MHAP) မှ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ 
နှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာြေျထာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနမှ ကကီဵ ကပ်အပု်ြေျုပ် 

ေသာ ရန်ကုန်မမို့ရိှ အမျ ိုဵသမီဵ သက်ေမွဵ အတတ်ပညာသင် 

ေကျာင်ဵသ့ုိ သွာဵေရာက်၍ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ 

အတွက် နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်လျှက်ရိှသည်။ 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် MHAP မှ အမျ ိုဵသမီဵ 
ေကာင်ဆယ်လာ ေြြောက်ဦဵသည် အမျ ိုဵသမီဵ သက်ေမွဵ 

အတတ်ပညာသင်ေကျာင်ဵမှ အမျ ိုဵသမီဵ ၁၃ ဦဵကို နှေ်သိမ်ဴ 

ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် အမျ ိုဵသမီဵ ၂၁ ဦဵကုိ 

ဆက်လက် နှေ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။  

ထို့ြပင် အပတ်ေဉ် ေေနေန့တိုင်ဵ MHAP မှ အမျ ိုဵသမီဵ 
ေကာင်ဆယ်လာ နှေ်ဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ နှင်ဴ 

ြပန်လည်ေနရာြေျထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ကကီဵ ကပ်အပု်ြေျုပ်ေသာ 
ရန်ကုန်မမို့ရိှ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနသို့ 

သွာဵေရာက်၍ ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် နှေ်သိမ်ဴ 

ေဆွဵေနွဵေပဵမှုမျာဵြပုလုပ်လျှက်ရိှသည်။ ေအာက်တိုဘာလ 

အတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵ နှေ်ဦဵကို နှေ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵမှု 

မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် အမျ ိုဵသမီဵ နှေ်ဦဵကို နှေ်သိမဴ် 
ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။  

ထို့ြပင ် အပတ်ေဉ် တနလောေန့နှင်ဴ ေသာ ကာေန့တိုင်ဵ MHAP မှ 
ေူပါဗိုက်ဆာနှေ်ဦဵနှင်ဴ ေကာင်ဆယ်လာ  ၁၁ ဦဵတို့သည် 

ငှက်ေအာ်ေမ်ဵ လူငယ်ေလဴကျင်ဴေရဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵသ့ုိ 

သွာဵေရာက်၍ ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် နှေ်သိမ်ဴ 

ေဆွဵေနွဵေပဵြြေင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵလျှက်ရိှသည်။ 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် လူငယ် ၃၈ ဦဵကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵ 
ေပဵြေဲဴသည်။ 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵေကာင်ဆယ်လာ 
နှေ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ ေကာင်ဆယ်လာ သဳုဵဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ 

ေမျေ ိုဵသမီဵေရှ့ေဆာင်ရြ်ဝန်ဵ(WIP) မှ သင်တန်ဵသူမျောဵကို 

သင်တန်ဵြ့ုိချေ 

TWO မှ ေမျေ ိုဵသမီဵမျောဵကို သင်တန်ဵြ့ုိချေ 



 

ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည် ေနရာြေျထာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန 

လက်ေအာက်ရိှ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵတွင် ရိှေသာ 

မသန်ေွမ်ဵသူမျာဵ ေလဴကျင်ဴေရဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ သင်တန်ဵသူ 
အမျ ိုဵသမီဵ နှေ်ဦဵနှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ အမျ ိုဵသာဵ ၁၂ ဦဵတိုကုိ့ 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။ 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ရန်ကုန်နှင်ဴ မန္တေလဵမမို့မျာဵရိှ 
AAPP-MHAP အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်နှင်ဴ မန္တေလဵမမို့မျာဵရိှ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊၎င်ဵတို့၏မိသာဵေုဝငမ်ျာဵနှင်ဴ   အြြောဵထိ

ြေိုက်လွယ်သူမျာဵကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။  

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေောက်မမို့ရှိ MHAP မှ ေကာင်ဆယ်လာမျာဵသည် 
ေရွှေ့ေြပာင်ဵြမန်မာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လူကုန်ကူဵြြေင်ဵြေဳရသူမျာဵ၊ 
ြပည်တွင်ဵေေ်ေ ကာင်ဴ ထိြေိုက်နေ်နာြဴဲေရသူမျာဵကို ဆက်လက် 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် 

အမျ ိုဵသမီဵ ရှေ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ တေ်ဦဵကို နှေ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵ 

မှု မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် ေရွှေ့ေြပာင်ဵ ြမန်မာ အလုပ်သမာဵ 

အမျ ိုဵသမီဵ ၂၀ ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ၁၄ဦဵတို့ကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵ 
ေပဵလျှက်ရိှသည်။ 

 
ဆက်ိွယ်ရြးြြန်းေးန် 
 ုငင်ငံရေးးအကျဉ်းိအးြျအး ကူာီရစအင့်ရေှးအက်ရေးးအိင်း  
ဘုငကကာ် တွဘဲက်အတွင်းရေးးြှူး +၉၅ (၀) ၉၄၂  ၅၀၃  ၈၈၄၀ 
ရအအင်ြျ ုုးရကျအ် ေးန်ကငန်ရငံးတအေန်ခ ံ  +၉၅ (၀) ၉၄၂  ၈၁၁ ၇ ၃၄၈  
 


