
 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာအသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲ 

 

 

 
ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကြီဵနှင်ဴ ရန်ြုန်တိင်ုဵေဒသကြီဵတွင် အြြြဳ 

လူ့အြွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ေဟာေြပာ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵြို ပို့ြျ 

ေပဵြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)မှ ကြီဵမှူဵ၍ အေြြြဳလူ့အြွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ေဟာေြပာ 
ေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၄) ပွဲြို ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကြီဵ၊ မအူပင်ြရိုင် 

အတွင်ဵရှိ ပန်ဵတေနာ်မမို့နယ်တွင်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ေဟာေြပာ 

ေဆွဵေနွဵပွဲ (၄)ပွဲြို ရန်ြုန်တိင်ုဵေဒသကြီဵ၊ အေရှ့ပိုင်ဵြရိုင် 

အတွင်ဵရှိ ဒဂုဳမမို့သေ်ေတာင်ပိုင်ဵမမို့နယ်၌လည်ဵေြာင်ဵ၊ 

ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲြို ရန်ြုန်တိင်ုဵေဒသကြီဵ၊ 
အေနာြ်ပိုင်ဵြရိုင်အတွင်ဵရှိ ကြညဴ်ြမငတ်ိုင်မမို့နယ်၌ 

လည်ဵေြာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲြိ ု ေြမာြ်ပိုင်ဵ 

ြရိုင်အတွင်ဵရှိ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၌လည်ဵေြာင်ဵ  ေဟာေြပာ 

ပို့ြျေပဵြဲဴသည်။ အဆိုပါေဟာေြပာ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵသ့ုိ လူဦဵေရ 

ေုေုေပါင်ဵ (၂၅၁၅) ဦဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင် တြ်ေရာြ်ြဲဴသည်။  

 ပန်ဵတေနာ်မမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ 
(၃) ပွဲြို အေြြြဳပညာ အထြ်တန်ဵေြျာင်ဵ (၃) 

ေြျာင်ဵ၌ လည်ဵေြာင်ဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁) 

ပွဲြို အေြြြဳပညာ အထြ်တန်ဵေြျာင်ဵြွဲ (၁) 

ေြျာင်ဵ၌ လည်ဵေြာင်ဵ ေဟာေြပာပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ 

ေြျာင်ဵသာဵ၊ေြျာင်ဵသူနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမ ေုေုေပါင်ဵ 
(၁၃၆၂) ဦဵ တြ်ေရာြ်ြဲဴသည်။ 

 ဒဂဳုမမို့သေ်ေတာင်ပိုင်ဵမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာ 

ေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၃)ပွဲြို အေြြြဳပညာ အထြ်တန်ဵ 

ေြျာင်ဵ (၃)ေြျာင်ဵ၌ ေဟာေြပာပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ 

ေြျာင်ဵသာဵ၊ေြျာင်ဵသူနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမ ေုေုေပါင်ဵ 

(၁၀၉၀) ဦဵ တြ်ေရာြ်ြဲဴသည်။ ၎င်ဵြပင ် ေဟာေြပာ 
ေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲြို ဒဂဳုမမို့သေ်ေတာင်ပိုင်ဵ (၇၂) 

ရပ်ြွြ်ရှ ိ အမျ ိုဵသာဵဒီမိုြေရေီအဖွဲ့ြျုပ် ပညာေရဵ 

ြွန်ရြ်၏ အေမဴေေတနာပညာဒါနေြျာင်ဵတွင် 

ေဟာေြပာပို့ြျြဲဴမပီဵ ေြျာင်ဵသာဵ၊ ေြျာင်ဵသူ 

ေုေုေပါင်ဵ (၆၀)ဦဵ တြ်ေရာြ်ြဲဴသည်။  
 ကြညဴ်ြမငတ်ိုင်မမို့နယ်တွင် အမျ ိုဵသာဵဒီမိုြေရေီ 

အဖွဲ့ြျုပ် ပညာေရဵ ြွန်ရြ်၏ ေရွှေတိုင်ပညာတဳြွန်၊ 

တြ္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵ (ပညာဒါန) ေြျာင်ဵတွင် 

ေဟာေြပာပို့ြျြဲဴမပီဵ ေြျာင်ဵသာဵ၊ ေြျာင်ဵသူ 

ေုေုေပါင်ဵ (၃၄)ဦဵ တြ်ေရာြ်ြဲဴသည်။  
 လှိုင်သာယာမမို့နယ်တွင် အမျ ိုဵသာဵဒီမိုြေရေီအဖွဲ့ 

ြျုပ်၊ ပညာေရဵြွန်ယြ်၊ ေ ု အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵ 

သိပ္ပဳတွင် ေဟာေြပာပို့ြျြဲဴမပီဵ ေြျာင်ဵသာဵ၊ေြျာင်ဵသူ 

မျာဵ၊ ေြ်ြျုပ်သင်တန်ဵသူမျာဵနှငဴ် ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ 

အပါအဝင် ေုေုေပါင်ဵ (၅၀) ဦဵ တြ်ေရာြ်ြဲဴသည်။ 

အဆိုပါ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတွင် AAPP မှ ြုိဝဏ္ဏနွယ်၊ 

ြိုြင်ေမာင်ဝင်ဵနှင်ဴ AAPP ၏ လူ့အြွငဴ်အေရဵ TOT 
သင်တန်ဵဆင်ဵမျာဵြဖေ်ကြေသာ မတငဝ်င်ဵေမာ်ေထွဵ၊ မေဝေဝြိုင် 

နှင်ဴ ြိုြပညဴ်ေုဳေအာင်တို့မှ ဦဵေဆာင်ေဆွဵေနွဵြဲဴကြသည်။ အဓိြ 

ေဆွဵေနွဵေပဵေသာအေကြာင်ဵအရာမျာဵမှာ အေြြြဳ 

လူ့အြွငဴ်အေရဵနှငဴ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြွငဴ်အေရဵ ေကြညာ 

ောတမ်ဵ ြဖေ်ေပါ်လာပုဳ သမိုင်ဵေကြာင်ဵ၊ လူသာဵြျင်ဵောနာ 
ေထာြ်ထာဵမှုဥပေဒနှငဴ်သြ်ဆိုင်ေသာ အေကြာင်ဵအရာမျာဵ၊ 

ြွဲြြာဵဆြ်ဆဳမှု ေလျာဴနည်ဵပေပျာြ်ေေမည်ဴ အေကြာင်ဵအရာ 

မျာဵ၊ မူဵယေ်ေဆဵဝါဵ၏ ဆိုဵြျ ိုဵမျာဵြို ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။ 

ထို့ေနာြ် တာ၀န်ယူမှု/တာ၀န်ြဳမှုရှေိေေသာ Movie Clip မျာဵ၊ 

ဘ၀အတွြ် ြွန်အာဵြဖေ်ေေေသာ Movie Clip မျာဵြို 
ြပသေပဵြဲဴမပီဵ ေြျာင်ဵသာဵ/ေြျာင်ဵသူမျာဵနှငဴ် အြပန်အလှန် 

ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။  

ေဟာေြပာပွဲမျာဵမပီဵဆုဳဵမပီဵေနာြ် တြ်ေရာြ်သူမျာဵကြာဵ 
လူ့အြွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတမျာဵ ြမှင်ဴတင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍ AAPP မှ အြျြ် ၃၀ ပါ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ဒဂုဳမမို့သစ်ေတာင်ပုိင်ဵမမို့နယ်တွင်ပပုလုပ်ေသာ ေဆွဵေနွဵပဲွ၌ ေ ျောင်ဵသာဵတစ်ဦဵမှ 

သိလိုသည်မျောဵ ုိ ေမဵပမန်ဵ 



 

လူ့အြွင်ဴအေရဵ ေကြညာောတမ်ဵ (UDHR) အိတ်ေဆာင် ောအုပ် 

မျာဵနှင်ဴ ပိုေတာမျာဵြို ေဝငှြဲဴသည်။ 

ေည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ြြင်ဵနှင်ဴ တိြ်ုတနွ်ဵြြင်ဵ 

 

 
 

အြျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵြျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာြ်မှုအေြြအေနမျာဵ
အတွြ်ေဆွဵေနွဵ 

ဇန်နဝါရီလ ၇ ရြ်ေန့တွင်  Jamie Uhrig (Supporting 

communities by working in patient health, population 

health, and human right)နှင်ဴ ေဒါြ်တာမျ ိုဵဝင်ဵတို့သည် 

နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP) ရုဳဵသို့ လာေရာြ်ြဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of the 

Past” ြပြန်ဵအာဵ ကြညဴ်ရှု့ေလဴလာြဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရှိသူ 

မျာဵမှ လိုြ်လဳ ရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြဲဴသည်။ ထို့ေနာြ် AAPP မှ 

တွဲဘြ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကြည်၊  AAPP ရန်ြုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေြျာ်၊ ေိတ်ဓါတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ် 
တာဝန်ြဳ ဦဵေြျာ်ေိုဵဝင်ဵ နှင်ဴ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴသုေတသနဌာန 

တာဝန်ြဳ၊ နိုင်ငဳြြာဵေရဵဒုတာဝန်ြဳ ြုိေဇာ်မိုဵတို့မှ လြ်ြဳ 

ေတွ့ဆုဳြဲဴမပီဵ ြမန်မာြပည်အတွင်ဵရှိ အြျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ 

ြျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာြ်မှုအေြြအေနမျာဵနှင်ဴပတ်သတ်မပီဵ ေဆွ

 ဵေ ွဵြဲဴကြသည်။ 

 

 

 

မဗိတိသျှသဳရုဳဵမှြိုယ်ောဵလှယ်အဖွဲ့ AAPP သ့ုိ လာေရာြ် 
ေလဴလာ 

ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရြ်ေန့တင်ွ ရန်ြုန်မမို့ မဗိတိသျှသဳရုဳဵမှ Mr. 

Rupert Dewey (Joint Head of Myanmar Unit, in the 

British Foreign and Commonwealth Office) နှငဴ် 
ြိုေဇာ်နိုင်ဦဵ (ြ) ြိုြိုင်သူရိန် (နိုင်ငဳေရဵအရာရှိ) တိုသ့ည် 

နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာြ်မပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past” 

ြပြန်ဵအာဵ ကြညဴ်ရှု့ေလဴလာြဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရှသူိမျာဵမှ 

လိုြ်လဳရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြဲဴသည်။ ထို့ေနာြ် AAPP မ ှ
တွဲဘြ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကြည်နှင်ဴ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သုေတသန 

ဌာနတာဝန်ြဳ၊ နိုင်ငဳြြာဵေရဵဒုတာဝန်ြဳ ြိုေဇာ်မိုဵ တိုမ့ှ 

လြ်ြဳေတွ့ဆုဳြဲဴမပီဵ ြမန်မာြပည်၏ လူ့အြွင်ဴအေရဵအေြြအေန၊ 

လြ်ရှြိမန်မာနိုင်ငဳ၏ နိုင်ငဳေရဵအေြြအေနနှင်ဴ AAPP ၏ 

လုပ်ေဆာင်လျြ်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵေဉ်တို့ြို ေဆွဵေနွဵြဲဴကြသည်။ 

 

 

 
 

 

 

လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာြ်မှုမျာဵနှင်ဴပတ်သြ်၍ ပူဵေပါင်ဵ 
ေဆာင်ရွြ်ေရဵညှိနှိုင်ဵအေည်ဵအေဝဵ 

လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာြ်မှုမျာဵနှင်ဴပတ်သတ်၍ ပူဵေပါင်ဵ 
ေဆာင်ရွြ်ေရဵ ညှိနှိုင်ဵအေည်ဵအေဝဵအာဵ နိုင်ငဳေရဵ 

အြျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) မှ 

ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရြ်ေန့တွင် AAPP ၏ သင်တန်ဵြန်ဵမတွင် 

ြပုလုပ်ြဲဴသည်။ ထိုအေည်ဵအေဝဵတွင် AAPP, Genuine 

People's Servant (GPS), Human Rights Defenders and 
Promoters (HRDP),  Future Light Center (FLC), Than 

Lwin Citizen Empowerment, New Myanmar Foundation, 

The Ta'ang Students and Youth Union (TSYU), All Arakan 

Students' & Youths' Congress (AASYC), Equality 

Myanmar, PEN Myanmar, Network for Human Rights 
Documentation Burma (ND-Burma) တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ 

အ ျေဉ်ဵေောင်တွင်ဵ ျေန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာ ်မှုအေပခအေနမျောဵအတွ ်ေဆွဵေနွဵ 

မဗိတိသျှသဳရဳုဵမှ Mr. Rupert Dewey AAPP ပပခန်ဵ ုိ ေလဴလာ 

လူ့အခွငဴ်အေရဵချေ ိုဵေဖာ ်မှုမျောဵနှငဴ်ပတ်သ ်၍ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွ ်ေရဵ 

ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ 



 

တြ်ေရာြ်ြဲဴမပီဵ လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာြ်မှုမျာဵနှင်ဴဆြ်ေပ် 

ေနေသာ ဥပေဒမျာဵ၊ ြိုင်တွယ်ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ် ြိေ္စရပ်မျာဵနှငဴ် 

လူ့အြွင်ဴအေရဵနှင်ဴ ြိုြ်ညီြြင်ဵမရှိေသာ ဥပေဒမျာဵြိုြပင်ဆင် 
ရာတွင် ထညဴ်သွင်ဵေဉ်ောဵရမညဴ်အြျြ်မျာဵ အပါအဝင် 

ေရှ့လပု်ငန်ဵေဉ်မျာဵြိုေဆွဵေနွဵြဲဴကြသည်။ 

 
 
 

ြေနဒါသဳရုဳဵမှြိုယ်ောဵလှယ်အဖွဲ့ AAPP သ့ုိ လာေရာြ် 

လည်ပတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရြ်ေန့တင်ွ ြေနဒါနိုင်ငဳအေိုဵရ ြေနဒါသဳရုဳဵမှ 
Helen Bao (First Secretary – Political Affairs) နှင်ဴ Khine 

Lynn Thu (Advocacy and Political Affairs Officer) တိုသ့ည် 
နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာြ်မပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past” 

ြပြန်ဵအာဵ ကြညဴ်ရှု့ေလဴလာြဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရှသူိမျာဵမှ 

လိုြ်လဳရှင်ဵြပေပဵြဲဴသည်။ ထို့ေနာြ် Helen Bao (First 

Secretary – Political Affairs) နှင်ဴ Khine Lynn Thu 
(Advocacy and Political Affairs Officer) တိုအ့ာဵ AAPP 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်၊ AAPP ရန်ြုန်ရဳုဵတာဝန်ြဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေြျာ်၊ ေိတ်ဓါတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ အေီအေဉ် 

တာဝန်ြဳ ဦဵေြျာ်ေိုဵဝင်ဵ နှင်ဴ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴသုေတသနဌာန 

တာဝန်ြဳ၊ နိုင်ငဳြြာဵေရဵဒုတာဝန်ြဳ ြုိေဇာ်မိုဵတို့မှ လြ်ြဳ 
ေတွ့ဆုဳြဲဴမပီဵ ြမန်မာြပည်၏ လူ့အြွင်ဴအေရဵအေြြအေန၊ 

လြ်ရှြိမန်မာနိုင်ငဳ၏ နိုင်ငဳေရဵအေြြအေနနှင်ဴ AAPP ၏ 

လုပ်ေဆာင်လျြ်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵေဉ်တို့ြို ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။ 

 

 

 

International Republican Institute မ ှ ြိုယ်ောဵလှယ်အဖွဲ့ 

လာေရာြ်ေလဴလာ 

ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရြ်ေန့တွင် International Republican 
Institute မှ NATALIE TRISILLA (Associate Director for 

Evidence and Learning Center for Global Impact), 

KIMBERLY RATCLIFF (Senior Evaluation Associate – 
Office of Monitoring, Evaluation and Learning) နှင်ဴ Ma 

May Myo Thwel တို့သည် နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ရုဳဵသို့ လာေရာြ်မပီဵ 

AAPP ၏ “Memory of the Past” ြပြန်ဵအာဵ ကြညဴ်ရှု့ 

ေလဴလာြဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရှသူိမျာဵမှ လိုြ်လဳရှင်ဵလင်ဵ 
ြပသေပဵြဲဴပါသည်။ ထို့ေနာြ် AAPP မှ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နုိင်၊ AAPP ရန်ြုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေြျာ်၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵတာဝန်ြဳ ဦဵေိုဵနိုင်၊ ေိတ်ဓါတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ 

အေီအေဉ်တာဝန်ြဳ ဦဵေြျာ်ေိုဵဝင်ဵနှင်ဴ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ 

သုေတသနဌာနတာဝန်ြဳနှင်ဴ နိုင်ငဳြြာဵေရဵ ဒုတာဝန်ြဳ ြိုေဇာ်မိုဵ 
တိုမ့ှ လြ်ြဳေတွ့ဆုဳြဲဴမပီဵ AAPP ၏ လုပ်ေဆာင်လျြ်ရှိေသာ 

လုပ်ငန်ဵေဉ်တို့ြို ေဆွဵေနွဵြဲဴကြသည်။ 

 
 

 

လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာြ်မှုမျာဵနှင်ဴပတ်သြ်၍ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်ေရဵညှိနှိုင်ဵအေည်ဵအေဝဵ(ဒုတိယကြိမ်) 

လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာြ်မှုမျာဵနှင်ဴပတ်သတ်၍ ပူဵေပါင်ဵ 
ေဆာင်ရွြ်ေရဵ ညှိနှိုင်ဵအေည်ဵအေဝဵ(ဒုတိယအကြိမ်)အာဵ 

နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP) မှ  ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရြ်ေန့တင်ွ AAPP ၏ သင်တန်ဵ 

ြန်ဵမ၌ ြပုလုပ်ြဲဴသည်။ ထိုအေည်ဵအေဝဵတွင် AAPP, Genuine 

People's Servant (GPS), Human Rights Defenders and 

Promoters (HRDP),  Future Light Center (FLC), Than 

Lwin Citizen Empowerment, New Myanmar Foundation, 
The Ta'ang Students and Youth Union (TSYU), All Arakan 

Students' & Youths' Congress (AASYC), Equality 

Myanmar, PEN Myanmar, Network for Human Rights 

 ေနဒါသဳရဳုဵမှ  ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵ AAPP ပပခန်ဵ ုိ ေလဴလာ 

International Republican Institute မှ  ုိယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့နှငဴ်  

ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

လူ့အခွငဴ်အေရဵချေ ိုဵေဖာ ်မှုမျောဵနှငဴ်ပတ်သ ်၍ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်ေရဵညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ(ဒုတိယက ိမ်) 



 

Documentation Burma (ND-Burma), Athan, 

Seagull,Tavoyan Women's Union (TWU), SYNERGY, 

Independent Lawyers' Association of Myanmar (ILAM), 
Open Myanmar Initiative (OMI), Pro-Peace Network 

(PPN-Mdy), POINT, Ta'ang Women's Organization(TWO) 

နှင်ဴ Generation Wave (GW) တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ 

တြ်ေရာြ်ြဲဴမပီဵ Coalition လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵတွင် ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင်ေရဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵအာဵ ေဆွဵေနွဵြဲဴကြသည်။ 

 
 

"ြာြွယ်ရမညဴ်လူ့ဘဝမျာဵ" ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လူ့အြွင်ဴအေရဵ 

ြျ ိုဵေဖာြ်မှုမျာဵအေပါ် သဳုဵသပ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳ ေဆွဵေနွဵပွဲ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရြ်ေန့တင်ွ "ြာြွယ်ရမညဴ်လူ့ဘဝမျာဵ" 
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာြ်မှုမျာဵအေပါ် 

သဳုဵသပ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲြို ေတာင်ဥြ္ကလာပ 

မမို့နယ်တွင် ြပုလုပ်ြဲဴသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲသို့ 

AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်၊ AAPP ရန်ြုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေြျာ်၊ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သုေတသနဌာနတာဝန်ြဳ၊ 
နိုင်ငဳြြာဵေရဵဒုတာဝန်ြဳ ြိုေဇာ်မိုဵ၊ AAPP လူ့အြွင်ဴအေရဵနည်ဵြပ 

ြိုဝဏ္ဏနွယ်တိုန့ှင်ဴအတူ  Genuine People's Servant (GPS), 

Human Rights Defenders and Promoters (HRDP),  Future 

Light Center (FLC), Than Lwin Citizen Empowerment, 

New Myanmar Foundation, The Ta'ang Students and 
Youth Union (TSYU), All Arakan Students' & Youths' 

Congress (AASYC), Equality Myanmar, PEN Myanmar, 

Network for Human Rights Documentation Burma (ND-

Burma), Athan, Seagull,Tavoyan Women's Union (TWU), 

SYNERGY, Independent Lawyers' Association of Myanmar 
(ILAM), Open Myanmar Initiative (OMI), Pro-Peace 

Network (PPN-Mdy), POINT, Ta'ang Women's 

Organization(TWO), Generation Wave (GW) နှင်ဴ Myanmar 

ICT for Development Organization (MIDO) တို့မှ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ တြ်ေရာြ်ြဲဴမပီဵ လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာြ်မှု 
ြဖေ်ေေေသာ အြျြ်မျာဵ၊ Coalition လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵတွင် 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေရဵ နှင်ဴ ေရှ့လပု်ငန်ဵေဉ်မျာဵအာဵ ေဆွဵေနွဵြဲဴကြ 

သည်။ 

 

 
 
 

 

 

United Nations Human Settlements Programme မှ AAPP 

သ့ုိ လာေရာြ် ေလဴလာ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရြ်ေန့တင်ွ United Nations Human 

Settlements Programme မှ Mr.Vishnu Prasad (Field 
Programme Manager) and Shoko Sakuma တို့သည် 

နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာြ်လည်ပတ်ြဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of 

the Past” ြပြန်ဵအာဵကြညဴ်ရှုေလဴလာြဲဴရာ AAPP မှ 

တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ လိုြ်လဳရှင်ဵလင်ဵြပသေပဵြဲဴသည်။ ထို့ေနာြ် 
AAPP ရန်ြုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေြျာ်နှင်ဴ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ 

သုေတသနတာဝန်ြဳ၊ နိုင်ငဳြြာဵေရဵဒုတာဝန်ြဳ ြိုေဇာ်မိုဵတို့မှ 

လြ်ြဳေတွ့ဆုဳြဲဴမပီဵ AAPP ၏ လုပ်ေဆာင်ြဲဴေသာ လုပ်ငန်ဵေဉ် 

မျာဵနှင်ဴ လုပ်ေဆာင်လျြ်ရှေိသာ လုပ်ငန်ဵေဉ် မျာဵအာဵ ေဆွဵေနွဵ 

ြဲဴကြသည်။ 

အေထွေထွလှုပရှ်ာဵမှုမျာဵ 

 

 
 

 

 

ပမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လူ့အခွငဴ်အေရဵ ချေ ိုဵေဖာ ်မှုမျောဵအေပါ် သဳုဵသပ်ပခင်ဵ 

ဆိငု်ရာ အလုပ်ရဳု ေဆွဵေနွဵပဲွ ို တ ်ေရာ ်လာက သူမျောဵ 

United Nations Human Settlements Programme မှ 

 ုိယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

“Gender, Gender Role and Gender Power သင်တန်ဵ ုိ တ ်ေရာ ် 



 

“Gender, Gender Role and Gender Power သင်တန်ဵြို 

တြ်ေရာြ်ြြင်ဵ 

ဇန်နဝါရီလ ၂ ရြ်ေန့တင်ွ “Gender, Gender Role and 
Gender Power သင်တန်ဵ”ြို နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)ရုဳဵ၌ ြပုလုပ်ြဲဴသည်။ 
ထိုသင်တန်ဵအာဵ မေနာင်လတ် မှ ပို့ြျေပဵြဲဴမပီဵ AAPP 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ တြ်ေရာြ်ြဲဴသည်။  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

နိုင်ငဳတြာမှ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေောြ်မမို့ရှိ AAPP သို့ 

လာေရာြ်ေလဴလာ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရြ်ေန့တင်ွ အေမရိြန်နိင်ုငဳ၊ ဝါရှင်တန် 

တြ္ကသုိလ်မှ ေြျာင်ဵသာဵ၊ေြျာင်ဵသူ (၁၀)ဦဵ၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ 
ရြ်ေန့တင်ွ ြပင်သေ်၊ အဂေလန်၊ မေလဵရှာဵ၊ ဂျပန်တို့မှ 

ြရီဵသွာဵဧညဴ်သည် (၆)ဦဵတို့သည် ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေောြ်မမို့ရှိ 

နိုင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူညီေောင်ဴေရှာြ်ေရဵ အသင်ဵ 

(AAPP) ၏ ြပြန်ဵသ့ုိ လာေရာြ် ေလဴလာြဲဴသည်။ AAPP မှ 

မမိုဵပန်ဵြဖူမှ ြပြန်ဵအတွင်ဵ လိုြ်လဳရင်ှဵလင်ဵ ြပသေပဵြဲဴသည်။ 
ထို့ေနာြ် ြမန်မာြပည်၏ လူ့အြွင်ဴအေရဵအေြြအေန၊ နိုင်ငဳေရဵ 

အေြြအေနနှင်ဴ AAPP ၏ လုပ်ေဆာင်လျြ်ရှေိသာ 

လုပ်ငန်ဵေဉ်တို့ြို ရှင်ဵလင်ဵ ေြပာကြာဵြဲဴမပီဵ ေမဵြွန်ဵမျာဵအာဵ 

ြပန်လည် ေြဖကြာဵေပဵြဲဴသည်။ 

 
စိတ်ဓာတ်ပပန်လည်ပမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်(MHAP) 

သင်တန်ဵပို့ချေေပဵပခင်ဵ 

 

 

 

Stress Management and Self-Care Training ြို ပို့ြျေပဵြြင်ဵ 

Sandhi Governance Institute ၏ Political Leadership 

သင်တန်ဵ၊ အပါတ်စဉ် (၆) တွင် AAPP မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

ဦဵထင်ေအာင်သည် Stress Management and Self-Care 
Training ကို  ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန့မှ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ 

ရက်ေန့ထိ  ှစ်ရက်တာ ေဆွဵေ ွဵပိုခ့ျေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵတွင် 

ပါတီအသီဵသီဵ ှငဴ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

သင်တန်ဵသူ၊ သင်တန်သာဵ ၂၉ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြြင်ဵ 

အပတ်စဉ် စေန၊ တနဂေေ ွေန့တိုင်ဵတွင်  ိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)၏ 

စိတ်ဓာတ် ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်သညဴ် 

Mental Health Assistance Program (MHAP) မှ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ 

ကယ်ဆယ်ေရဵ ှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနမှ 
ကကီဵကကပ်အပု်ချုပ်ေသာ ရန်ကုန်မမို့ရိှ အမျ ိုဵသမီဵ သက်ေမွဵ 

အတတ်ပညာသင်ေကျာင်ဵသို့ သွာဵေရာက်၍ စိတ်ဓာတ် 

ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက်  ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵေပဵမှုမျာဵ ြပုလုပ် 

လျှက်ရှိသည်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵတွင် MHAP မှ အမျ ိုဵသမီဵ 

ေကာင်ဆယ်လာ ေလဵဦဵသည် အမျ ိုဵသမီဵ သက်ေမွဵ အတတ် 
ပညာသင်ေကျာင်ဵမှ အမျ ိုဵသမီဵ ေလဵဦဵကို  ှစ်သိမဴ် ေဆွဵေ ွဵ 

ေပဵမှု မပီဵေြမာက်ခဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် အမျ ိုဵသမီဵ ၁၂ ဦဵကို 

ဆက်လက်  ှစ်သိမဴ် ေဆွဵေ ွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။  

ထို့ြပင် အပတ်စဉ် စေနေန့တိုင်ဵ MHAP မှ အမျ ိုဵသမီဵ 

ေကာင်ဆယ်လာ တစ်ဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ  ှင်ဴ 
ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ကကီဵကကပ်အပု်ချုပ်ေသာ 

ရန်ကုန်မမို့ရိှ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနသို့ 

သွာဵေရာက်၍ စိတ်ဓာတ် ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက်  ှစ်သိမ်ဴ 

ေဆွဵေ ွဵေပဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်လျှက်ရိှသည်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ 

တွင် အမျ ိုဵသမီဵ သဳုဵဦဵကို  ှစ်သိမဴ် ေဆွဵေ ွဵေပဵခဲဴသည်။ 

ထို့ြပင ် အပတ်စဉ် တနလောေန့ ှင်ဴ ေသာကကာေန့တိုင်ဵ MHAP မှ 

စူပါဗိုက်ဆာ  ှစ်ဦဵ ှင်ဴ ေကာင်ဆယ်လာ  ၁၁ ဦဵတို့သည် 

Stress Management and Self-Care Training  ုိ ပ့ုိချေ 

ဝါရှင်တန်တ ္ကသိုလ်မှ ေ ျောင်ဵသူ၊ေ ျောင်ဵသာဵမျောဵ ိ ုရှင်ဵလင်ဵ 
ေပပာက ာဵ 



 

ငှက်ေအာ်စမ်ဵ လူငယ်ေလဴကျင်ဴေရဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵသ့ုိ 

သွာဵေရာက်၍ စိတ်ဓာတ် ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက်  ှစ်သိမ်ဴ 

ေဆွဵေ ွဵေပဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵလျှက်ရိှသည်။ ဇန်နဝါရီလ 
အတွင်ဵတွင် လူငယ် ၂၅ ဦဵကို  ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵေပဵခဲဴသည်။ 

ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵေကာင်ဆယ်လာ  ှစ်ဦဵ ှင်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵ ေကာင်ဆယ်လာ  ှစ်ဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ 

ကယ်ဆယ်ေရဵ ှင်ဴ ြပန်လည် ေနရာချထာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန 

လက်ေအာက်ရိှ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵတွင် ရိှေသာ 
မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ ေလဴကျင်ဴေရဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ သင်တန်ဵသူ 

အမျ ိုဵသမီဵ သဳုဵဦဵ ှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ အမျ ိုဵသာဵ ငါဵဦဵတို့ကို 

 ှစ်သိမဴ် ေဆွဵေ ွဵေပဵခဲဴသည်။  

ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵတွင် ရန်ကုန် AAPP-MHAP အဖွဲ့မှ 

စူပါဗိုက်ဆာ တစ်ဦဵ ှင်ဴ ေကာင်ဆယ်လာ သဳုဵဦဵသည် မေကွဵ 
တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပခုက္ကူမမို့နယ်ရိှအတွင်ဵရိှ  ိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵ ှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵကို  ှစ်သိမဴ် ေဆွဵေ ွဵ 

ေပဵခဲဴသည်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသာဵ ကိုဵဦဵ ှင်ဴ 

အမျ ိုဵသမီဵ ကိုဵဦဵကို  ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵေပဵ ိုင်ခဲဴသည်။   

ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵတွင် ရန်ကုန် ှင်ဴ မ ္တေလဵမမို့မျာဵရိှ AAPP-
MHAP အဖွဲ့သည် ရန်ကုန် ှင်ဴ မ ္တေလဵမမို့မျာဵရိှ  ိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ ၎င်ဵတို၏့ မိသာဵစုဝင်မျာဵ ှင်ဴ   အြခာဵ 

ထိခိုက်လွယ်သူမျာဵကို  ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵေပဵခဲဴသည်။  

ထိုင်ဵ ိုင်ငဳ၊ မဲေစာက်မမို့ရှိ MHAP မှ ေကာင်ဆယ်လာမျာဵသည် 

ေရွှေ့ေြပာင်ဵြမန်မာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လူကုန်ကူဵြခင်ဵခဳရသူမျာဵ၊ 
ြပည်တွင်ဵစစ်ေကကာင်ဴ ထိခိုက်နစ်နာခဴဲရသူမျာဵကို ဆက်လက် 

 ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵတွင်  

အမျ ိုဵသမီဵ ငါဵဦဵ ှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ ေလဵဦဵတိုက့ို  ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵ 

ေပဵမှု မပီဵေြမာက်ခဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် ေရွှေ့ေြပာင်ဵ ြမန်မာ 

အလုပ်သမာဵ အမျ ိုဵသမီဵ ၂၁  ဦဵ ှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ ၁၆ ဦဵတို့ကုိ 
 ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။ 

ဆ ်သွယ်ေမဵပမန်ဵရန် 
နုိင်ငဳေရဵအ ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ  ူညီေစာငဴ်ေရှာ ်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိက ည် တွဘဲ ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျေ ိုဵေ ျော် ရန် ုန်ရဳုဵတာဝန်ခ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  
 


