၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ လစဉ်သတင်ဵလွှာ
ရပ်ေကျဵ အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့ဝင် (၄၀)ေကျာ်ကို ေဟာေြပာ
ပို့ြေျေပဵြေဲဴသည်။

လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာအသိပညာေပဵေဆွဵေ ွဵပွဲ



ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ

(၁)ပွဲကို

ကသာမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ

ေကျာက်ထုဳဵကကီဵေဳြပေကျဵရွာတွင် ေဟာေြပာပို့ြေျ ေပဵြေဲဴမပီဵ
ရွာသူ၊ ရွာသာဵ (၇၀)ဦဵေကျာ် တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။


၎င်ဵြပင်

ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ

ေဒသကကီဵ၊

(၁)ပွဲကို

ရန်ကုန်တင
ို ်ဵ

ဒဂုဳမမို့သေ်ေတာင်ပိုင်ဵမမို့နယ်ရှိ

အေမဴအိမ်အ

ြေမဲဴပညာဒါနေကျာင်ဵတွင်

ေဟာေြပာပို့ြေျေပဵြေဲဴမပီဵ

ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵ၊ ဆရာ/ဆရာမမျာဵနှင်ဴ ေိတ်ပါဝင်ောဵသူ
မိဘမျာဵ ေုေုေပါင်ဵ ၁၀၀ ေကျာ် တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။
အဆိုပါ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတွင် AAPP မှ ကိုဝဏ္ဏနွယ၊်
ကိုြေင်ေမာင်ဝင်ဵနှငဴ်

AAPP

၏

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ

သင်တန်ဵဆင်ဵမျာဵြဖေ်ကကေသာ

ကသာမြို့နယ်တွင် ပြုလုြ်ေသာ ေဆွဵေနွဵြွဲ၌ ေကျောင်ဵသာဵ/သူြျောဵြှ

မေဝေဝြေိုင်နှငဴ်

သိလိုသည်ြျောဵကို ေြဵပြန်ဵ

ကိုြပညဴ်ေုဳေအာင်တ့မ
ို ှ

TOT

မတင်ဝင်ဵေမာ် ေထွဵ၊
ဦဵေဆာင်ေဆွဵေနွဵြေဲဴကက

သည်။ အဓိကေဆွဵေနွဵေပဵေသာအေကကာင်ဵအရာမျာဵမှာ အေြြေြေဳ
စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေေသကကီဵ ှငဴ် ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေေသကကီဵတွင် အြခခဳ
လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ

ေဟာေြပာ

ေဆွဵေ ွဵပွဲမျာဵကို

ပို့ချ

ေပဵြခင်ဵ

လူ့အြေွင်ဴအေရဵနှင်ဴ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ေကကညာ
ောတမ်ဵ

ြဖေ်ေပါ်လာပုဳ

သမိုင်ဵေကကာင်ဵ၊

ေထာက်ထာဵမှုဥပေဒနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ

လူသာဵြေျင်ဵောနာ
အေကကာင်ဵအရာမျာဵ၊

ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှု ေလျာဴနည်ဵပေပျာက်ေေမည်ဴ အေကကာင်ဵအရာ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

မျာဵ၊

မူဵယေ်ေဆဵဝါဵ၏

ဆိုဵကျုဵမျာဵကိ
ိ
ု

ေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။

(AAPP)မှ ကကီဵမှူဵ၍ အေြြေြေဳလူ့အြေွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေဟာေြပာ

ထို့ေနာက် တာ၀န်ယမ
ူ ှု/တာ၀န်ြေဳမှုရှိေေေသာ Movie Clip မျာဵ၊

ေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၉) ပွဲကို

ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ

ဘ၀အတွက်

ြေွန်အာဵြဖေ်ေေေသာ

ကသာမမို့နယ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲကို

ြပသေပဵြေဲဴမပီဵ

ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူမျာဵနှင်ဴ

ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ ဒဂုဳမမို့သေ်ေတာင်ပိုင်ဵမမို့နယ်၌

ေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။

လည်ဵေကာင်ဵ ေဟာေြပာ ပို့ြေျေပဵြေဲဴသည်။ အဆိုပါေဟာေြပာ
ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵသို့ လူဦဵေရ ေုေုေပါင်ဵ (၂၄၆၅) ဦဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်
တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။


ေဟာေြပာပွဲမျာဵမပီဵဆုဳဵမပီဵေနာက်
လူ့အြေွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ

Movie

အသိပညာဗဟုသုတမျာဵ

အြပန်အလှန်

ြမှငဴ်တင်ရန်

ရည်ရွယ်၍ AAPP မှ အြေျက် ၃၀ ပါ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
လူ့အြေွငဴ်အေရဵ

အေြြေြေဳပညာ

ောအုပ်မျာဵနှငဴ် ပိုေတာမျာဵကို ေဝငှြေဲဴသည်။

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ

(၆)

ေကျာင်ဵ၌

ေကကညာ

ောတမ်ဵ

(UDHR)

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁) ပွဲကို ကိုယ်ပိုင်
သင်တန်ဵေကျာင်ဵ (၁) ေကျာင်ဵ၌ လည်ဵေကာင်ဵ ေဟာေြပာ
ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူနှငဴ်

ဆရာ၊ဆရာမ

ေုေုေပါင်ဵ (၂၂၅၅) ဦဵ တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။


မျာဵကို

တက်ေရာက်သူမျာဵကကာဵ

ကသာမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၆) ပွဲကို

ပို့ြေျေပဵြေဲဴမပီဵ

Clip

ေဟာေြပာ ေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲကို ကသာမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ
အမျုဵသာဵ
ိ
ဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ြေျုပ်(NLD)ရုဳဵတွင် မမို့နယ်နှင်ဴ

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ ှငဴ် တိက
ု ်တန
ွ ်ဵြခင်ဵ

အိတ်ေဆာင်

ပြည်သ့ူ လွှတ်ေတာ်၊ နိုင်ငဳသာဵြျောဵ၏ ြူလအခွငဴ်အေေဵဆိုင်ော

အကျေဉ်ဵေောင်စနစ်ပြုပြင်ေပြာင်ဵလဲေေဵ အလုြ်ရုဳေဆွဵေနွဵြွဲ

ေကာ်ြတီနှငဴ် ေတွ့ဆုေ
ဳ ဆွဵေနွဵ

အကျဉ်ဵေောင်စနစ်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵအလုပ်ရုဳေဆွဵေ ွဵပွဲ
ဒီဇင်ဘာလ

၇

ရက်ေန့တွင်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ

ဦဵေဆာင်၍

အကျဉ်ဵေထာင်ေနေ်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲကို
ေနြပည်ေတာ်၌

ကျင်ဵပ

ြပုလုပ်ြေဲဴသည်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊
ေကာ်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ

ိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏
ဦဵေစာ

မူလအခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ

ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီ

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) အာဵ လက်ခဳေတွ့ဆုဳ

ထိုေဆွဵေနွဵပွဲအာဵ

ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေကာ်မတီအသီဵသီဵမှ ေကာ်မတီဝင် ၂၅ ဦဵ၊

မူလအြေွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေောသည် နိုင်ငဳေရဵ

အမျုဵသာဵလွှ
ိ
တ်ေတာ် ေကာ်မတီအသီဵသီဵမှ ေကာ်မတီဝင် ရှေ်ဦဵ၊

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရှိ

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ထိြေိုက်လွယ်ေသာ

အကျဉ်ဵသူ/အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

(Key

Population)

အတွက်

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ
လွှတ်ေတာ်ေရဵရာေဆာင်၌

အတွင်ဵေရဵမှူဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

အဖွဲ့အေည်ဵမျာဵမှ

ကိုယ်ောဵလှယ်မျာဵ ေုေုေပါင်ဵ ၅၂ ဦဵ တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။

လက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴ

သည်။ အဆိုပါေတွ့ဆုဳပွဲသို့ ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌနှငဴ်အတူ ေကာ်မတီ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ အဖွဲ့အေည်ဵမျာဵမှ ကိုယ်ောဵလှယ်မျာဵ၊
ဦဵေဆာင်ေသာ

(AAPP)အာဵ

ဦဵဝင်ဵြမငဴ်ေအာင်နှငဴ်

ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP) အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်၊ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ
ဦဵေအာင်မျုဵေကျာ်
ိ
တ့ို တက်ေရာက် ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။

လူြှုတောဵြျှတြှုဆင
ို ်ော ြူဝါဒအကကဳပြုချေက်ြျောဵ ေဆွဵေနွဵြွဲ
ပြန်ြာနိုင်ငဳဆုင
ိ ်ော ချေက်သြ္မတနိုင်ငဳသဳအြတ်ကကီဵ AAPP ပြခန်ဵအာဵ
ေလဴလာ

လူမှုတရာဵမျှတမှုဆိုင်ရာ မူဝါေအကကဳြပုချက်မျာဵ ေဆွဵေ ွဵပွဲ
ဒီဇင်ဘာလ

၇

ရက်ေန့တွင်

ြမန်မာဴမဟာဗျူဟာနှငဴ်

မူဝါဒ

ေလဴလာေရဵ အင်ေတီကျု (ISP-Myanmar)မှ ေီေဉ်ြပုလုပ်ေသာ
လူမှုတရာဵမျှတမှုဆိုင်ရာ

မူဝါဒ

အကကဳြပု

ေဆွဵေနွဵပွဲကို

ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်ဵပ ြပုလုပ်ြေဲဴသည်။ အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵပွဲကို
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

ြမန်မာ ုင
ိ ်ငဳဆိုင်ရာ

ချက်သမ္မတ ိုင်ငဳသဳအမတ်ကကီဵ

AAPP

သို့လာေရာက်ေလဴလာ

(AAPP) အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်မှ တက်ေရာက် ေဆွဵေနွဵြေဲဴ

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် Embassy of the Czech Republic,

သည်။

Yangon မှ Mrs. Hana Mottlová (Ambassador) သည်
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)

ရုဳဵသို့ လာေရာက်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past”
ြပြေန်ဵအာဵ ကကညဴ်ရှု့ေလဴလာြေဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ
လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵ

ြပသေပဵြေဲဴသည်။

ထို့ေနာက်

AAPP

တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်၊ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် သုေသတန
ဌာနတာဝန်ြေဳနှငဴ် နိုင်ငဳြြောဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ြေဳ

ကိုေဇာ်မိုဵ နှငဴ်

AAPP ၏ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည် ြမှငဴ်တင်ေရဵအေီအေဉ် (MHAP) မှ
ဆူပါဗိုက်ဆာ

ေဒါ်သန်ဵသန်ဵေဌဵ

တိမ
ု့ ှ

လက်ြေဳေတွ့ဆုြေ
ဳ ဲဴမပီဵ

လက်ရှိြမန်မာနိုင်ငဳ၏ လူ့အြေွငဴ်အေရဵအေြြေအေနနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵ
အေြြေအေန၊ ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲအလာဵအလာမျာဵနှငဴ် AAPP ၏
လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။
နိုင်ငဳသာဵြျောဵ၏ြူလအခွင်ဴအေေဵ၊ ဒီြိုကေေစီအေေဵနှင်ဴ
လူ့အခွင်ဴအေေဵဆိုင်ောေကာ်ြတီနှင်ဴ ေတွ့ဆုေ
ဳ ဆွဵေနွဵ

အမျုဵသာဵလွှ
ိ
တ်ေတာ်၊

ိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏မူလအခွင်ဴအေရဵ၊

ေီမိုကေရစီအေရဵ ှင်ဴ

လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ ှင်ဴ

ေတွ့ဆုဳ ေဆွဵေ ွဵ
ဒီဇင်ဘာလ

၁၀

ရက်ေန့တွင်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)

နှငဴ်

အမျုဵသာဵ
ိ

လွှတ်ေတာ်၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏မူလအြေွင်ဴအေရဵ၊ ဒီမိုကေရေီအေရဵ
နှင်ဴ

လူ့အြေွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီတ့ိုသည်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

အမျုဵသာဵလွှ
ိ
တ်ေတာ် ေရဵရာေဆာင်၌ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။
ထိုေဆွဵေနွဵပွဲသို့

ပြန်ြာနိုင်ငဳဆုင
ိ ်ော ပြင်သစ်နိုင်ငဳသဳရုဳဵြှ သဳအြတ်ကကီဵ AAPP ပြခန်ဵကို

ေကာ်မတီအတွင်ဵေရဵမှူဵ

ဆလိုင်ဵမျုဵထိ
ိ က
ု ်နှငဴ်

ေလဴလာ

အတွင်ဵေရဵမှူဵ

ဦဵမျုဵထပ်
ိ
(ြေ)

ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊

ဦဵတိတ်နိုင်နှငဴ်

AAPP

AAPP

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ

ဦဵေအာင်မျုဵေကျာ်
ိ
တ့ို တက်ေရာက် ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။

ြမန်မာ ုင
ိ ်ငဳဆိုင်ရာ ြပင်သစ် ိုင်ငဳသဳရုဳဵမှ AAPP သို့လာေရာက်
ေလဴလာ
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် Embassy of France, Yangon မှ
Christian LECHERVY (Ambassador of France to Myanmar)
ဉီဵေဆာင်ေသာ

ကိုယ်ောဵလှယ်အဖွဲ့သည်

နိုင်ငဳေရဵ

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)

ရုဳဵသို့

လာေရာက်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past” ြပြေန်ဵအာဵ
ကကညဴ်ရှု့ေလဴလာြေဲဴရာ
ရှင်ဵလင်ဵ

AAPP

ြပသေပဵြေဲဴသည်။

အတွင်ဵေရဵမှူဵ
တာဝန်ြေဳနှငဴ်

ဦဵဘိုကကည်၊
နိုင်ငဳြြောဵေရဵရာ

လက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ
အေြြေအေနနှငဴ်

မှ

တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ

ထို့ေနာက်

လက်ရှိြမန်မာနိုင်ငဳ၏
AAPP

တွဲဘက်

မှတ်တမ်ဵနှငဴ်သုေသတနဌာန
ဒုတာဝန်ြေဳ

နိုင်ငဳေရဵအေြြေအေန၊

အလာဵအလာမျာဵနှငဴ်

AAPP

လိုက်လဳ

၏

လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။

၂၀၂၀

ကိုေဇာ်မိုဵ

တို့မှ

လူ့အြေွငဴ်အေရဵ
ေရွဵေကာက်ပွဲ

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာ

ပြန်ြာနိုင်ငဳဆုင
ိ ်ော ချေက်သြ္မတနိုင်ငဳသဳအြတ်ကကီဵနှငဴ် ေတွ့ဆုေ
ဳ ဆွဵေနွဵ

ြမန်မာ ုင
ိ ်ငဳဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတ င
ို ်ငဳသဳအမတ်ကကီဵ ှငဴ် ေတွ့ဆုဳ
ေဆွဵေ ွဵ
ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ြေျက်သမ္မတ
နိုင်ငဳသဳအမတ်ကကီဵ

Mrs.

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

Hana

Mottlová

နှငဴ်

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP)၊ Open Myanmar Initiative (OMI)၊ အသဳအဖွဲ့၊ Pen
Myanmar, Thanlyin Institute, Network for Human Rights
Documentation Burma (ND-Burma)၊

Human Rights

Defenders and Promoters (HRDP) တိမ
ု့ ှ ကိုယ်ောဵလှယမ
် ျာဵ

လာေရာက် ေလဴလာြေဲဴသည်။ AAPP မှ မမိုဵပန်ဵြဖူမှ ြပြေန်ဵအာဵ

သည်

လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြေဲဴသည်။

ရန်ကုန်မမို့ရှိ

ြေဲဴသည်။

သဳအမတ်ကကီဵေနအိမ်၌

ထိုေဆွဵေနွဵပွဲသို့

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ
ဦဵဘိုကကည်နှငဴ်

မှတ်တမ်ဵနှငဴ်

နိုင်ငဳြြောဵေရဵရာ

သုေသတနဌာန

တာဝန်ြေဳနှငဴ်

ကိုေဇာ်မိုဵတို့

တက်ေရာက်

ဒုတာဝန်ြေဳ

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှငဴ်တင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP)
သင်တန်ဵပို့ချေပဵြခင်ဵ

ေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။

MHAPြှ သင်တန်ဵနည်ဵပြ ဦဵေင်ေအာင်ြှ Stress Management and
Self-care Training ကို ြို့ချေ

Myanmar Youth Stars Network ကို Stress Management

Open Society Foundations နှငဴ်ေတွ့ဆုေ
ဳ ဆွဵေနွဵ

Open Society Foundations မှ AAPP သို့ လာေရာက်ေလဴလာ
ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် Open Society Foundations မှ
Michael Heflin (Director of Equality), Lu Han (Program
Officer), Sue Gunawardena-Vaughn (Associate Director

and Self-care Training ပို့ချေပဵြခင်ဵ
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည် ြမှငဴ်တင်ေရဵအေီအေဉ် (MHAP)မှ
သင်တန်ဵနည်ဵြပ

ဦဵထင်ေအာင်နှငဴ်

မြေင်မငိမ်ဵြေျမ်ဵေိုဵတို့သည်

for Campaigning) တို့ ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် နိုင်ငဳေရဵ

Stress Management and Self-care Training ကို ရန်ကုန်မမို့ရှိ

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)

Myanmar Youth Stars Network အာဵ

ရုဳဵသို့

လာေရာက်မပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past” ြပြေန်ဵအာဵ
ကကညဴ်ရှု့ေလဴလာြေဲဴရာ

AAPP

မှ

ရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြေဲဴသည်။
အတွင်ဵေရဵမှူဵ

တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ

ထို့ေနာက်

ဦဵဘိုကကည်၊

AAPP

AAPP

မှ

လိုက်လဳ
တွဲဘက်

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ

ဦဵေအာင်မျုဵေကျာ်
ိ
နှငဴ် ေိတ်ဓါတ်ြပန်လည် ြမှငဴ်တင်ေရဵ အေီေဉ်
(MHAP) တာဝန်ြေဳ ကိုေကျာ်ေိုဵဝင်ဵ တိမ
ု့ ှ လက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ
လက်ရှိြမန်မာနိုင်ငဳ၏ နိုင်ငဳေရဵအေြြေအေနနှငဴ်

လူ့အြေွငဴ်အေရဵ

အေြြေအေန၊ AAPP ၏ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵေဉ်
တိက
ု့ ို ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၉

ရက်ေန့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့ထိ သင်တန်ဵပိြေ
ု့ ျေပဵြေဲဴသည်။
ထိုသင်တန်ဵကို အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ေြြောက်ဦဵနှငဴ် အမျုဵသာဵ
ိ
(၁၂) ဦဵတို့
တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။
ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵေပဵြခင်ဵ
အပတ်ေဉ်ေေန၊ တနဂေေနွေန့တုိင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည်
ြမှငဴ်တင်ေရဵအေီအေဉ်တေ်ြေုြဖေ်သညဴ်

Mental

Health

Assistance Program (MHAP) မှ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ
နှငဴ် ြပန်လည်ေနရာြေျထာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနမှ ကကီဵကကပ်အပ
ု ်ြေျုပ်
ေသာ ရန်ကုန်မမို့ရှိ အမျုဵသမီ
ိ
ဵ သက်ေမွဵ အတတ်ပညာသင်
ေကျာင်ဵသို့
အတွက်

အေေွေေွလှုပရ
် ှာဵမှုမျာဵ
ေလဴလာ
ရက်ေန့တွင်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
(AAPP)

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှုမျာဵ

၏

ြပြေန်ဵသို့

ြပန်လည်ြမှငဴ်တင်ေရဵ
ြပုလုပ်လျှက်ရှိသည်။

ေလဵဦဵသည် အမျုဵသမီ
ိ
ဵ သက်ေမွဵအတတ်ပညာသင်ေကျာင်ဵမှ
အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ၁၈ ဦဵကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ
လက်ရှိတွင်

၃

ေိတ်ဓာတ်

ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် MHAP မှ အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ေကာင်ဆယ်လာ

ေနာ်ေဝမှ ဧညဴ်သည် တစ်ဦဵ မဲေစာက် AAPP သို့ လာေရာက်

ဒီဇင်ဘာလ

သွာဵေရာက်၍

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊

မဲေောက်မမို့ရှိ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵ
ေနာ်ေဝနိုင်ငဳမှ

ဧညဴ်သည်

အသင်ဵ
တေ်ဦဵ

အမျုဵသမီ
ိ
ဵ

၁၃

ဦဵကို

ဆက်လက်

နှေ်သိမဴ်

ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရှိသည်။
ထို့ြပင်

အပတ်ေဉ်

ေေနေန့တိုင်ဵ

MHAP

မှ

အမျုဵသမီ
ိ
ဵ

ေကာင်ဆယ်လာ တေ်ဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ နှငဴ်

ြပန်လည်ေနရာြေျထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ
ရန်ကုန်မမို့ရှိ

အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵ

ကကီဵကကပ်အပ
ု ်ြေျုပ်ေသာ

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနသိ့ု

သွာဵေရာက်၍ ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှငဴ်တင်ေရဵအတွက် နှေ်သိမဴ်
ေဆွဵေနွဵေပဵမှုမျာဵြပုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင်
အမျုဵသမီ
ိ
ဵ တေ်ဦဵကို နှေ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ
လက်ရှိတွင်

အမျုဵသမီ
ိ
ဵ

နှေ်ဦဵကို

နှေ်သိမဴ်

ေဆွဵေနွဵေပဵ

လျှက်ရှိသည်။
ထို့ြပင် အပတ်ေဉ် တနလောေန့နှငဴ် ေသာကကာေန့တိုင်ဵ MHAP မှ
ေူပါဗိုက်ဆာ

နှေ်ဦဵနှငဴ်

ေကာင်ဆယ်လာ ၁၁

ငှက်ေအာ်ေမ်ဵလူငယ်ေလဴကျငဴ်ေရဵ
သွာဵေရာက်၍

ဦဵတို့သည်

သင်တန်ဵေကျာင်ဵသို့

ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှငဴ်တင်ေရဵအတွက်

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြြေင်ဵမျာဵ

ြပုလုပ်ေပဵလျှက်ရှိသည်။

ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် လူငယ် ၃၈ ဦဵကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵ
ေပဵြေဲဴသည်။
ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ရန်ကုန်နှငဴ် မန္တေလဵမမို့မျာဵရှိ AAPPMHAP

အဖွဲ့သည်

ရန်ကုန်နှငဴ်

မန္တေလဵမမို့မျာဵရှိ

နိုင်ငဳေရဵ

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊၎င်ဵတို့၏မိသာဵေုဝင်မျာဵနှငဴ် အြြောဵထိ
ြေိုက်လွယ်သူမျာဵကို
ရန်ကုန်မမို့ရှိ

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ြပင်

AAPP-MHAP

အဖွဲ့မှ

ေူပါဗိုက်ဆာ

သုဳဵဦဵနှငဴ်

ေကာင်ဆယ်လာ သုဳဵဦဵသည် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပြေုက္ကူ
မမို့နယ်အတွင်ဵရှိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို့၏
မိသာဵေုဝင်မျာဵကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။
ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေောက်မမို့ရှိ MHAP မှ ေကာင်ဆယ်လာမျာဵသည်
ေရွှေ့ေြပာင်ဵြမန်မာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လူကုန်ကူဵြြေင်ဵြေဳရသူမျာဵ၊
ြပည်တွင်ဵေေ်ေကကာငဴ်

ထိြေိုက်နေ်နာြေဲဴရသူမျာဵကို

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရှိသည်။

ဆက်လက်

ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ငါဵဦဵနှငဴ် အမျုဵသာဵ
ိ
ြေုနှေ်ဦဵတိက
ု့ ို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵ
ေပဵမှု

မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ

လက်ရှိတွင်

အလုပ်သမာဵ အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ၂၁

ေရွှေ့ေြပာင်ဵ

ြမန်မာ

ဦဵနှငဴ် အမျုဵသာဵ
ိ
၁၉ ဦဵတို့ကို

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရှိသည်။

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန်
ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ
တိတ် ိုင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ
ဘိုကကည်

တွဘ
ဲ က်အတွင်ဵေရဵမှူဵ

ေအာင်မျုဵေကျာ်
ိ
ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈
+၆၆(၀)

၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၈၁ ၇၃၄၈

