
 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေေလ၊ လစဉ်သတင်ဵ လွှာ 

 

ေဟာေြြောေဆွဵေနွဵြေွေဲျာဵြြေုလုြေ်ြခင်ဵ 

 
Figure 1 ဆရာေနှင်ဵြေန်ဵအိေ်ေ ှ ြေဲခူဵတုိင်ဵေဒသကြီဵအတွင်ဵရိှ ြွာရန်တင်ဵ 
စင်တာေျာဵ၌ ေဟာေြြောြေိုခ့ျ 
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Figure 2 AAPP ေှ သင်တန်ဵနည်ဵြြေ ြုိဝဏ္ဏနွယ်ေှ 
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အေြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵသင်တန်ဵကို  အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ 
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၎င်ဵတ့ုိသည် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ အေထာက်အကူြပုသုေသသနအဖွဲ့ 

(Research Implementation Group)၊ ကေလဵသူငယ် 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအဖွဲ့(Early Childhood Care And 
Development)၊ ြမန်မာရပ်လူငယ်၊ ေရွှေပုလဲ၊ အေရှ့နာဂ ဖွဳ့ပဖိုဵ 

တိုဵတက်ေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵ(Eastern Naga Development 

Organization)၊ တအာဝ်ဵအမျ ိုဵသမီဵ၊ ကဒူဵလူငယ် ဖွဳ့ပဖိုဵ 

တိုဵတက်ေရဵ အသင်ဵ(KaduYouth Development Association) 

တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝငမ်ျာဵနှင်ဴ စိတ်ပါဝင်စာဵသူ တို့ ြဖစ်ကက သည်။  

သင်တန်ဵအမှတ်စဉ် (၄) ၌ သင်တန်ဵသူ (၇) ဦဵ နှင်ဴ 

သင်တန်ဵသာဵ (၁) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၈) ဦဵ တို ့တက်ေရာက်ခဲဴကကပပီဵ 

၎င်ဵတ့ုိသည် အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၊ တအာင်ဵ 

ေကျာင်ဵသာဵနှင်ဴ လူငယ်သမဂ္ဂ(TSYU)၊ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရိှ 

ချင်ဵတက္ကသုိလ် ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူမျာဵအဖွဲ့(CUSR)၊ New 
Myanmar Foundation၊ တအာင်ဵအမျ ိုဵသမီဵ အဖွဲ့အစည်ဵ 

(TWO)တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝငမ်ျာဵနှင်ဴ စိတ်ပါဝင်စာဵသူတို ့ြဖစ်ကကသည်။ 

သင်တန်ဵအမှတ်စဉ် (၃) နှင်ဴ (၄) မှ သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵ 

သည် ကချင်၊ ရှမ်ဵ၊ ဗမာ၊ တအာဝ်ဵ၊ ကဒူဵ နှင်ဴ နာဂ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

မျာဵြဖစ်ကကပပီဵ  ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်မဲ ၊သီေပါ၊ 
လာဵရှိုဵ၊ သိန္ဒီ၊ ကွတ်ခိုင် ပမို့နယ်မျာဵ၊ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ 

အင်ဵေတာ်ပမို့နယ်၊ ပန်ေဆာင်ပမို့၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်ဵပမို့နယ် 

နှင်ဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵတိုမ့ှ ြဖစ်ကကသည်။  

အဆိုပါသင်တန်ဵမျာဵကို AAPP မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုဝဏ္ဏနွယ်မှ 

ဦဵေဆာင် ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵတွင် အဓိက ေဆွဵေနွဵေပဵ 
ေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵမှာ လူ့အခွင်ဴအေရဵ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိ 

ချက်၊ တာဝန်ယမူှုနှင်ဴ တာဝန်ခဳမှု၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ သမိုင်ဵေကကာင်ဵ 

နှင်ဴ အေြခခဳအယူအဆ၊ ဂျနီီဗာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵပါအချက်မျာဵ၊ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ နှင်ဴ နိုင်ငဳတကာ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ ေပါ်ေပါက် 

လာပုဳ အဆင်ဴဆင်ဴနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာစာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ခွဲြခာဵ 

ဆက်ဆဳမှု၊ တိုင်တန်ဵမှုယန္တရာဵ တိုြ့ဖစ်ကကသည်။  

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵနှင်ဴ တိြ်ုတနွ်ဵြခင်ဵ 
 
End of Torture Day Working Group အွန်လိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ 

ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

https://www.google.com/search?q=AAPP+Counseling+Program&oq=AAPP+Counseling+Program&aqs=chrome..69i57j69i60.150493j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=AAPP+Counseling+Program&oq=AAPP+Counseling+Program&aqs=chrome..69i57j69i60.150493j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=AAPP+Counseling+Program&oq=AAPP+Counseling+Program&aqs=chrome..69i57j69i60.150493j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/hnin.eain.5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3111371232255486&type=3&__cft__%5b0%5d=AZWxU4icN1eAzPMlb-BkzipuSX30S9TWOGQtE6ppKU9aJaVnyW3AvC2gFXjvwvm2_GUBlfrfjO437fRMEPoI1rh_30VyEfZj8si-aeEQE7Q8DtGq5zrl7imFnNoOHJ8EKkTuSSpi05tXDNuzmYMeOVZkjkZUo2YQf6NgRaq0r-d0gTjLiIMAXEvx0Tz1_JzPSgo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3111371232255486&type=3&__cft__%5b0%5d=AZWxU4icN1eAzPMlb-BkzipuSX30S9TWOGQtE6ppKU9aJaVnyW3AvC2gFXjvwvm2_GUBlfrfjO437fRMEPoI1rh_30VyEfZj8si-aeEQE7Q8DtGq5zrl7imFnNoOHJ8EKkTuSSpi05tXDNuzmYMeOVZkjkZUo2YQf6NgRaq0r-d0gTjLiIMAXEvx0Tz1_JzPSgo
https://www.facebook.com/aapp.burma/posts/1972532256214057
https://www.facebook.com/aapp.burma/posts/1972532256214057
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3109117885814154&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3109117885814154&type=3
https://www.google.com/search?q=AAPP+Counseling+Program&oq=AAPP+Counseling+Program&aqs=chrome..69i57j69i60.150493j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=AAPP+Counseling+Program&oq=AAPP+Counseling+Program&aqs=chrome..69i57j69i60.150493j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=AAPP+Counseling+Program&oq=AAPP+Counseling+Program&aqs=chrome..69i57j69i60.150493j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

ေမလ ၈ ရက်ေန့နှင်ဴ ေမလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် End of Torture 
Day Working Group အွန်လိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကို ြပုလုပ်ခဲဴသည်။ 

ထိုအစည်ဵအေဝဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ကိုေကျာ်ဦဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ 

အဖွဲ့ချုပ် (ြမန်မာနိုင်ငဳ) မှ ေလွဵပိုဵငယ်၊ ဖိုဵဒါဵ၊ Candal၊ AJAR မှ 

ေလွဵေနွေနှာင်ဵ၊ ND-Burma မှ မစုစုငယ်၊ Vimoteti မှ 

မခင်မိမိခိုင် တိုတ့က်ေရာက်ခဲဴကကသည်။  

ေောက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ေောက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 
မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵကျေနသညဴ် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵအဆင်မေြပေသာ နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ဆက်လက် ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵ 

လျက်ရိှသည်။ ေမလအတွင်ဵတွင် စစ်ေတွ၊ သဳတွဲ၊ ပုသိမ်၊ 

ေမာ်လပမိုင်၊ မန္တေလဵ၊ ြမစ်ကကီဵနာဵ၊ လာဵရှိုဵ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵမှ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၂၄ ဦဵကို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။  

ထို့ြပင ် ေတာင်ငူ၊ တွဳေတဵ၊ မန္တေလဵ၊ ေရွှေြပည်သာ၊ ေကျာက်ကကီဵ၊ 
ြမဝတီ၊ လပွတ္တာ နှင်ဴ သာေကတ ပမို့မျာဵမှ အစာအိမ်၊ 

ေကျာက်ကပ်၊ တီဘီ၊ ေသွဵတိုဵ၊ နှလုဳဵ၊ ေလြဖတ် ေရာဂါမျာဵနှင်ဴ 
ေြခေထာက်ဒဏ်ရာ စသညဴ် ေဝဒနာမျာဵကို ခဳစာဵေနကကရသည်ဴ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ကိုဵဦဵကို ကျန်ဵမာေရဵအတွက် 

ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။   

ထို့ြပင်  ကွယလ်ွန်သွာဵခဲဴေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ 
နှစ်ဦဵ၏  နာေရဵကို ကူညီခဲဴသည်။  

၎င်ဵြပင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ 

နှင်ဴ စစ်ေကကာေရဵစခန်ဵမျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်ြခင်ဵ ကုိ 

ရင်ဆိုင်ခဳစာဵခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကုိ 

ကူညီ ေထာက်ပဳဴေပဵခဲဴသည်။ ေမလအတွင်ဵတွင် ေထာင်ဒဏ် ၃ 

နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ်၊ ၈ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် နှင်ဴ ၁၀ နှစ်ခွဲ ကျခဳခဲဴရပပီဵ 
ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ခဳစာဵခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵ ခုနစ်ဦဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴသည်။  

COVID-19 ြာလအတွင်ဵ လှုြေ်ရှာဵ ေဆာင်ရွြ်ေှုေျာဵ 
 

 
Figure 3 ချနိ်ဵရိစြ်ရုဳအလုြေ်သောဵေျာဵအာဵ သွာဵေရာြ် ြေဳဴြေိုဵြူညီရာတွင် 

ြေူဵေြေါင်ဵြေါဝင် 

ချနိ်ဵရိစက်ရုဳအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ပဳဴပိုဵကူညီရာတွင် ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင် 

ေမလ ၂ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်နှင်ဴအဖွဲ့ဝင် ကိုလွင်မိုဵြမင်ဴတို့သည် 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵေကာ်မတီ 

(CCTU) မှ တွဳေတဵပမို့နယ်၊ တမဳကကီဵေကျဵရွာ၌ Home 

Quarantine ဝင်ေနကကသညဴ် ချနိ်ဵရိစက်ရုဳအလုပ်သမာဵမျာဵကုိ 

ဆန်၊ ဆီ၊ ေကာ်ဖီမစ်၊ ငါဵေြခာက်ေကကာ်နှင်ဴ  နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵကို 
သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ကူညီခဲဴသည်။ 

တွဳ့ေတဵပမို့နယ် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵြမငဴ်လွင်(ခ) 

ဦဵစိုဵအုပ် နှင်ဴ တမဳကကီဵေကျဵရွာ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵခင်ေမာင်ြမငဴ် 

တိုမ့ှ အာဵြဖည်ဴကူညီေပဵခဲဴ သည်။ 

 အြျဉ်ဵေထာင်ေျာဵသ့ုိ လှူဒါန်ဵြခင်ဵ 

COVID-19 ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵကို အကျဉ်ဵေောင်မျာဵသ့ုိ 

လှူဒါန်ဵြခင်ဵ 

 
Figure 4 COVID-19 ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေောင်သ့ုိ 

လှူဒါန်ဵ 

ေမလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင် ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင် 

အတွင်ဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵ COVID-19 ေရာဂါ ကကိုတင် 
ကာကွယေ်ရဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်  ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ 

၁၀၆၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၃၀ ပုဳဵနှင်ဴ ဒက်ေတာလ် ၁၀လီတာ ၁၅ 

ပုဳဵတိုက့ို သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ အကျဉ်ဵေထာင်အရာရိှမျာဵ 

ြဖစ်ကကေသာ ဒုတာဝန်ခဳအရာရိှ ဦဵေဌဵဝင်ဵ နှင်ဴ ဦဵစီဵအရာရိှ 



 

ဉီဵေအဵမင်ဵတ့ုိမှ လက်ခဳရယူခဲဴသည်။ အင်ဵစိန်နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵအဖွဲ့မှ ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴမှ ဝိုင်ဵဝန်ဵပါဝင်ကူညီ 

အာဵြဖညဴ်ေပဵခဲဴသည်။ 

 
Figure 5 COVID-19 ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ပုသိမ်အကျဉ်ဵေောင်သ့ုိ 

လှူဒါန်ဵ 

ေမလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည် ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

လျှေပ်စစ် နှင်ဴ လမ်ဵပမ်ဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵ ဦဵဝင်ဵ ေဌဵနှင်ဴ 
အတူ  ပုသမိ်အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵ 

COVID-19 ေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၃၆၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၁၀ 

ပုဳဵနှင်ဴ ဂျာမီေတာလ်(Germitol) ၁၀လီတာ ၅ ပုဳဵတို့ကုိ 

သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ ေထာင်ပိုင် ဦဵစင်ဵေအာင်မှ 
လက်ခဳရယူခဲဴသည်။ 

 
Figure 6 COVID-19 ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ သာယာဝတီအကျဉ်ဵေောင်သ့ုိ 

လှူဒါန်ဵ 

ေမလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ ရုန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် သာယာဝတီ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ COVID-19 ေရာဂါ 
ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကာေဘာ်လစ် 

ဆပ်ြပာ ၅၀၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၂၀ ပုဳဵနှင်ဴ ဒက်ေတာလ် ၁၀ 

လီတာ ၅ ပုဳဵတို့ကို သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ အကျဉ်ဵေထာင် 

အရာရိှမျာဵြဖစ်ေသာ ဦဵချမ်ဵေအဵေကျာ်နှင်ဴ ေဒါက်တာမိုဵဟိန်ဵ 

တိုမ့ှ လက်ခဳရယူခဲဴပါသည်။ သာယာဝတီမှ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ေဒါ်သင်ဵမျ ိုဵေအဵမှ ဝိုင်ဵဝန်ဵပါဝင်ကူညီ 

အာဵြဖညဴ်ေပဵခဲဴသည်။ 

 
Figure 7 COVID-19 ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ငှက်ေအာ်စမ်ဵလူငယ် 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵသ့ုိ လှူဒါန်ဵ 

ေမလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ ဦဵေကျာ်စိုဵဝင်ဵ 

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေကာဴမှူဵ 

ပမို့နယ်ရိှ ငှက်ေအာ်စမ်ဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵအတွက် 

COVID-19 ေရာဂါ ကကိုတင် ကာကွယေ်ရဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ (၇) ဖါ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ (၅) ပုဳဵနှင်ဴ 

ဂျာမီေတာလ်(Germitol) ၂၀ လီတာ (၂) ပုဳဵတို့ကုိ 

သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ ငှက်ေအာ်စမ်ဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ 

မှ ေကျာင်ဵအုပ်ဆရာကကီဵ ဦဵေအာင်စိုဵေကျာ်မှ လက်ခဳရယူခဴဲ 

သည်။ 

 
Figure 8 COVID-19 ြာြွယ်ေရဵြေစ္စည်ဵေျာဵြုိ ေတာင်ငူအြျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ 

လှူဒါန်ဵ 

ေမလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ ရန်ကုန်ရဳုဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် ေတာင်ငူ 
အကျဉ်ဵေထာင်နှင်ဴ ၄ မိုင်ရဲဘက်စခန်ဵအတွင်ဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

COVID-19 ေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ေတာင်ငူေထာင်အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၂၂၀၀ တုဳဵ၊ 

ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၁၀ ပုဳဵနှင်ဴ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၄ ပုဳဵ၊ 

ေလဵမိုင်ရဲဘက်စခန်ဵအတွက် ကာေဘာ်လစ်လစ်ဆပ်ြပာ ၆၀၀ 
တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵနှင်ဴ ဂျာမီေတာလ်(Germitol) ၁၀ လီတာ ၂ 

ပုဳဵ တိုက့ိုသွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ ေတာင်ငူအကျဉ်ဵေထာင် 



 

တာဝန်ခဳအရာရှိ ဦဵြမေသာင်ဵနှင်ဴ ၄ မိုင် ရဲဘက်စခန်ဵ တာဝန်ခဳ 

အရာရိှ ဦဵသန်ဵေကျာ်တင်ဴတို့မှ လက်ခဳရယူခဲဴသည်။ 

ေှတ်တေ်ဵနှင်ဴ သုေတသန 

လစဉ်အစီရင်ခဳစာ၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ စာရင်ဵမျာဵ နှင်ဴ AAPP 
သတင်ဵလွှာကို ေုတ်ေဝြခင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ 
နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵနှင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ မည်ေရွ့၊ မည်မျှေ ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆုိ 
ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသည်ကို ေစာင်ဴကကညဴ် မှတ်တမ်ဵတင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အသင်ဵ (AAPP) မှ လစဉ် အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

စာရင်ဵကို ထုတ်ေဝလျက်ရိှသည်။ ေမလအတွင်ဵတွင် ဧပပီလ 

အတွက် အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵကုိ 
ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ထိုြ့ပင ် AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ 
အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာ အရာရိှမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှ သဳအမတ်မျာဵ၊ 

NGOs, CBOs စသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ ကိုယ်စာဵလှယမ်ျာဵ 

နှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ နှင်ဴ 

နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵ ပို့ချေပဵြခင်ဵ စသညဴ် 

လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို AAPP သတင်ဵလွှာ၌ လစဉ် ေဖာ်ြပ 
ထာဵသည်။ ေမလအတွင်ဵတွင် ဧပပီလအတွက် သတင်ဵလွှာကို 

ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ကိုဗစ်သတင်ဵလွှာြပုစုြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှ ကိုဗစ်ကာလနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ 

အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ြပုစုလျက်ရိှသည်။ မတ်လနှင်ဴ 

ဧပပီလအတွင်ဵတွင် ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵ 

တင်ထာဵေသာ ကိုဗစ်သတင်ဵလွှာ နှင်ဴ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ 
သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ စာရင်ဵမျာဵကုိ 

ေမလအတွင်ဵတွင် ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ထို့ြပင ် Institute for Strategy and Policy - Myanmar မှ 
AAPP မှ ေစာင်ဴကကညဴ်မှတ်တမ်ဵတင်လျက်ရှိေသာ ကိုဗစ်-၁၉ 

အေရဵနှင်ဴ ဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကို ၎င်ဵတိုထ့ုတ်ေဝခဲဴသညဴ် 
Special Series (အမှတ် - ၃) ရိှ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵကို တုဳြ့ပန်၍ 

အေြဖရှာမှု ကဏ္ဍ၌ ထညဴ်သွင်ဵ ေဖာ်ြပခဲဴသည်။ 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵကို အင်တာဗျူဵြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ 
မှတ်တမ်ဵြပုစုြခင်ဵ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှငဴ် 

စစ်ေကကာေရဵစခန်ဵမျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ရင်ဆိုင်ခဳစာဵ 

ခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ အေတွ့အကကုဳ 

မျာဵကို အင်တာဗျူဵမျာဵ ြပုလုပ်၍ မှတ်တမ်ဵ ြပုစုခဲဴပါ 

သည်။  ေမလအတွင်ဵတွင် ေထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၆ နှစ်၊ ၇ 

နှစ်၊ ၈ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် နှင်ဴ ၁၀ နှစ်ခွဲ ကျခဳခဲဴရပပီဵ ညှဉ်ဵပန်ဵ နိှပ်စက် 
ြခင်ဵကို ခဳစာဵခဲဴကကရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ခုနစ်ဦဵ 

၏ ေထာင်တွင်ဵနှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပ ဘဝြဖတ်သန်ဵမှု အေြခအေန 

မျာဵနှင်ဴ အေတွ့အကကုဳမျာဵကို အင်တာဗျူဵ ြပုလုပ်၍ မှတ်တမ်ဵ 

တင်ခဲဴပါသည်။   

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေမလအထိ ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်မှုကုိ 
ခဳစာဵခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၇၆ ဦဵကုိ 

အင်တာဗျူဵ ြပုလုပ်၍ မှတ်တမ်ဵ ြပုစုခဲဴပါသည်။  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကုိ 

ေကာက်ခဳြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵအာဵ မတရာဵသညဴ် ဥပေဒ 

မျာဵြဖင်ဴ ေထာင်သွင်ဵအကျဉ်ဵချခဲဴသညဴ် ြဖစ်စဉ်မျာဵကို စနစ်တကျ 

သိမ်ဵဆည်ဵစုေဆာင်ဵရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵ အချက်အလက်မျာဵေကာက်ခဳြခင်ဵ အစီအစဉ်ကုိ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ စတင်၍ ေကာက်ခဳ စုေဆာင်ဵခဲဴသည်။ ေမလ 

အတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ေလဵဦဵ၏ ကိုယ်ေရဵ 

အချက်အလက် ေလဵေစာင်ကို ေကာက်ခဳခဲဴသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် ေမလအထိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵ ၃၅၈၇ ဦဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကို ေကာက်ယူ 

စုေဆာင်ဵပပီဵြဖစ်သည်။ ကျန်ရိှေနေသာ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကို ေကာက်ခဳေနဆဲ 

ြဖစ်ပါသြဖငဴ် မိမိတို ့ AAPP အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက် 
စာမျက်နှာမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ info@aappb.org အီဵေမဵလ်သ့ုိ 

လည်ဵေကာင်ဵ ဆက်သွယ်ေဆာင် ရွက်ေပဵပါရန် ဖိတ်ေခါ် 

အပ်ပါသည်။ 

နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ဗိုင်ဵရပ် ကူဵစက်မှုကာလအတွင်ဵ အွန်လိုင်ဵ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှု အစီအစဉ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ 

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကူညီေထာက်ပဳဴမှု အစီအစဉ် 

သည် အွန်လိုင်ဵစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵကို ေမလတွင် 

လည်ဵ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်လျှေက်ရိှပါသည်။ ေနရာေဒသ 
အနှဳ့အြပာဵမှ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵပိုမို မျာဵြပာဵလာခဲဴ 

ပပီဵ လူမှုကွန်ရက်မှတဆင်ဴ ဆက်သွယမ်ှုမျာဵလည်ဵ ရိှလာပါ 

သည်။  

အွန်လိုင်ဵ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵသ့ုိ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတွင် အစိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ အိမ်ေထာင် 

ဦဵစီဵမျာဵ၊ NGO ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ HIV 

ပိုဵရိှသူမျာဵ၊ ေဈဵသည်မျာဵ၊ အိမ်ေထာင်ရှင်မမျာဵ စသည်ဴ 
အမျ ိုဵသာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ အသက်အရွယ်စုဳ ပါဝင်ပါသည်။ ယခု 

ေမလတွင် အမျ ိုဵသာဵ ၃၃ ေယာက် (အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၆၆ 

mailto:info@aapp.org


 

နှစ်အတွင်ဵ)နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ၃၇ ေယာက် (အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၇၆ 

နှစ်အတွင်ဵ) တို၏့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ၊ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပဿနာမျာဵကို ကူညီေြဖရှင်ဵေပဵနိုင်ခဲဴပါသည်။  

ဆက်သွယ်လာသညဴ် ေဒသမျာဵမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵ၊ မေကွဵ၊ 

ဗန်ဵေမာ်၊ ေတာင်ကကီဵ၊ ပဲခူဵ၊ စသည်ဴ ြပည်တွင်ဵ ေဒသမျာဵမှ 
ဆက်သွယ ် ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအြပင် ထိုင်ဵနိုင်ငဳနှင်ဴ မေလဵရှာဵနိုင်ငဳ 

တိုမ့ှ ဆက်သွယ် ေဆွဵေနွဵမှု မျာဵ လည်ဵ ရိှခဲဴသည်။ 

(ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵမှ - ၅၄%၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵမှ - 

၂၃%၊ မေကွဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵမှ - ၇%၊ ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ - ၇%၊ 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵမှ - ၅% နှင်ဴ ကျန်ေဒသမျာဵမှ ၁% တိုြ့ဖစ်ကက 

သည်) 

ထို ဆက်သွယ်လာသူမျာဵ၏ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵ၊ 

လက္ခဏာမျာဵမှာ -  

 မိမိကိုယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် မိမိချစ်ခငရ်ေသာသူမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အပမဲမြပတ် စိုဵရိမ်ပူပန်ေနြခင်ဵ၊ 

ေကကာက်ရဳွ့ေနြခင်ဵ။ 

 စိတ်ညစ်ြခင်ဵကို အချနိ်မျာဵစွာ ခဳစာဵေနရြခင်ဵ 

 စိတ်ထတဲွင် ေကကာက်ရဳွ့ြခင်ဵ၊ တုန်လှုပ်ြခင်ဵကို 
ခဳစာဵေနရြခင်ဵ 

 အစာဵအေသာက်နှငဴ် 

အိပ်စက်ြခင်ဵပုဳစဳေြပာင်ဵလဲသွာဵြခင်ဵ 

 အိပ်ေပျာ်ရန်နှင်ဴ အာရုဳစူဵစိုက်ရန် အခက်အခဲရိှြခင်ဵ 

 အလွယ်တကူ စိတ်တိုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဒါသထွက်ြခင်ဵ 
 HIV ပိုဵရိှသူမျာဵက အလွယ်တကူ ေရာဂါကူဵစက် 

ခဳရမည်ကို စိုဵရိမ်ပူပန်ြခင်ဵ 

 ကိုဗစ်-၁၉ ၏ရိုက်ခတ်မှုေကကာင်ဴ မိမိတို့သဳုဵစွဲေနရေသာ 

ART ေဆဵမျာဵြပတ်လပ်သွာဵမည်ကို စိုဵရိမ်ြခင်ဵ 

 အိမ်ထဲတွင် အချနိ်ေပါင်ဵမျာဵစွာေနရသြဖင်ဴ 
စိတ်တင်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊ မွန်ဵကကပ်ြခင်ဵ 

 ဝမ်ဵနည်ဵမှုနှင်ဴ စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ခဳစာဵရြခင်ဵ 

 မိမိပုဳမှန်စိတ်ဝင်စာဵေသာအရာမျာဵကို စိတ်ဝင်စာဵမှု 

မရိှေတာဴြခင်ဵ စသညဴ် လက္ခဏာမျာဵကို ခဳစာဵေနကကရ 

သည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  
 

မိမိကိုယ်မိမိဂရုစိုက်ြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် ဗွီဒီယိမုျာဵ 

ေုတ်လွှင်ဴ ြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ၏ သင်တန်ဵဆရာ တစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ကိုထင်ေအာင်သည် 

"Covid19 ကာလ၌ မိမိတို့စွမ်ဵအာဵ ေတွအတွက် ကိုယဴက်ိုကိုယ် 

ဘယလ်ိုအာဵေပဵကကမလဲ" ဗွီဒီယို၊ “ေန့စဉ်အချနိ်ဇယာဵ 
ထာဵရှိြခင်ဵကလည်ဵ ကိုယ်ကျန်ဵမာေရဵ၊ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵ 

အတွက် အေရဵကကီဵသည်” ဆိုသညဴ် ဗွီဒီယို နှင်ဴ 

“အြပုသေဘာေဆာင် သညဴ် ေတွဵြခင်ဵ (Positive Thinking) 

ဗွီဒီယို တိုက့ို အွန်လိုင်ဵမှ တစ်ဆင်ဴ ထုတ်လွှင်ဴခဲဴသည်။ ၎င်ဵြပင် 

အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရိှ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် ရည်ရွယ် 
၍  Basic counseling skills ၌ရိှသညဴ် လူတိုင်ဵသိသင်ဴ၍ 

အကျ ိုဵမျာဵေစမညဴ် အရာမျာဵ ကိုလည်ဵ မျှေေဝေပဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ပါ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှု နုိင်သည်။ 
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/45407

1978728441/ 

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/27667

6670049397/ 

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/60067

9730547131/ 

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/62246

3751695269/ 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအြျဉ်ဵသာဵေျာဵ ြူညီေစာငဴ်ေရှာြ်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵေှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကြည ်တွဘဲြ်အတွင်ဵေရဵေှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်ေျ ိုဵေြျာ် ရန်ြုန်ရဳုဵတာဝန်ခဳ         +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

ေကျာ်စိုဵဝင်ဵ( စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာြမှငဴ်တင်ေရဵတာဝန်ခ)ဳ  +၉၅(၀) ၉၇၇၄၃၃၆၇၆၀ 

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/454071978728441/
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/454071978728441/
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/276676670049397/
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/276676670049397/
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/600679730547131/
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/600679730547131/
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/622463751695269/
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/622463751695269/

