
 

 

လူအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာအသိပညာေဆွဵေ ွဵပွဲ 
 

 
 
 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵတွင် အြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ 
ေောေြပာ ေဆွဵေ ွဵပွဲမျာဵကို ပို့ချေပဵြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP)မှ ကကီဵမှူဵ၍ အေြြေြေဳလူ့အြေွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ေဟာေြပာ 

ေဆွဵေနွဵပွဲေပါင်ဵ (၂) ပွဲကို ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ အေရှ့ပိုင်ဵ 
ြေရိုင်အတွင်ဵရိှ ဒဂဳုမမို့သေ်ေတာင်ပိုင်ဵမမို့နယ်၌ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၁)ပွဲကို ရန်ကုန်တိင်ုဵ ေဒသကကီဵ၊ 

ေြမာက်ပိုင်ဵြေရိုင်အတွင်ဵရိှ အင်ဵေိန်မမို့နယ်၌ လည်ဵေကာင်ဵ 

ေဟာေြပာ ပို့ြေျေပဵြေဲဴသည်။ အဆိုပါေဟာေြပာ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵသို့ 

လူဦဵေရ ေုေုေပါင်ဵ (၂၁၀) ဦဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင် တက်ေရာက် 
ြေဲဴသည်။  

 ဒဂဳုမမို့သေ်ေတာင်ပိုင်ဵမမို့နယ်တွင် ေဟာေြပာ ေဆွဵေနွဵပဲွ 
ေပါင်ဵ (၂)ပွဲကို IDAP ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ 

တေ်ေကျာင်ဵ၌ ေဟာေြပာပို့ြေျေပဵြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ 

ေကျာင်ဵသူနှင်ဴ ဆရာ၊ဆရာမ ေုေုေပါင်ဵ (၁၈၀) ဦဵ 

တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။ 

 အင်ဵေိန်မမို့နယ်တွင် အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ြေျုပ် 
ပညာေရဵကွန်ရက်၏ အေမဴအိမ် အသက်ေမွဵမှု ပညာဒါန 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ေဟာေြပာပို့ြေျြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ 

ေကျာင်ဵသူ၊ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵနှင်ဴ သင်တန်ဵအုပ်ြေျုပ်သူ 

ေုေုေပါင်ဵ (၃၀)ဦဵ တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။  

အဆိုပါ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတင်ွ AAPP မှ ကိုဝဏ္ဏနွယ၊် 
ကိုေကျာ်ဦဵ၊ ကိုြေင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ ကိုမျ ိုဵထွန်ဵ၊ မပိုင်ရည်ေမွှေဵ  နှငဴ် 

AAPP ၏ လူ့အြေွငဴ်အေရဵ TOT သင်တန်ဵဆင်ဵ 

မတငဝ်င်ဵေမာ်ေထွဵ တိုမ့ှ ဦဵေဆာင် ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။ 

အဓိကေဆွဵေနွဵေပဵေသာအေကကာင်ဵအရာမျာဵမှာ အေြြေြဳေ 

လူ့အြေွငဴ်အေရဵနှငဴ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြေွငဴ်အေရဵ ေကကညာ 
ောတမ်ဵ ြဖေ်ေပါ်လာပုဳ သမိုင်ဵေကကာင်ဵ၊ လူသာဵြေျင်ဵောနာ 

ေထာက်ထာဵမှုဥပေဒနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵ၊ 

ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှု ေလျာဴနည်ဵပေပျာက်ေေမည်ဴ အေကကာင်ဵအရာ 

မျာဵ၊ မူဵယေ်ေဆဵဝါဵ၏ ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵကို ေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။ 

ထို့ေနာက် တာ၀န်ယမူှု/တာ၀န်ြေဳမှုရိှေေေသာ Movie Clip မျာဵ၊ 
ဘ၀အတွက် ြေွန်အာဵြဖေ်ေေေသာ Movie Clip မျာဵကို 

ြပသေပဵြေဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူမျာဵနှငဴ် အြပန်အလှန် 

ေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။  

ေဟာေြပာပွဲမျာဵမပီဵဆုဳဵမပီဵေနာက် တက်ေရာက်သူမျာဵကကာဵ 
လူ့အြေွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတမျာဵ ြမှင်ဴတင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍ AAPP မှ အြေျက် ၃၀ ပါ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ေကကညာ ောတမ်ဵ (UDHR) အိတ်ေဆာင် ောအုပ် 
မျာဵနှင်ဴ ပိုေတာမျာဵကို ေဝငှြေဲဴသည်။ 

 

 

 

ကယာဵြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵသင်တန်ဵ ပို့ချြခင်ဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ လူ့အြေွင်ဴအေရဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

IDAP ကုိယ်ပုိင်အထက်တန်ဵေကျောင်ဵတွင် ပပုလုပ်ေသာ လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိငု်ရာ 

အသိပညာေပဵ ေဆွဵေနွဵပွဲ 

ကယာဵပပည်နယ်တွင် လူ့အခွငဴ်အေရဵသင်တန်ဵ ပ့ုိချေပခင်ဵ  



 

သင်တန်ဵကို ကယာဵြပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်မမို့ရှိ အမျ ိုဵသာဵ 

ဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ြေျုပ် (ြပည်နယ်ရုဳဵ) ၌ ပ့ုိြေျေပဵြေဲဴသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေန့မှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်ေန့ထိ 
ြပုလုပ်ြေဲဴေသာ (၆)ရက်တာ သင်တန်ဵ၌ သင်တန်ဵနည်ဵြပအြဖေ် 

ကိုဝဏ္ဏနွယမ်ှ သင်တန်ဵ ပို့ြေျေပဵြေဲဴသည်။ သင်တန်ဵကို 

သင်တန်ဵသူ (၁၈)ဦဵ၊ သင်တန်ဵသာဵ (၅)ဦဵတို့ 

တက်ေရာက်ြေဲဴကကမပီဵ ၎င်ဵတ့ုိသည် အမျ ိုဵသာဵ 

ဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ြေျုပ်(NLD)ပါတီမှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ လူငယ်မျာဵနှင်ဴ 
AAPP အဖွဲ့ဝင် တေ်ဦဵတို့ ြဖေ်ကကသည်။ ထို့ြပင် သင်တန်ဵ 

တက်ေရာက်သူမျာဵသည် ရှမ်ဵ၊ မွန် - ရှမ်ဵ၊ ကေယာ၊ ကယန်ဵ၊ 

ကယာဵ၊ ပအုိဝ်ဵ၊ ဗမာ၊ ကရင်၊ ေဂဵဘာဵ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

မျာဵြဖေ်ကကသည်။ သင်တန်ဵပို့ြေျြေဲဴေသာ ကယာဵြပည်နယ်တွင် 

ေြမယာသိမ်ဵဆည်ဵြြေင်ဵေသညဴ် လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ြေျ ိုဵေဖာက်မှု 
မျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။ 

သင်တန်ဵပိုြ့ေျရြြေင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ြေျက်သည် ဒီမိုကေရေီ နိုင်ငဳေတာ် 
တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါဝင်ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵ 

ြမှင်ဴတင်ရန်နှင်ဴ အသိပညာမျာဵရရိှလာရန် ရည်ရွယ်၍ ေွမ်ဵေဆာင် 

ရည် ြမှင်ဴတင်ေပဵြြေင်ဵြဖေ်သည်။  

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ ှင်ဴ တိက်ုတနွ်ဵြခင်ဵ 

 

 

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊  ိုင်ငဳတကာ ဆက်ဆဳေရဵ ေကာ်မတီ ှင်ဴ 
ေတွ့ဆုဳေဆွဵေ ွဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်၊ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်၊ AAPP 

အဖွဲ့ဝင် ကိုြေင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ Human Rights Defenders and 

Promoters (HRDP) မှ ကိုေအာင်ေော်ဦဵ၊ Equality Myanmar မှ 
မေမဖူဵပွင်ဴေအာင်၊ The Seagull မှ မေုြေျေ် တိုပ့ါဝင်သညဴ် 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ြေျ ိုဵေဖာက်မှု ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့သည် ေနြပည်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လွှေတ်ေတာ်၊ 

နိုင်ငဳတကာ ဆက်ဆဳေရဵ ေကာ်မတီ နှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵြေဲဴသည်။ 

ေဆွဵေနွဵပွဲအာဵ ေန့လည် ၁၂ : ၄၅ မိနေ်မှ ေန့လည် ၀၂ : ၀၀ 

နာရီထိ ြပည်သူ့လွှေတ်ေတာ် နိုင်ငဳတကာ ဆက်ဆဳေရဵ 
ေကာ်မတီအေည်ဵအေဝဵြေန်ဵမတွင် ြပုလုပ်ြေဲဴသည်။ ေကာ်မတီ 

ဥက္ကဌ ဦဵေော်သိန်ဵအပါအဝင် ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်ေက်မှုမျာဵ 

ကာကွယတ်ာဵဆီဵ နိုင်ရန်နှင်ဴ ြပည်သူမျာဵလုဳခြေုဳမှုအြပညဴ်အဝ 

ရရိှေေရန်အတွက် အေရဵကကီဵေသာ ောြေျုပ်နှေ်ြေု ြဖေ်သညဴ် ICCPR 
နှင်ဴ UNCAT ောြေျုပ်မျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်အေိုဵရမှ 

အတည်ြပုလက်မှတ်ေရဵထိုဵရန်အတွက် ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။ 

 

 
 

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့ေရဵရာစီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ ှင်ဴ 
ေတွ့ဆုဳေဆွဵေ ွဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
ဦဵဘိုကကည်၊ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်၊ AAPP 

အဖွဲ့ဝင် ကိုြေင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ Human Rights Defenders and 

Promoters (HRDP) မှ ကိုေအာင်ေော်ဦဵ၊ Equality Myanmar မှ 

မေမဖူဵပွင်ဴေအာင်၊ The Seagull မှ မေုြေျေ် တိုပ့ါဝင်သညဴ် 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ြေျ ိုဵေဖာက်မှု ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့သည် ေနြပည်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လွှေတ်ေတာ်၊ 

ြပည်သူ့ေရဵရာေီမဳြေန့်ြေွဲေရဵေကာ်မတီတိုန့ှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ 

ြေဲဴသည်။ ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပည်သူ့လွှေတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့ေရဵရာ 

ေီမဳြေန့်ြေွဲမှုေကာ်မတီ အေည်ဵအေဝဵြေန်ဵမတွင် ေန့လည် ၂:၁၅ 

မိနေ်မှ ၀၄:၀၀ နာရီအထိ ေကာ်မတီဥက္ကဌ 
ေဒါက်တာေအာင်ထွန်ဵြေိုင် အပါအဝင် ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ            ြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်ေက်မှုမျာဵ 

ကာကွယတ်ာဵဆီဵနိုင်ရန်နှင်ဴ ြပည်သူမျာဵလုခဳြေုဳမှုအြပညဴ်အဝ 

ရရိှေေရန်တို့အတွက် အေရဵကကီဵေသာ ောြေျုပ်နှေ်ြေု ြဖေ်သညဴ် 

ICCPR နှင်ဴ UNCAT ောြေျုပ်မျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်အေိုဵရမှ 
အတည်ြပုလက်မှတ်ေရဵထိုဵ ရန်အတွက် ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။ 
 

ပပည်သူ့လွှတ်ေတာ၊် နိုင်ငဳတကာ ဆက်ဆဳေရဵ ေကာ်မတီနှငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

ပပည်သူ့လွှတ်ေတာ၊် ပပည်သူ့ေရဵရာစီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီနှငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 



 

 

 

 

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊  ိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ 
ေကာ်မတီ ှငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေ ွဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်၊ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်၊ AAPP 

အဖွဲ့ဝင် ကိုြေင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ Human Rights Defenders and 

Promoters (HRDP) မှ ကိုေအာင်ေော်ဦဵ၊ Equality Myanmar မှ 
မေမဖူဵပွင်ဴေအာင်၊ The Seagull မှ မေုြေျေ် တို ့ ပါဝင်သည်ဴ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ြေျ ိုဵေဖာက်မှု ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့သည် ေနြပည်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လွှေတ်ေတာ်၊ 

နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအြေွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီနှငဴ် 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲအာဵ နဳနက် ၀၈ : ၀၀ 
နာရီမှ ၀၉ : ၃၀ နာရီြေွဲထိ ြပည်သူ့လွှေတ်ေတာ် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ 

မူလအြေွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ အေည်ဵအေဝဵြေန်ဵမတွင် 

ြပုလုပ်ြေဲဴမပီဵ ေကာ်မတီ ဥက္ကဌ ဦဵေော အပါအဝင် 

ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ လူ့အြေွင်ဴအေရဵြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ 

ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်ေက်မှုမျာဵ ကာကွယတ်ာဵဆီဵနိုင်ရန်နှင်ဴ 
ြပည်သူမျာဵလုဳခြေုဳမှုအြပညဴ်အဝရ ရိှေေရန်တို့အတွက် 

အေရဵကကီဵေသာ ောြေျုပ်နှေ်ြေု ြဖေ်သညဴ် ICCPR နှင်ဴ UNCAT 

ောြေျုပ်မျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်အေိုဵရမှ အတည်ြပုလက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ရန်အတွက် ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။ 

 

 
 

 

 

အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်၊  ိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအခွငဴ်အေရဵ၊ 
ဒီမိုကေရစီအေရဵ ှငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ ှင်ဴ 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေ ွဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်၊ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်၊ AAPP 
အဖွဲ့ဝင် ကိုြေင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ Human Rights Defenders and 

Promoters (HRDP) မှ ကိုေအာင်ေော်ဦဵ၊ Equality Myanmar မှ 

မေမဖူဵပွင်ဴေအာင်၊ The Seagull မှ မေုြေျေ် တို ့ ပါဝင်သည်ဴ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ြေျ ိုဵေဖာက်မှု ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့သည် ေနြပည်ေတာ်၊ အမျ ိုဵသာဵလွှေတ်ေတာ်၊ 
နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအြေွငဴ်အေရဵ၊ ဒီမိုကေရေီအေရဵနှငဴ် 

လူ့အြေွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ 

ြေဲဴကကသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲအာဵ ေန့လည် ၀၁ : ၀၀ နာရီမှ ၀၄ : ၀၀ 

နာရီအထိ အမျ ိုဵသာဵလွှေတ်ေတာ်၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ 

မူလအြေွငဴ်အေရဵ၊ ဒီမိုကေရေီအေရဵနှငဴ် လူ့အြေွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ 
ေကာ်မတီအေည်ဵအေဝဵြေန်ဵမတွင် ေကာ်မတီ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဆလိုင်ဵမျ ိုဵထက် အပါအဝင် ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်ေက်မှုမျာဵ 

ကာကွယတ်ာဵဆီဵနိုင်ရန်နှင်ဴ ြပည်သူမျာဵ လုဳခြေုဳမှုအြပညဴ်အဝ 

ရရိှေေရန်တို့အတွက် အေရဵကကီဵေသာ ောြေျုပ် နှေ်ြေု ြဖေ်သည်ဴ 
ICCPR နှင်ဴ UNCAT ောြေျုပ်မျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်အေိုဵရမှ 

အတည်ြပုလက်မှတ်ေရဵထိုဵနိုင်ရန်အတွက် ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။   
 

 
 

 
 
 

 

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵအေပါ် ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵ 

ေဆွဵေ ွဵပွဲ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန့နှင်ဴ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်ေန့တိုတ့ွင် 
ရန်ကုန်မမို့၊ ေတာင်ဥက္ကလာပမမို့နယ်တွင် ြပုလုပ်ြေဲဴေသာ 
"ကာကွယ်ရမညဴ်လူ့ဘဝမျာဵ" ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵအေပါ် ကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵ 

ပပည်သူ့လွှတ်ေတာ၊် နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ မူလအခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီနှငဴ် 

ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

လူ့အခွငဴ်အေရဵချေ ိုဵေဖာက်မှုမျောဵအေပါ် ကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵေဆွဵေနွဵပဲွ 

အမျေ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ၊် နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ မူလအခွငဴ်အေရဵ၊ ဒီမုိကေရစီအေရဵနှငဴ် 

လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိငု်ရာ ေကာမ်တီနှငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ  



 

အေီမဳေရဵဆွဲြြေင်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲသ့ုိ Coalition 

အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အေည်ဵမျာဵြဖေ်ေသာ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP), Genuine People's 
Servant (GPS), Human Rights Defenders and Promoters 

(HRDP), Than Lwin Citizen Empowerment, New Myanmar 

Foundation, The Ta'ang Students and Youth Union 

(TSYU), PEN Myanmar, Athan, Seagull, Open Myanmar 

Initiative (OMI), Generation Wave (GW), SYNERGY, Ta'ang 
Women's Organization(TWO), Pro-Peace Network (PPN-

Mdy), Myanmar ICT for Development Organization 

(MIDO) , Metta Campaign နှင်ဴ Network for Human Rights 

Documentation Burma (ND-Burma)တိုမ့ှ တက်ေရာက်ြေဲဴမပီဵ 

ေည်ဵရုဳဵတိကု်တွန်ဵြြေင်ဵ၊ မဟာဗျူဟာ အေီအေဉ် 
ေရဵဆွြဲြေင်ဵဆိုင်ရာ ကိေ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ အနာဂတ်လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵကုိ 

ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။ ထိုေဆွေနွဵပွဲတွင် ကိုေအာင်သူမငိမ်ဵမှ 

Trainer and Facilitator အြဖေ် ေဆာင်ရွက်ေပဵြေဲဴသည်။ 

 

 

The First Stop of Norwegian People Aid and The Trade 
Union မှ ကိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့ AAPP သ့ုိ လာေရာက် ေလဴလာ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် The First Stop of Norwegian 
People Aid and The Trade Union မှ ကိုယ်ောဵလှယ် 

အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မမို့ရိှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက်ြေဲဴမပီဵ 
AAPP ၏ "Memory of the Past " ြပြေန်ဵအာဵ 

ကကညဴ်ရှုေလဴလာြေဲဴရာ ေအေအပီပီ (AAPP) မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ 

လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် AAPP 

တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်၊ AAPP ၏ ေိတ်ဓာတ် 

ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ် (MHAP) တာဝန်ြဳေ 
ဦဵေကျာ်ေိုဵဝင်ဵ တိုမ့ှလက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ ြမန်မာြပည်၏ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ  အေြြေအေနနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအေြြေအေန တို့ကုိ 

ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။ 

 

 
 

အေမရိကန်သဳရုဳဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့ AAPP သ့ုိ လာေရာက် 
ေလဴလာ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်မမို့၊ အေမရိကန်သဳရုဳဵမှ 
Ryan McKean (Law Enforcement and Security Unit Chief, 

Political-Economic Section), Shwe Zin Nyunt (Senior 

Program Management Specialist - Security and Justice 
Unit - Bureau of international Narcotics and Law 

Enforcement Affairs) and Lian Bawi Thang (aka) Bawi Pi 

(Political Sepcialist - Political / Economic Section) 

တိုသ့ည် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အသင်ဵ(AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ "Memory of 

the Past " ြပြေန်ဵအာဵ ကကညဴ်ရှုေလဴလာြေဲဴရာ AAPP မှ 
တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် 

AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်၊ AAPP 

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်နှင်ဴ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ 

သုေတသနတာဝန်ြေဳ၊ နိုင်ငဳြြောဵေရဵဒုတာဝန်ြေဳ ကိုေော်မိုဵ 

တိုမ့ှလက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ မူဵယေ်ေဆဵဝါဵ တိုက်ဖျက်ေရဵနှင်ဴ 
ပတ်သက်မပီဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ 

ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။ 

 

 

 

The First Stop of Norwegian People Aid and The Trade Union မှ 

ကုိယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့နှငဴ်ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ 

Promoting the Rule of Law in Myanmar မှ ကုိယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့နှငဴ် ေတွ့ဆု ဳ

ေဆွဵေနွဵ 

အေမရိကန်သဳရဳုဵ ကုိယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့ AAPP ပပခန်ဵအာဵ ေလဴလာ 



 

Promoting the Rule of Law in Myanmar မှ AAPP သ့ုိ 
လာေရာက်ေလဴလာ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်ေန့တွင်  Chemonics (Promoting the 
Rule of Law in Myanmar) မှ Robert C. La Mont (Chief of 

Party), Heather Goldsmith (Senior Technical Advisor), Zin 
Myo Htut (Translation Specialist) နှင်ဴ အဖွဲ့ဝင်နှေ်ဦဵ တို့သည် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) 

ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက်ြေဲဴမပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past” 

ြပြေန်ဵအာဵ ကကညဴ်ရှု့ေလဴလာြေဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ 

လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵ ြပသေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် AAPP 
တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဉီဵဘိုကကည်၊ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵ 

တာဝန်ြေဳ  ဉီဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် နှင်ဴ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ 

သုေတသနဌာနတာဝန်ြေဳ၊ နိုင်ငဳြြောဵေရဵဒုတာဝန်ြေဳ ကိုေော်မိုဵ တို့မှ 

လက်ြေဳေတွ့ဆုဳြေဲဴမပီဵ AAPP မှ လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှေသာ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာတရာဵမျှတမှု လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ၊ 
လက်ရိှြမန်မာြပည်၏ နုိင်ငဳေရဵအေြြေအေနမျာဵနှင်ဴ 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵအေြြေအေနမျာဵကို ေဆွဵေနွဵြေဲဴကကသည်။ 

 

 

 

 

 

အေထွေထွလှုပရှ်ာဵမှုမျာဵ 

 

 

Australian Day အခမ်ဵအနာဵသ့ုိ AAPP မှ တက်ေရာက် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ တွဲဘက် 
အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်နှင်ဴ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် တို့သည် Australai Embassy Staffs Club 

တွင်ကျင်ဵပသညဴ် Australian Day အြေမ်ဵအနာဵသ့ုိ 

တက်ေရာက်ြေဲဴသည်။ 
 

 

 

 

 ိုင်ငဳတကာမှ ထိုင်ဵ ိုင်ငဳ၊ မဲေစာက်မမို့ရှိ AAPP သ့ုိ 

လာေရာက်ေလဴလာ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်ေန့တွင် ထိုင်ဝမ်မှ ေကျာင်ဵသာဵ/ 

ေကျာင်ဵသူ (၁၀)ဦဵ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် မေလဵရှာဵမှ 

ဧညဴ်သည် နှေ်ဦဵတို့သည် ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေောက်မမို့ရိှ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ 

(AAPP) ၏ ြပြေန်ဵသ့ုိ လာေရာက် ေလဴလာြေဲဴသည်။ AAPP မှ 
ဦဵဆန်ဵမင်ဵနှငဴ် မမိုဵပန်ဵြဖူတိုမ့ှ ြပြေန်ဵအတွင်ဵ လိုက်လဳရှင်ဵလင်ဵ 

ြပသေပဵြေဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ြမန်မာြပည်၏ လူ့အြေွင်ဴအေရဵ 

အေြြေအေနနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအေြြေအေနနှင်ဴ AAPP ၏ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵေဉ်တို့ကို ရှင်ဵလင်ဵ 

ေြပာကကာဵြေဲဴမပီဵ ေမဵြေွန်ဵမျာဵအာဵ ြပန်လည် ေြဖကကာဵေပဵြေဲဴသည်။ 

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP) 

 ှစ်သိမဴ်ေဆွဵေ ွဵေပဵြခင်ဵ 

အပတ်ေဉ် ေေန၊ တနဂေေနွေန့တိုင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) ၏ ေိတ်ဓာတ် 

ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ်တေ်ြေုြဖေ်သညဴ် Mental Health 

Assistance Program (MHAP) မှ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ 

ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာြေျထာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနမှ 
ကကီဵကကပ်အပု်ြေျုပ်ေသာ ရန်ကုန်မမို့ရိှ အမျ ိုဵသမီဵ သက်ေမွဵ 

အတတ်ပညာသင်ေကျာင်ဵသို့ သွာဵေရာက်၍ ေိတ်ဓာတ် 

ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှုမျာဵ 

ြပုလုပ်လျှက်ရိှသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် MHAP မှ 

အမျ ိုဵသမီဵ ေကာင်ဆယ်လာ ငါဵဦဵသည် အမျ ိုဵသမီဵ 
သက်ေမွဵအတတ်ပညာသင်ေကျာင်ဵမှ အမျ ိုဵသမီဵ သုဳဵဦဵကို 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် အမျ ိုဵသမီဵ 

၁၉ ဦဵကို ဆက်လက် နှေ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။  

Australian Day အခမ်ဵအနာဵသ့ုိ AAPP မှ တက်ေရာက် 

နိုင်ငဳတကာမှ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေစာက်မမို့ရှိ AAPP သ့ုိလာေရာက်ေလဴလာ 

  



 

ထို့ြပင ် အပတ်ေဉ် ေေနေန့တိုင်ဵ MHAP မှ အမျ ိုဵသမီဵ 

ေကာင်ဆယ်လာ တေ်ဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ နှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာြေျထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ကကီဵကကပ်အုပ်ြေျုပ်ေသာ 
ရန်ကုန်မမို့ရိှ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနသ့ုိ 

သွာဵေရာက်၍ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်လျှက်ရိှသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

အတွင်ဵတွင်  အမျ ိုဵသမီဵ နှေ်ဦဵကို နှေ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။ 

ထို့ြပင ် အပတ်ေဉ် တနလောေန့နှင်ဴ ေသာကကာေန့တိုင်ဵ MHAP မှ 
ေူပါဗိုက်ဆာ နှေ်ဦဵနှင်ဴ ေကာင်ဆယ်လာ ၁၁ ဦဵတို့သည် 

ငှက်ေအာ်ေမ်ဵ လူငယ် ေလဴကျင်ဴေရဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵသ့ုိ 
သွာဵေရာက်၍ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြြေင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵလျှက်ရှိသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် လူငယ်  ၁၇ ဦဵကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵ 

ေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် လူငယ် ၃၈ ဦဵကို 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျက်ရိှသည်။  

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵေကာင်ဆယ်လာ 
တေ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ ေကာင်ဆယ်လာ နှေ်ဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ 

ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည် ေနရာြေျထာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန 

လက်ေအာက်ရိှ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵတွင် ရိှေသာ 

မသန်ေွမ်ဵသူမျာဵ ေလဴကျင်ဴေရဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ သင်တန်ဵသူ 

အမျ ိုဵသမီဵ သဳုဵဦဵနှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ အမျ ိုဵသာဵ ငါဵဦဵတို့ကို 
နှေ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။  

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် ရန်ကုန် AAPP-MHAP အဖွဲ့မှ 
ေူပါဗိုက်ဆာ တေ်ဦဵနှင်ဴ ေကာင်ဆယ်လာ သဳုဵဦဵသည် 

မေကွဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ ပြေုက္ကူမမို့နယ်ရိှအတွင်ဵရိှ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို၏့ မိသာဵေုဝငမ်ျာဵ 

ကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴ သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် 

အမျ ိုဵသာဵ ကိုဵဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ကိုဵဦဵကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှု 
မပီဵေြမာက်ြေဲဴသည်။  

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် ရန်ကုန်နှင်ဴ မန္တေလဵမမို့မျာဵရှိ AAPP-
MHAP အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်နှင်ဴ မန္တေလဵမမို့မျာဵရိှ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ ၎င်ဵတုိ့၏ မိသာဵေုဝင်မျာဵ 

နှင်ဴ   အြြောဵထိြေိုက်လွယ်သူမျာဵကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြေဲဴသည်။  

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေောက်မမို့ရှိ MHAP မှ ေကာင်ဆယ်လာမျာဵသည် 
ေရွှေ့ေြပာင်ဵြမန်မာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လူကုန်ကူဵြြေင်ဵြေဳရသူမျာဵ၊ 

ြပည်တွင်ဵေေ်ေကကာင်ဴ ထိြေိုက်နေ်နာြဴဲေရသူမျာဵကို ဆက်လက် 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင်  အမျ ိုဵသမီဵ ေြြောက်ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ 

ငါဵဦဵတိုက့ို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵမှု မပီဵေြမာက်ြေဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် 

ေရွှေ့ေြပာင်ဵ ြမန်မာ အလုပ်သမာဵ အမျ ိုဵသမီဵ ၁၆ ဦဵနှင်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵ ၁၂ ဦဵတို့ကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။ 

ဆက်သွယ်ေမဵပမန်ဵရန် 
နုိင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                       +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကကည် တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျေ ိုဵေကျော် ရန်ကုန်ရဳုဵတာဝန်ခ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၈၁  ၇၃၄၈  

 

 


