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သင်တန်ဵပ့ုိချခခင်ဵ  

 

 
 

      

  

လ့ူအခွင်ဴအေရဵ၊ လ့ူအခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင် 

ခခင်ဵ နှင်ဴ  အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵဆုိင်ရာ           တရာဵမျှတမှု 

            (အေခခခဳ) သင်တန်ဵ ပ့ုိချေပဵခခင်ဵ 

မတ်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ လူ့အခွင်ဴအေရဵ၊ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ခခင်ဵနှငဴ် 

အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာတရာဵမျှတမှု(အေခခခဳ)သင်တန်ဵကို 

 ရှမ်ဵခပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ၊ 

ရွာငဳမမို့၌ ပို့ချခဲဴသည်။ မတ်လ ၆ ရက်ေန့မှ မတ်လ ၁၈ 

ရက်ေန့ထိ ခပုလုပ်ခဲဴေသာ (၁၃)ရက်တာ သင်တန်ဵ၌ သင်တန်ဵ 

နည်ဵခပအခဖေ် ကိုဝဏ္ဏနွယ ် နှင်ဴ ကိုေကျာ်ဦဵ တိုမ့ှ သင်တန်ဵ 

ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၁၅) ဦဵ၊ 

သင်တန်ဵသာဵ (၁၃) ဦဵ တို့တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတိုသ့ည် 

ဓနုအမျ ို ဵသမီဵ၊ မုန်ဵပန်လူငယ်အသင်ဵ (MPYA)၊ ဓနုောေပနှင်ဴ 

ယဉ်ေကျဵမှု ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအသင်ဵ၊ ခမေ်ဖျာဵပန်ဵေလာင်သ 

ဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ချေ်သူမျာဵ၊ ဓနုလူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့၊ Nam 

Khone School၊ ရှမ်ဵေတာင်အမျ ို ဵသမီဵအဖွဲ့၊ 

အမျ ို ဵသာဵဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၊ ခပည်သ့ူေေ်အဖွဲ့၊ Camp  

Forest အဖွဲ့၊ ဓနုမျ ို ဵချေ်လူငယ်၊ ခမန်မာနိုင်ငဳ ေတာင်သူ 

လယ်သမာဵ၊ ေိုက်ပျ ို ဵေရဵနှငဴ် ောဵေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵ 

ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵ သမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့ချုပ် (AFFM-IUF)၊ 

အဝါေရာင်မျ ို ဵဆက်သေ်လူငယ်၊ ဒ့ုိလပူဲဴနှင်ဴ မိုင်ဵပန်ဵကွန်ယက် 

တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ  အရပ်သာဵမျာဵခဖေ်ကကမပီဵ ဓနု၊ ေတာင်ရိုဵနှင်ဴ 

ပအိင်ုဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵခဖေ်ကကသည်။ ရွာငဳမမို့အနီဵရှိေကျဵရွာ 

မျာဵတွင် ယခင်က လယ်ယာေခမ သိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵရိှခဲဴသည်။  

သင်တန်ဵပိုခ့ျရခခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒီမိုကေရေီ နိုင်ငဳေတာ် 

တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါဝင်ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵ 

ခမှင်ဴတင်ရန်နှင်ဴ အသိပညာမျာဵရရိှလာရန် ရည်ရွယ်၍ 

ေွမ်ဵေဆာင်ရည် ခမှငဴ်တင်ေပဵခခင်ဵခဖေ်သည်။  

 

ေည်ဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာ်ခခင်ဵနှင်ဴ တုိက်တွန်ဵခခင်ဵ 
 

 

 

 

ဆီွဒင်သဳရဳုဵမှကုိယ်ောဵလှယ်အဖဲွ့ လာေရာက်ေလဴလာ 

မတ်လ ၂ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်မမို့ရိှ ဆွီဒင်သဳရုဳဵမှ Frida Zaric 

(Minister Counsellor – Head of Office), Cecilia Skinner 

(Controller Development Cooperation), Aung Khaing Min 

ရှမ်ဵခပည်နယ် ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ဓနုကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၌ သင်တန်ဵပ့ုိချ 

ဆီွဒင်သဳရဳုဵမှကုိယ်ောဵလှယ်အဖဲွ့နှင်ဴေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵ 



 

and Thiri Sun တို ့ ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ရဳုဵသ့ုိ 

လာေရာက်ခဲဴမပီဵ AAPP ၏ “M e mor y of the P ast ” ခပခန်ဵအာဵ 

ကကညဴ်ရှု့ေလဴလာခဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳ 

ရှင်ဵလင်ဵ ခပသေပဵခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဿီဵတတိ်နိုင်၊ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဿီဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ်၊ 

ေိတ်ဓါတ်ခပန်လည်ခမှင်ဴတင်ေရဵ အေီေဉ်တာဝန်ခဳ (MHAP) 

ဿီဵေကျာ်ေိုဵဝင်ဵ နှင်ဴ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴသုေသတနဌာနတာဝန်ခဳ၊ 

နိုင်ငဳခခာဵေရဵဒုတာဝန်ခဳ ကိုေော်မိုဵ တိုမ့ှ လက်ခဳေတွ့ဆုဳခဲဴမပီဵ 

AAPP  မှ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ၊ 

လက်ရိှခမန်မာနိုင်ငဳ၏ နိုင်ငဳေရဵအေခခအေနမျာဵနှငဴ် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵအေခခအေနမျာဵကို ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ 

အေထွေထွလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ 

 

 

 

 

 

ေနာက်ေဖဵလမ်ဵကကာဵဥယျာဉ်ဖွင်ဴပဲွအခမ်ဵအနာဵကုိ တက်ေရာက် 

မတ်လ ၈ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်မမို့၊ ပန်ဵပဲတန်ဵမမို့နယ် 

(ေအာက်ဘေလာက်) ၌ ေနာက်ေဖဵလမ်ဵကကာဵ ဥယျာဉ် 

လူ့အခွငဴ်အေရဵလမ်ဵကကာဵဖွငဴ်ပွဲ အခမ်ဵအနာဵကို ကျင်ဵပခဲဴ 

သည်။  အဆိုပါအခမ်ဵအနာဵသ့ုိ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာငဴ်ေရဵ အသင်ဵ (AAPP)  မှ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင် အပါအဝင် ရန်ကုန်တိင်ုဵ ဝန်ကကီဵချုပ် ဦဵမဖိုဵမင်ဵသိန်ဵ၊ 

ရန်ကုန်မမို့ေတာ်ဝန် ဦဵေမာငေ်မာင်ေိုဵနှငဴ် မမို့ေတာ် 

ေည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ လွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်ောဵလှယ်မျာဵနှငဴ် မမို့နယ်အဆငဴ် တာဝန်ရိှသူမျာဵ၊ ချက်နိုင်ငဳ 

သဳအမတ်ကကီဵနှင်ဴ ရပ်ကွက်ေနခပည်သူမျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ 

AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်မှ အဆိုပါေနာက်ေဖဵ 

လမ်ဵကကာဵဥယျာဉ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာအသိပညာေပဵ 

ပန်ဵချမီျာဵ၊ လူ့အခွငဴ်အေရဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သညဴ် ပန်ဵချကီာဵချပ် 

မျာဵ ေရဵဆွခဲပသနိုင်ေရဵအတွက် AAPP  မှ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴ် အေခခအေနမျာဵ ကို ရှင်ဵလင်ဵေခပာကကာဵ 

ခဲဴသည်။ ထို့ခပင်ဴ AAPP  မှ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကကညာောတမ်ဵမျာဵ 

ကိုလည်ဵ တက်ေရာက်ခဲဴသူမျာဵအာဵ  ခဖန့်ေဝေပဵခဲဴသည်။  

 

                                   (MHAP) 

 

သင်တန်ဵပ့ုိချေပဵခခင်ဵ 

 

 

 

 

CETA Short Session (CSS)        ကုိ ပ့ုိချေပဵခခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာငဴ်ေရဵ အသင်ဵ 

(AAPP)  မှ သင်တန်ဵနည်ဵခပ ဦဵထင်ေအာင်နှင်ဴ AMHR(JHU) မှ 

သင်တန်ဵနည်ဵခပ ေဒါ်ခင်မငိမ်ဵချမ်ဵေိုဵတို့သည်  TOP center ၏ 

CSS provider သင်တန်ဵသာဵ/သူမျာဵအာဵ CETA Short 

Session(CSS) သင်တန်ဵကို   ရန်ကုန်မမို့ရိှ PSI TOP center ၌ 

မတ်လ ၁၁ ရက်ေန့မှ မတ်လ ၁၂ ရက်ေန့ထိ 

သင်တန်ဵပိုခ့ျေပဵခဲဴသည်။ 

                          

           ၊                                           

                              AAPP) ၏          

                                         Me  ta    e a t h  
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                               ၍          

                                                    

                 ။                M  P               

CETA Short Session (CSS) သင်တန်ဵ ပ့ုိချ 
 

ေနာက်ေဖဵလမ်ဵကကာဵဥယျာဉ်ဖွငဴ်ပဲွအခမ်ဵအနာဵ၌ AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နုိင်မှ ရှင်ဵလင်ဵ ေခပာကကာဵ 
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M  P                                                     

                   ၊  ၎        ၏                

                                                            ။  

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဲေောက်မမို့ရိှ MHAP မှ ေကာင်ဆယ်လာမျာဵသည် 

ေရွှေ့ေခပာင်ဵခမန်မာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လူကုန်ကူဵခခင်ဵခဳရသူမျာဵ၊ 

ခပည်တွင်ဵေေ်ေကကာင်ဴ ထိခိုက်နေ်နာခဲဴရသူမျာဵကို ဆက်လက် 

နေှ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။ မတ်လအတွင်ဵတွင်  

အမျ ို ဵသမီဵ နှေ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ို ဵသာဵ နှေ်ဦဵတို့ကို နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵ 

ေပဵမှု မပီဵေခမာက်ခဲဴမပီဵ လက်ရိှတွင် ေရွှေ့ေခပာင်ဵ ခမန်မာ 

အလုပ်သမာဵ အမျ ို ဵသမီဵ ၂၁ ဦဵနှင်ဴ အမျ ို ဵသာဵ ကိုဵဦဵကုိ 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵလျှက်ရိှသည်။  
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                                                နှေ် ၂၀ 

ခပညဴ် အထိမ်ဵအမှတ်အခဖေ် အသင်ဵေတင်ထူေထာင်ရာတွင် 

ပါဝင်ခဲဴသညဴ် အတွင်ဵေရဵမှူဵနှင်ဴ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ တို့၏ 

ရုပ်သဳေကာဵဝိုင်ဵတ  ခုကို အပိုင်ဵ (၈) ပိုင်ဵခွဲ၍ ရိုက်ကူဵ 

ထုတ်လွှင်ဴခဲဴသည်။  

 

  PP နှေ် ၂၀ ခပည်ဴ ေကာဵဝုိင်ဵ 
 



 

                               ၌        PP          

                                                    ။  

https://aappb.org/bu/category/video-burmese/ 

         ‘နှေ်၂၀ ထုိခရီဵ’ အမည်ရိှ အေီရင်ခဳော တ  ေောင်ကို 

ေရဵသာဵထုတ်ေဝခဖန့်ချခီဲဴသည်။  

 

 

 

                               ၌        PP  ၏      

                                                ။  

https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/03/20-
aapp_final_22mar.pdf 

                   
                                                 
                                              +၉၅    ၉၄   ၈     ၈ ၈ 
                                       +၉၅    ၉၄   ၅    ၈၈၄  
                                         +၉၅    ၉၄   ၈၈၁  ၇ ၄၈  
 

 

  PP ၏ နှေ်    ထုိခရီဵ အေီရင်ခဳော 
 

https://aappb.org/bu/category/video-burmese/
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/03/20-aapp_final_22mar.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/03/20-aapp_final_22mar.pdf

