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Figure 1 ဆရာမနှင်ဵပန်ဵအိမ်မှ လှိုင်သာယာနည်ဵပညာတက္ကသုိလ်ရှိ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ 

ေဟာေြပာပ့ုိချ 

မိမိကိုယ်ကိုမိမိေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵနှင်ဴ 

စိတ်ဓါတ်ခွန်အာဵြမှင်ဴတင်ေရဵ ေဟာေြပာပွဲမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ   

ကွာရန်တင်ဵစင်တာ (COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵ 
စင်တာ)မျာဵ၌ ေနထိုင်ေနကကရေသာ ြပည်သူမျာဵ၊ ေစတနာဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ စိတ်ဖိစီဵမူမျာဵ 

ေလျာဴပါဵေစရန်နှင်ဴ စိတ်ခွန်အာဵြဖစ်ေပါ်ေစရန်၊ ထိုသူမျာဵ ကိုဗစ်-

၁၉ ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ပိုမိုသိရိှနာဵလည်၍ လိုက်နာ 

ကျင်ဴသဳုဵေစရန် ရည်ရွယ်၍ ဇွန်လ ၂၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ လှိုင်သာယာပမို့နယ်ရိှ လှိုင်သာယာ 

နည်ဵပညာတက္ကသုိလ် အမရာေဆာင် နှင်ဴ ပုဂဳေဆာင် တိုတ့ွင် 

ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲ (၂) ခုကို ြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ အဆိုပါ 

ေဟာေြပာပွဲမျာဵကို အမရာေဆာင် နှင်ဴ ပုဂေဳဆာင်တို့တွင် 
ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသညဴ် မေလဵရှာဵ၊ တရုတ် နှင်ဴ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ 

တိုမ့ှ ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လာကကသူမျာဵနှင်ဴ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ 

မျာဵ တက်ေရာက် နာဵေထာင်ခဲဴသည်။   

အဆိုပါေဟာေြပာပွဲမျာဵတွင် AAPP မှ ဆရာမ နှင်ဵပန်ဵအိမ်မှ 
ဦဵေဆာင်ေဆွဵေနွဵခဲဴပပီဵ AAPP ရန်ကုန် ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ ေဆွဵေနွဵပွဲြပုလုပ်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယခ်ျက် 
မျာဵကို ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ထို့ြပင် ရန်ကုန်တိုင်ဵ ရင်ခွင်မဲဴကေလဵ  

ေလျာဴချေရဵ ဒုတိယဥက္ကဌစာေရဵဆရာမ နှင်ဵေဝပငိမ်ဵမှလည်ဵ 
ပုဂေဳဆာင်၌ ြပုလုပ်ေသာ ေဟာေြပာပွဲ၌ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်၍ 

ေဆွဵေနွဵေဟာေြပာေပဵခဲဴသည်။ AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵြဖစ်ကကေသာ 

ကိုဝဏ္ဏနွယ၊် ကိုခင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ မသရဖီသမိဴ်သိမဴ်ထွန်ဵ၊ 

ကိုလွင်မိုဵြမငဴ်နှင်ဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵ ရင်ခွင်မဲဴကေလဵေလျာဴချေရဵ 

တိုင်ဵအတွင်ဵေရဵမှူဵ ေဒါ်ယုယုေအာင်၊ ဘဏ္ဏာေရဵမှူဵ 

ေဒါ်စန္ဒာေအဵ၊ ေြမာက်ပိုင်ဵခရိုင်ဥက္ကဌ ေဒါက်တာေဆွေဆွေအာင် 

တိုမ့ှ အာဵြဖညဴ်ကူညီေပဵခဲဴကကသည်။  

ဇွန်လအတွင်ဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင် လူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ (၂၀၂) ဦဵနှင်ဴ 

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ (၂၀) ဦဵ တိုက့ို ေဟာေြပာ 
ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ခဲဴသည်။  

 အမရာေဆာင်၌ ကွာရန်တင်ဵဝင် လူဦဵေရ (၁၂၇) ဦဵ နှငဴ် 

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၁၀) ဦဵ 

 ပုဂေဳဆာင်၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်လူဦဵေရ (၇၅) ဦဵနှငဴ် 

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၁၀) ဦဵ 

သင်တန်ဵပ့ုိချြခင်ဵ 

 
Figure 2 အေြခခဳလူ့အခွငဴ်အေရဵအွန်လိုင်ဵသင်တန်ဵကုိ ပ့ုိချ 

အေြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵသင်တန်ဵကို  အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ 

ပို့ချြခင်ဵ 

ဇွန်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက် ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ အေြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵ 

သင်တန်ဵ (၂) ခုကို  အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ 
အွန်လိုင်ဵသင်တန်ဵ အမှတ်စဉ် (၅) နှင်ဴ (၆) ကို ဇွန်လ ၃ ရက်ေန့မှ 

ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေန့ အထိ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် တစ်ကကိမ်၊ 

ေန့လည်ပိုင်ဵတွင် တစ်ကကိမ် ခွဲ၍ ြပုလုပ်ခဲဴသည်။  

သင်တန်ဵအမှတ်စဉ် (၅) ၌ သင်တန်ဵသူ (၅) ဦဵ နှင်ဴ 

သင်တန်ဵသာဵ (၅) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၀) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကပပီဵ 

၎င်ဵတို့သည် ေရွှေပုလဲ - မသန်ဵစွမ်ဵသူမျာဵ လူမှုစီဵပွာဵြမှင်ဴတင်ေရဵ 
စီမဳချက်၊ အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝငမ်ျာဵ 



 

နှင်ဴ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵမှ ေကျာင်ဵဆရာ၊ 

ဆရာမတို့ ြဖစ်ကကသည်။ ထို့ြပင် သင်တန်ဵ တက်ေရာက်သူမျာဵ 

သည် ဗမာ နှင်ဴ ရခိုင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵြဖစ်ကကပပီဵ  ရန်ကုန်တိင်ုဵ 
ေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ နှင်ဴ ရှမ်ဵြပည်နယ်တိုမ့ှ 

ြဖစ်ကကသည်။ 

သင်တန်ဵအမှတ်စဉ် (၆) ၌ သင်တန်ဵသူ (၇) ဦဵ နှင်ဴ 

သင်တန်ဵသာဵ (၄) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၁) ဦဵ တို ့ တက်ေရာက် 

ခဲဴကကပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ်ရိှ ချင်ဵတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ (CUSR)၊ အာဵမာန် 

အမျ ိုဵသမီဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအဖွဲ့၊ ေရွှေပုလဲ - မသန်ဵစွမ်ဵသူမျာဵ 
လူမှုစီဵပွာဵြမှင်ဴတင်ေရဵ စီမဳချက်၊ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရဵ 

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတတ်ေရဵအဖွဲ့ (MEDG) တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ 

ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင် ပညာေရဵေကျာင်ဵမှ ေကျာင်ဵဆရာ နှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ တိုြ့ဖစ်ကကသည်။ ၎င်ဵြပင် သင်တန်ဵ 

တက်ေရာက်သူမျာဵသည် ဗမာ၊ ရှမ်ဵ၊ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ချင်ဵ နှင်ဴ 
ဗမာ-ကိုဵကန့် တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵြဖစ်ကကပပီဵ ရန်ကုန်တိင်ုဵ 

ေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ရခိုင်ြပည်နယ် နှင်ဴ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်တိုမ့ှ ြဖစ်ကက သည်။  

အဆိုပါသင်တန်ဵမျာဵကို AAPP မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုဝဏ္ဏနွယ်မှ 

ဦဵေဆာင် ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵတွင် အဓိက ေဆွဵေနွဵေပဵ 

ေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵမှာ လူ့အခွင်ဴအေရဵအဓိပ္ပါယ် 
ဖွင်ဴဆိခုျက်၊ တာဝန်ယူမှုနှင်ဴ တာဝန်ခဳမှု၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

သမိုင်ဵေကကာင်ဵနှင်ဴ အေြခခဳအယူအဆ၊ ဂျနီီဗာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵပါ 

အချက်မျာဵ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ နှင်ဴ နိုင်ငဳတကာ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ 

ေပါ်ေပါက်လာပုဳ အဆင်ဴဆင်ဴနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာစာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ 

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု၊ တိုင်တန်ဵမှုယန္တရာဵ တို့ြဖစ်ကကသည်။ 

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵနှင်ဴ တိက်ုတနွ်ဵြခင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငဳ သဳအမတ်ကကီဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳ 

ေဆွဵေနွဵ  

ဇွန်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
ဦဵဘိုကကည်သည် ရန်ကုန်ပမို့ရိှ ချက်သဳရုဳဵ၌ ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ 

ချက်သမ္မတနိုင်ငဳ သဳအမတ်ကကီဵနှငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ 

ထိုကဲဴသ့ုိ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵရာတွင် လက်ရိှကာလ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

အေြခအေန နှင်ဴ လာမညဴ်ေရွဵေကာက်ပွဲအေကကာင်ဵကို ေဆွဵေနွဵခဴဲ 

သည်။  

 

 
Figure 3 International Alert နှင်ဴေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 

International Alert နှင်ဴေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ 

ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေန့တွင် International Alert မှ Jana Naujoks 
(Country Director of International Alert) and Ma Myat 

Thandar Ko (Programme Manager) တို့သည် နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) ရုဳဵသ့ုိ 

လာေရာက်ခဲဴပပီဵ AAPP ၏ “Memory of the Past” ြပခန်ဵအာဵ 

ကကညဴ်ရှု့ေလဴလာခဲဴရာ AAPP မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳရှင်ဵြပ 

ေပဵခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည် နှင်ဴ စိတ်ဓါတ်ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵ အစီအစဉ် 
တာဝန်ခဳ ဦဵေကျာ်စိုဵဝင်ဵ တို့မှ လက်ခဳေတွ့ဆုဳခဲဴပပီဵ AAPP မှ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ လက်ရိှြမန်မာနိုင်ငဳ၏ 

နိုင်ငဳေရဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနမျာဵကို 

ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ ယခုကဲဴသ့ုိ AAPP ရုဳဵသ့ုိ ဧညဴ်သည်မျာဵ 

လာေရာက် လည်ပတ်ြခင်ဵသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ 
ပထမဦဵဆုဳဵြဖစ်သည်။ 

ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP)မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵကျလျက်ရိှသညဴ် 

နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရိှ 

သညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ဆက်လက် 

ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵလျက်ရိှသည်။ ဇွန်လအတွင်ဵတွင် အင်ဵစိန် 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၁၁ ဦဵ၊ မအူပင် 
အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၁၀ ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ ၂၁ 

ဦဵတို့ကို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။ ထို့ြပင် ကျ ိုက်မေရာ 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါခဳစာဵေနရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵ တစ်ဦဵကိုလည်ဵ ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။  

ထို့ြပင ် လိပ်ေခါင်ဵနှင်ဴ အဆုတ်ခွဲစိတ်ထာဵေသာ၊ ေသွဵတိုဵ-
နှလုဳဵေရာဂါ နှင်ဴ ခါဵနာေရာဂါမျာဵ ခဳစာဵေနကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ငါဵဦဵကို ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေထာက်ပဴဳ 
ကူညီခဲဴသည်။ (Lung Operation, Hypertension-Heart 

Disease, Pile Operation, Broken Thigh, Backache) 



 

ထို့ြပင်  ကွယလ်ွန်သွာဵခဲဴေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ 
နှစ်ဦဵ၏  နာေရဵကို ကူညီခဲဴသည်။  

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

နှင်ဴ စစ်ေကကာေရဵစခန်ဵမျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ရင်ဆိုင် 
ခဳစာဵခဲဴရ၍ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရှိသညဴ် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို အေရဵေပါ် ကူညီ ေထာက်ပဳဴေပဵခဲဴ 

သည်။ ဇွန်လ အတွင်ဵတွင် နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ 

တစ်ဦဵကို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။  ဇယာဵနှင်ဴတကွ ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို 
ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

၂၁ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ 

အတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 
၅ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ နာေရဵကို ကူညီ 

ြခင်ဵ 
၂ ဦဵ 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ခဳစာဵခဲဴရ၍ ကျန်ဵမာေရဵ 

ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရိှေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ 

မျာဵကို အေရဵေပါ် ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

၁ ဦဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၂၉ ဦဵ 

 

ကုိဗစ်-၁၉ကာလအတွင်ဵ လှုပ်ရှာဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ  

 
Figure 4 AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်မှ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သဳုဵစဲွမှု 
နှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ြပဿနာမျာဵေလျာကဴျေစရန် အန္တရာယ်ေလျှောခဴျေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တုိဵြမှင်ဴ 

လုပ်ေဆာင်ေရဵ ေဆွဵေနွဵပဲွ 

 

 

“ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ 

သဳုဵစွဲမှုနှင်ဴပတ်သက်ေသာ ြပဿနာမျာဵေလျာဴကျေစရန် ြပည်သူ့ 
ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍတစ်ရပ်ြဖစ်သညဴ် အန္တရာယ်ေလျှောဴချေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵြမှင်ဴလုပ်ေဆာင်ေရဵ ေဆွဵေနွဵပွဲ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲမှု 

နှင်ဴပတ်သက်ေသာ ြပဿနာမျာဵေလျာဴကျေစရန် ြပည်သူ့ 

ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍတစ်ရပ်ြဖစ်သညဴ် အန္တရာယ်ေလျှောဴချေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵြမှင်ဴလုပ်ေဆာင်ေရဵ ေဆွဵေနွဵပွဲကို ဇွန်လ ၂၂ 

ရက်ေန့တွင် အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ ဤေဆွဵေနွဵ 

ပွဲကို မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမူဝါဒေြပာင်ဵ လဲေရဵဆိုင်ရာ ေထာက်ခဳ 

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵအဖွဲ့(DPAG)နှင်ဴအတူ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

ြဖစ်သညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 
အသင်ဵ(AAPP)၊ကမ္ဘာဴဆရာဝန်မျာဵအဖွဲ့ (MdM)၊ မဟာမိတ် 

ြမန်မာ၊ Transnational Institute(TNI)၊ Medical Action 

Myanmar(MAM)၊ UNAIDS တိုမ့ှ ပူဵေပါင်ဵကျင်ဵပခဲဴသည်။ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 

မှ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်၊ ကမ္ဘာဴဆရာဝန်မျာဵအဖွဲ့(MdM)မှ 
ေဒါက်တာမင်ဵ သစ်ေအာင်၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမူဝါဒ ေြပာင်ဵလဲေရဵ 

ဆိုင်ရာ ေထာက်ခဳေဆွဵေနွဵြခင်ဵအဖွဲ့(DPAG) မှ ေဒါက်တာ 

နန်ဵပန်ဵအိခမ်ဵ နှင်ဴ လူထုကိုယ်စာဵလှယ် ကိုတူဵ တူဵ တိုမ့ှ 

အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ဦဵေဆာင် ေဆွဵေနွဵခဲဴကကပပီဵ UNAIDS မှ 

မေအဵေအဵနွယမ်ှ ေဆွဵေနွဵပွဲ ေချာေမွ့ေအာင် ကူညီေထာက်ပဳဴ 

ေပဵခဲဴသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲမှုနှင်ဴပတ်သက်ေသာ ြပဿနာ 
မျာဵမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵတွင်လည်ဵ ဆက်လက် တည်ရိှ 

ေနဆဲြဖစ်ပပီဵ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲသူမျာဵအေနြဖငဴ် ဤကာလတွင် 

ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယေ်ရဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵစွဲ ကုသေရဵ 

အစရိှေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို လက်လှမ်ဵမှီရယူနိုင် 

ရန် စိန်ေခါ်မှုမျာဵနှင်ဴ ရင်ဆိုင်ေနကကရဆဲြဖစ်သည်။ ၎င်ဵြပဿနာ 
မျာဵ ေလျာဴကျေစရန် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍတစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဴ 

အန္တရာယ်ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵြမှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ 

၎င်ဵတိုက့ို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အေထာက်အကူ 

ြပုမညဴ် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမူဝါဒမျာဵ ေပါ်ေပါက် လာေစေရဵမှာ 

အလွန်ပင်အေရဵပါသည်။ ထိုေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ရှုေထာင်ဴေပါင်ဵစုဳမှ 

တင်ြပေြပာဆိုခဲဴသည်။ 

ေအာက်ပါလင်ဴမှတစ်ဆင်ဴ ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှုေလဴလာနိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/mdecinsdumonde/videos/269

583010767225/ 

 

 

https://www.facebook.com/mdecinsdumonde/videos/269583010767225/
https://www.facebook.com/mdecinsdumonde/videos/269583010767225/


 

 
Figure 5 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေဟာင်ဵမျာဵသို့ 

ကူညီေထာက်ပဴဳေရဵအစီအစဉ်၌ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵသ့ုိ ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵအစီအစဉ်၌ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် 

ဇွန်လအတွင်ဵ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ၂၈ ပမို့နယ်ရိှ နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵအာဵ ေထာက်ပဳဴကူညီေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵသ့ုိ အစီအစဉ်)အာဵ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့၊ 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်တိုန့ှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵစုစည်ဵ၍ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ 

(AAPP)မှ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ခဲဴပပီဵ ပဲခူဵတုိင်ဵအတွင်ဵရိှ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ၄၆၆ ဦဵအာဵေထာက်ပဳဴကူညီနိုင်ခဲဴသည်။ 

https://www.facebook.com/100010364105186/videos/114

9172338771559 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှင်ဴ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵသ့ုိ 

လှူဒါန်ဵြခင်ဵ 

 
Figure 6 အုိဵဘုိအကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ ကုိဗစ်-၁၉ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵ 

အုိဵဘိုအကျဉ်ဵေထာင်သုိ့ ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

လှူဒါန်ဵ  

ဇွန်လ ၁ ရက်ေန့ တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင် 

ဦဵစိုဵနိုင်ဦဵေဆာင်သညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့သည် အိုဵဘုိ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကာေဘာ်လစ်

ဆပ်ြပာ ၈၅၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၂၀ ပုဳဵနှင်ဴ ဂျာမီေတာလ် 

(Germitol) ၁၀ လီတာ ၁၀ ပုဳဵ တိုအ့ာဵ သွာဵေရာက်ေပဵအပ် 

လှူဒါန်ဵခဲဴရာ အကျဉ်ဵေထာင်မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လက်ခဳရယူ 

ခဲဴသည်။ ဦဵစိုဵနိုင်မှ ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵရ 
သညဴ် ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵေြပာကကာဵ ခဲဴပပီဵ 

မေနဆုလှိုင်၊ ကိုသာဵငယ်၊ ကိုစဳညိမ်ဵဦဵ နှင်ဴ ကိုေမာင်ေမာင်ဦဵတို့မှ 

ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵခဲဴသည်။   

 
Figure 7 နတ်ေမာက်လမ်ဵ အမျ ိုဵသမီဵသက်ေမွဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵကုိ လှူဒါန်ဵ 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵသ့ုိ ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

လှူဒါန်ဵ 

ဇွန်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင်  နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ သန်လျင်လူငယ်သင်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵ၊ နတ်ေမာက်လမ်ဵ အမျ ိုဵသမီဵသက်ေမွဵသင်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵနှငဴ် သဳလွင်လမ်ဵ အမျ ိုဵသမီဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ် 

ေရဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပိုဵသတ်ေဆဵရည်၊ ပိုဵသတ် 
ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ၊ ကာေဘာလစ်ဆပ်ြပာ၊ လက်ေဆဵရည်၊ လက်ေဆဵ 

ဆပ်ြပာရည် တိုက့ို လှူဒါန်ဵခဲဴသည်။  

မှတ်တမ်ဵနှင်ဴသုေတသန 

လစဉ်အစီရင်ခဳစာ၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ စာရင်ဵမျာဵ နှငဴ် 

ေအေအပီပီသတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝြခင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ 
နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵ နှင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ လစဉ် ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆိုြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသည်ကို  ေစာင်ဴကကညဴ်မှတ်တမ်ဵတင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှ လစဉ် အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵ 

ကို ထုတ်ေဝလျက်ရိှသည်။ ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ေမလအတွက် 

အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵကို ထုတ်ေဝခဲဴ 

သည်။ 

ထို့ြပင် AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ 

အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာ အရာရိှမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှ သဳအမတ်မျာဵ၊ 
NGOs, CBOs စသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ ကိုယ်စာဵလှယမ်ျာဵ 

နှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ နှင်ဴ 

နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵ ပို့ချေပဵြခင်ဵ စသညဴ် 

လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို AAPP သတင်ဵလွှာ၌ လစဉ် 

https://www.facebook.com/100010364105186/videos/1149172338771559
https://www.facebook.com/100010364105186/videos/1149172338771559


 

ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ေမလအတွက် 

သတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာြပုစုြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှ ကိုဗစ်ကာလနှင်ဴ ဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ 

အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵပါဝင်သညဴ် ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာကို ဧပပီလ 
ကတည်ဵမှစတင်၍ မှတ်တမ်ဵတင်ြပုစုလျက်ရိှသည်။ ေမလ 

အတွင်ဵတွင် ကိုဗစ်သတင်ဵလွှာ နှင်ဴ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ စာရင်ဵမျာဵကုိ 

ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵကို အင်တာဗျူဵြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ 

မှတ်တမ်ဵြပုစုြခင်ဵ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှငဴ် 
စစ်ေကကာေရဵစခန်ဵမျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ရင်ဆိုင်ခဳစာဵ 

ခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ အေတွ့အကကုဳ 

မျာဵကို အင်တာဗျူဵမျာဵြပုလုပ်၍ မှတ်တမ်ဵ ြပုစုခဲဴပါသည်။ 

ဇွန်လအတွင်ဵတွင် ေထာင်ဒဏ် ေလဵနှစ် ကျခဳခဲဴရပပီဵ ညှဉ်ဵပန်ဵ 

နှိပ်စက်ြခင်ဵကို ခဳစာဵခဲဴကကရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ 
တစ်ဦဵ၏ ေထာင်တွင်ဵနှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပ ဘဝြဖတ်သန်ဵမှု 

အေြခအေနမျာဵနှင်ဴ အေတွ့အကကုဳမျာဵကို အင်တာဗျူဵ ြပုလုပ်၍ 

မှတ်တမ်ဵ တင်ခဲဴပါသည်။   

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်အထိ ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်မှုကုိ 
ခဳစာဵခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၇၇ ဦဵကုိ 

အင်တာဗျူဵြပုလုပ်၍ မှတ်တမ်ဵ ြပုစုနိုင်ခဲဴပါသည်။  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကုိ 
ေကာက်ခဳြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵအာဵ မတရာဵသညဴ် ဥပေဒ 

မျာဵြဖင်ဴ ေထာင်သွင်ဵအကျဉ်ဵချခဲဴသညဴ် ြဖစ်စဉ်မျာဵကို စနစ်တကျ 

သိမ်ဵဆည်ဵစုေဆာင်ဵရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

အချက်အလက်မျာဵေကာက်ခဳြခင်ဵ အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ 
စတင်၍ ေကာက်ခဳ စုေဆာင်ဵခဲဴသည်။ ဇွန်လ အတွင်ဵတွင် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵတစ်ဦဵ၏ ကိုယ်ေရဵအချက်အလက် 

တစ်ေစာင်ကို ေကာက်ခဳခဲဴသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ဇွန်လကုန်အထိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ ေစာင်ဴေရှာက် 

ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေဟာင်ဵ ၃၅၈၈ 
ဦဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကို ေကာက်ယူ စုေဆာင်ဵပပီဵြဖစ်သည်။ 

ကျန်ရိှေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေဟာင်ဵမျာဵ၏ 

အချက်အလက်မျာဵကို ေကာက်ခဳေနဆဲ ြဖစ်ပါသြဖငဴ် မိမိတို ့

AAPP အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှေသာ် 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ info@aappb.org အီဵေမဵလ်သ့ုိ လည်ဵေကာင်ဵ 

ဆက်သွယ်ေဆာင် ရွက်ေပဵပါရန် ဖိတ်ေခါ် အပ်ပါသည်။ 

UN Mechanism on Human Rights and Human Rights 

Documentation သင်တန်ဵ ပို့ချြခင်ဵ 

နိုင်ေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ 

မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သုေတသန ဒုတာဝန်ခဳ မပိုင်ရည်ေမွှဵ နှင်ဴ အဖွဲ့ဝင် 

ဦဵေမာင်ေမာငန်ိုင်တို့သည် UN Mechanism on Human Rights 
and Human Rights Documentation သင်တန်ဵကို ဇွန်လ ၂၂ 

ရက်ေန့မှ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့အထိ  AAPP ရုဳဵ၌ ပို့ချခဲဴသည်။ 

ထိုသင်တန်ဵကို AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  

အေထွေထွလှုပရှ်ာဵမှုမျာဵ 

Breakwater studio မှ ရိုက်ကူဵေသာ “NOT ALONE series” 

တွင် ပါဝင် ရိုက်ကူဵ 

ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် Breakwater studio မှ ရိုက်ကူဵေသာ “NOT 

ALONE series” တွင် ပါဝင် ရိုက်ကူဵခဲဴသည်။ 

သာယာဝတီပမို့နယ်ရှိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကုိ 

ကူညီ ေထာက်ပဳဴရာ၌ ပါဝင် 

ဇွန်လ ၉ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵသုိ့ ေထာက်ပဳဴကူညီေရဵအစီအစဉ်တွင် 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီပမို့နယ်ရိှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵကို ကူညီေထာက်ပဳဴရာ၌ ပါဝင်ခဲဴသည်။ 

 
Figure 8 လူ့အခွငဴ်အေရဵချ ိုဵေဖာက်မှု အစီရင်ခဳစာမူကကမ်ဵအာဵ သဳုဵသပ်ြခင်ဵ နှငဴ် အစီအမဳ 

ေရဵဆွြဲခင်ဵဆိငု်ရာ အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွတွင် ပါဝင်ေဆွဵေနွဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှု အစီရင်ခဳစာမူကကမ်ဵအာဵ 

သဳုဵသပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ အစီအမဳေရဵဆွဲြခင်ဵဆိုင်ရာ 

အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ပါဝင် ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ  

ဇွန်လ ၁၃ ရက်ေန့နှင်ဴ ဇွန်လ ၁၄ ရက်ေန့တင်ွ ရန်ကုန်ပမို့၊ 

ဗဟန်ဵပမို့နယ်ရှိ Beauty Land Hotel ၌ "လူ့အခွင်အေရဵ 
ချ ိုဵေဖာက်မှု အစီရင်ခဳစာမူကကမ်ဵအာဵ သဳုဵသပ်ြခင်ဵနှင်ဴ အစီအမဳ 

ေရဵဆွြဲခင်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ” ကို ြပုလုပ်ခဴဲ 

သည်။  အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲကို မိတ်ဖက် (coalition group) 

အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
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ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင် နှင်ဴ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်၊ ရန်ကုန်ရုဳဵ 

တာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်၊ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သုေတသနဌာန 
တာဝန်ခဳ နှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ခဳ ကိုေဇာ်မိုဵတို့အပါအဝင် 

GPS, HRDP,  Than Lwin Citizen Empowerment, PEN 

Myanmar, Athan, Seagull, OMI, GW, SYNERGY, MIDO, 

Metta Campaign, FLC, Equality Myanmar နှင်ဴ ND-Burma 

စသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ တက်ေရာက် 
ခဲဴသည်။ တက်ေရာက်လာကကေသာ အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ 

ပုဂ္ဂိုလမ်ျာဵသည် အစီရင်ခဳစာမူကကမ်ဵနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ တုဳြ့ပန်ချက် 

နှင်ဴအကကဳြပုချက်မျာဵ၊  ေထာက်ခဳချက်မျာဵနှင်ဴ အနာဂတ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။  

 
Figure 9 အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကုိ ြပန်ဖွငဴ်ေပဵရန် ေတာင်ဵဆိသုညဴ် လှုပ်ရှာဵမှု၌ 

ပါဝင် ေတာင်ဵဆို 

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကို ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် ေတာင်ဵဆို 

သညဴ် လှုပ်ရှာဵမှု၌ ပါဝင်ြခင်ဵ  

ရခိုင်ြပည်နယ် နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တ့ုိတွင် အင်တာနက် 

ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှု တစ်နှစ်ြပညဴ်ေြမာက်သညဴ်ေန့ြဖစ်ေသာ 
ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့၌ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်၊ 

တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်တို့အပါအဝင် AAPP အဖွဲ့ဝင် 

မျာဵသည် အင်တာနက်လိုင်ဵမျာဵ အြမန်ဆုဳဵြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် 

ေတာင်ဵဆိုသညဴ် လှုပ်ရှာဵမှု၌ ပါဝင်၍ ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။ 

 
Figure 10 တရာဵမျှေတမှုရရှိေရဵ၊ ြပစ်ဒဏ်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ရဓေလဴအာဵ ရပ်တန့်ေပဵ 

အွန်လိုင်ဵေဆွဵေနွဵပဲွစကာဵဝုိင်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ 

တရာဵမျှတမှုရရှိေရဵ၊ ြပစ်ဒဏ်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရဓေလဴအာဵ 
ရပ်တန့်ေပဵ အွန်လိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲစကာဵဝိုင်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဳရသူမျာဵကို ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵေန့တွင် အာရှ 

တရာဵမျှေတမှုနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာအဖွဲ့(AJAR)နှင်ဴ မိတ်ဖက် 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြဖစ်သညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ မှတ်တမ်ဵ 

ကွန်ရက်(ြမန်မာနိုင်ငဳ)၊ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအဖွဲ့ချုပ် (ြမန်မာနိုင်ငဳ)၊ 

ဝိမုတ္တိအမျ ိုဵသမီဵအဖွဲ့(VWO) တိုမ့ှ တရာဵမျှေတမှုရရိှေရဵ၊ ြပစ်ဒဏ် 

ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရဓေလဴအာဵ ရပ်တန့်ေပဵ အွန်လိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵပွဲ 
စကာဵဝိုင်ဵကို ြပုလုပ်ခဲဴသည်။ အဆိုပါစကာဵဝိုင်ဵတွင် AAPP 

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ ေဆွဵေနွဵ ေဟာေြပာသူ 

အြဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵကို ကူညီ 

ေထာက်ပဳဴေရဵေန့တွင် စာတမ်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင်ကျေရာက်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵကို ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵေန့၌ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP)မှ ကုလသမဂ္ဂ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵ 

သေဘာတူ စာချုပ် (United Nation Convention Against 

Torture-UNCAT) အာဵ ြမန်မာနိုင်ငဳမှ အေရဵတကကီဵ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ရန် လိုအပ်သညဴ် စာတမ်ဵကို ထုတ်ြပန်ခဲဴပါသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ဖတ်ရှု 

ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 
https://aappb.org/bu/2020/06/%e1%80%80%e1%80%af
%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%

80%b9%e1%80%82-

%e1%80%8a%e1%80%be%e1%80%89%e1%80%ba%e1

%80%b8%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80

%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%95

%e1%80%ba 

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်(MHAP) 

ကိုဗစ် - ၁၉ ဗိုင်ဵရပ် ကူဵစက်မှုကာလအတွင်ဵ အွန်လိုင်ဵ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှု အစီအစဉ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ 
စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကူညီေထာက်ပဳဴမှု အစီအစဉ် 

(AAPP-MHAP)သည် အွန်လိုင်ဵစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှု 

လုပ်ငန်ဵကို ဇွန်လအတွင်ဵတွင်လည်ဵ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရွက် 

လျှေက်ရှိပါသည်။ ေနရာေဒသအနှဳ့အြပာဵမှ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵမှု 

မျာဵလည်ဵ ပိုမိုမျာဵြပာဵလာခဲဴပပီဵ လူမှုကွန်ရက်၊ ဗိုက်ဗာတို့မှ 
တစ်ဆင်ဴ ဆက်သွယ်မှုမျာဵလည်ဵရိှခဲဴသည်။ ဆက်သွယ်လာသည်ဴ 

ေဒသမျာဵမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵ၊ ြမစ်ကကီဵနာဵ၊ ဖာဵကန့်၊ မေကွဵ၊ 

ပဲခူဵ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဧရာဝတီ စသညဴ် ြပည်တွင်ဵ ေဒသမျာဵမှ 

ဆက်သွယ် ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအြပင် ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မေလဵရှာဵနိုင်ငဳ နှင်ဴ 

စကောပူနိုင်ငဳ တိုမ့ှ ဆက်သွယ် ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ ရိှခဲဴသည်။ 
(ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵမှ - ၄၁%၊  ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵမှ - ၂၀%၊ 

https://aappb.org/bu/2020/06/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82-%e1%80%8a%e1%80%be%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%95%e1%80%ba/
https://aappb.org/bu/2020/06/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82-%e1%80%8a%e1%80%be%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%95%e1%80%ba/
https://aappb.org/bu/2020/06/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82-%e1%80%8a%e1%80%be%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%95%e1%80%ba/
https://aappb.org/bu/2020/06/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82-%e1%80%8a%e1%80%be%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%95%e1%80%ba/
https://aappb.org/bu/2020/06/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82-%e1%80%8a%e1%80%be%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%95%e1%80%ba/
https://aappb.org/bu/2020/06/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82-%e1%80%8a%e1%80%be%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%95%e1%80%ba/
https://aappb.org/bu/2020/06/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82-%e1%80%8a%e1%80%be%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%95%e1%80%ba/


 

ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ - ၁၃%၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵမှ - ၉%၊ 

ကရင်ြပည်နယ်မှ - ၃%၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵ ေဒသကကီဵမှ - ၃%၊ 

စကောပူနိုင်ငဳမှ - ၂%၊ ေနြပည်ေတာ်မှ ၂%၊ နှင်ဴ ကျန်ေဒသမျာဵမှ 
၁%စီ တို့ြဖစ်ကကသည်။ 

ထို့ြပင် ဇွန်လအတွင်ဵ ေနရာေဒသအသီဵသီဵရိှ ကွာရန်တင်ဵ 

စင်တာ ၄၃ ခုမှလည်ဵ ဆက်သွယ် ေခါ်ဆိုလာခဲဴသည်။ 

အွန်လိုင်ဵ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵသ့ုိ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတွင် အစိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ အိမ်ေထာင် 
ဦဵစီဵမျာဵ၊ NGO ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကွာရန်တင်ဵ 

စင်တာမျာဵတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူမျာဵနှင်ဴ ေစတနာဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ HIV ပိုဵရိှသူမျာဵ စသည်ဴ အမျ ိုဵသာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ 

အသက်အရွယစ်ုဳ ပါဝင်ပါသည်။ ဇွန်လအတွင်ဵတွင်  အမျ ိုဵသာဵ 

၁၀၀ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၇၈ နှစ်အတွင်ဵ)နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ၉၉ 
ဦဵ (အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၃ နှစ်အတွင်ဵ) တို၏့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ 

စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပဿနာမျာဵကို ကူညီေြဖရှင်ဵေပဵ 

နိုင်ခဲဴပါသည်။  

ထိဆုက်သွယ်လာသူမျာဵ၏ 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 

ခဳစာဵေနကကရသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  

 
Figure 11 “COVID-19, Mental Health and Psychosocial Wellbeing for youth” 

ေဆွဵေဆွဵပွဲ၌ ပါဝင် ေဆွဵေနွဵ 

“COVID-19, Mental Health and Psychosocial Wellbeing for 

youth” ေဆွဵေဆွဵပွဲ၌ ပါဝင် ေဆွဵေနွဵ ြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ 
ကူညီေထာက်ပဳဴမှု အစီအစဉ် (AAPP-MHAP)မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

ကိုထင်ေအာင်သည် Global Platform Myanmar မှ 

ဦဵေဆာင်စီစဉ်သညဴ် “COVID-19, Mental Health and 

Psychosocial Wellbeing for youth” ေခါင်ဵစဉ်ြဖင်ဴ 

ေဆွဵေနွဵသညဴ် ေဆွဵေနွဵပွဲ၌ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵေပဵခဲဴသည်။ 
https://web.facebook.com/globalplatformmyanmar/videos/9

48944755551042/?_rdc=1&_rdr 

 
Figure 12 “ကူညီပါ၊ အြပစ်မေပဵပါနဲ့”Social Media Campaign ၌ ေဆွဵေနွဵ 

“ကူညီပါ၊ အြပစ်မေပဵပါနဲ့”Social Media Campaign ၌ 

ေဆွဵေနွဵ 

ဇွန်လ ၂၆  ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ 

ကူညီေထာက်ပဳဴမှု အစီအစဉ် (AAPP-MHAP)မှ ဆူပါဗိုက်ဆာ 

ေဒါ်သန်ဵသန်ဵေဌဵသည် Alliance Myanmar မှ ဦဵေဆာင် 

စီစဉ်သညဴ် “ကူညီပါ၊ အြပစ်မေပဵပါနဲ့”Social Media Campaign 

၌ ပါဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ 
https://www.facebook.com/MyanmarSupportDontPuni

sh/videos/902622343590519/ 

 

https://web.facebook.com/globalplatformmyanmar/videos/948944755551042/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/globalplatformmyanmar/videos/948944755551042/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/MyanmarSupportDontPunish/videos/902622343590519/
https://www.facebook.com/MyanmarSupportDontPunish/videos/902622343590519/


 

 
Figure 13 Stress management, Basic Coping Skills and Self-care အွန်လိုင်ဵ 

သင်တန်ဵကုိ ပ့ုိချေပဵြခင်ဵ 

Stress management, Basic Coping Skills and Self-care 

အွန်လိုင်ဵ သင်တန်ဵကို ပို့ချေပဵြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ 
စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကူညီေထာက်ပဳဴမှု အစီအစဉ် 

(AAPP-MHAP)မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုထင်ေအာင်သည် 

အွန်လိုင်ဵ ေကာင်ဆယ်လင်ဵြပုလုပ်ေပဵေနေသာ Alliance 

Myanmar ၏ PITCH partners အဖွဲ့ဝင်မျာဵကို Stress 

management, Basic Coping Skills and Self-care အွန်လိုင်ဵ 
သင်တန်ဵကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေန့မှ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့အထိ 

ငါဵရက်တာ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။  

 

မိမိကိုယ်မိမိဂရုစိုက်ြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် ဗွီဒီယိမုျာဵ 

ထုတ်လွှင်ဴ ြခင်ဵ 

ဇွန်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ 
ကူညီေထာက်ပဳဴမှုအစီအစဉ် (AAPP-MHAP)မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

ကိုထင်ေအာင်သည် "ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ၌ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို 

မည်ကဲဴသ့ုိ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်နှင်ဴပတ်သက်သညဴ် ဗွီဒီယို” 

မျာဵကို အွန်လိုင်ဵမှ တစ်ဆင်ဴ ထုတ်လွှင်ဴခဲဴသည်။  

ေအာက်ပါ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှု နိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/634323476905777/posts/119982

9173688535/ 
https://www.facebook.com/634323476905777/posts/120537

7536467032/ 
https://www.facebook.com/634323476905777/posts/121525

1308812988/ 

အင်တာဗျူဵမျာဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်အေြခအေနနှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵ 

ြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၃ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတတိ်နိုင 

််သည် အကျဉ်ဵေထာင်အေြခအေနနှင်ဴပတ်သက်၍ 

မီဒီယာမျာဵနှင်ဴ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵခဲဴသည်။   

MCNTV ြမန်မာရုပ်သဳသတင်ဵဌာနနှင်ဴ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတန်ိုင် 

သည် ေမလအတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ နှင်ဴဆက်နွယ်၍ အေရဵယူ 

ခဳထာဵရမှုမျာဵအေကကာင်ဵကို MCNTV ြမန်မာရုပ်သဳသတင်ဵ 
ဌာနနှင်ဴ Skype မှ တစ်ဆင်ဴ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ လင်ဴမှ တစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် 

ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.mcntv.biz/streamizshow/07/06/2020/153031

/?fbclid=IwAR15wjDI1Hc-
93Y1fifd7HdAD80bSTJy7p7HtBdLITw5bowcMVhZ1BSqH4E

  

ေမလ ေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴပတ်သက်၍  AAPP 

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵ 

ြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် ေမလ ေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ခဳစာ 
နှင်ဴပတ်သက်၍ Development Media Group(DMG) 

သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ ြပည်တွင်ဵစစ်မျာဵ 

အြမန်ဆုဳဵ ချုပ်ပငိမ်ဵရန်လိုအပ်ပပီဵ ြပည်တွင်ဵပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကို 

လက်နက်ကိုင်ြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ေြဖရှင်ဵြခင်ဵမြပုဘဲ နိုင်ငဳေရဵအရ 

ေြဖရှင်ဵပါရန် တိုက်တွန်ဵေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ကကညဴ်ရှုနိုင် 
သည်။ 
https://www.facebook.com/dmgnewsagency/videos/2612

718428967571 

ကိုဗစ်ကာလနှင်ဴ ဆက်နွယ်၍ တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်မှု 

မျာဵအေကကာင်ဵကို အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့တွင် မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သုေတသနဌာနတာဝန်ခဳ နှင်ဴ 

နိုင်ငဳြခာဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ခဳ ကိုေဇာ်မိုဵသည် ကိုဗစ်ကာလနှင်ဴ 

ဆက်နွယ၍် တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျာဵအေကကာင်ဵကုိ 
မဇ္ဈမိသတင်ဵဌာနနှင်ဴ အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ ထိုအင်တာဗျူဵတွင် ကိုေဇာ်မိုဵမှ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ြပညဴ်သိပ် လျက်ရိှ 

ပပီဵ ကိုဗစ်ကာလ နှင်ဴဆက်နွယ်ေသာအမှုမျာဵကို ေထာင်ဒဏ် 

ချမှတ်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ပို၍ထူထပ်မည်ြဖစ်ပပီဵ 
ထိုသူမျာဵသည် ြပင်ပမှဝငေ်ရာက်လာကကသူမျာဵြဖစ်၍ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ့ မှုအတွက် 

အန္တရာယ်မျာဵလာသည်၊ ထို့ေကကာင်ဴ  လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကို 

အသက်အန္တရာယ်ထခိိုက်ေအာင် ြပုမူြခင်ဵ မဟုတ်လျှေင် 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်မညဴ်အစာဵ အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် 

ြပစ်ဒဏ်ေပဵြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

https://www.facebook.com/634323476905777/posts/1199829173688535/
https://www.facebook.com/634323476905777/posts/1199829173688535/
https://www.facebook.com/634323476905777/posts/1205377536467032/
https://www.facebook.com/634323476905777/posts/1205377536467032/
https://www.facebook.com/634323476905777/posts/1215251308812988/
https://www.facebook.com/634323476905777/posts/1215251308812988/
https://www.mcntv.biz/streamizshow/07/06/2020/153031/?fbclid=IwAR15wjDI1Hc-93Y1fifd7HdAD80bSTJy7p7HtBdLITw5bowcMVhZ1BSqH4E
https://www.mcntv.biz/streamizshow/07/06/2020/153031/?fbclid=IwAR15wjDI1Hc-93Y1fifd7HdAD80bSTJy7p7HtBdLITw5bowcMVhZ1BSqH4E
https://www.mcntv.biz/streamizshow/07/06/2020/153031/?fbclid=IwAR15wjDI1Hc-93Y1fifd7HdAD80bSTJy7p7HtBdLITw5bowcMVhZ1BSqH4E
https://www.mcntv.biz/streamizshow/07/06/2020/153031/?fbclid=IwAR15wjDI1Hc-93Y1fifd7HdAD80bSTJy7p7HtBdLITw5bowcMVhZ1BSqH4E
https://www.facebook.com/dmgnewsagency/videos/2612718428967571
https://www.facebook.com/dmgnewsagency/videos/2612718428967571


 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် 

ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/MizzimaDaily/videos/3472200

72925657/?t=50 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 
ေဟာင်ဵမျာဵသ့ုိ ေထာက်ပဳဴကူညီေရဵအစီအစဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ 

အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵသုိ့ ေထာက်ပဴဳ 

ကူညီေရဵအစီအစဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ ြမန်မာတိုင်ဵမ်မှ ြပုလုပ်ေသာ 
အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴပါသည်။  အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵဘိုကကည်မှ ထိုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်၍ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ၁၂၀ဝ ဝန်ဵကျင်အာဵ တစ်ဦဵလျှေင် 

တစ်ေသာင်ဵခွဲဝန်ဵကျင်ခန့်တန်ဖိုဵရိှ အေြခခဳစာဵေသာက်ကုန်မျာဵ 

ကူညီေပဵခဲဴေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေမလ ေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴပတ်သက်၍ 

AAPP  အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်မှ အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတတိ်နိုင် 
သည် ေမလ ေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴပတ်သက်၍ 7 

Days News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကုိ 

ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ ထိုအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတန်ိုင်မှ 

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် မတည်ပငိမ်မှုမျာဵ ကကီဵကကီဵမာဵမာဵ 

ြဖစ်ေနသည်ကို ေတွ့ရိှရပပီဵ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵနှင်ဴ 
လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ကကီဵမာဵစွာရိှေနေကကာင်ဵ၊ 

ထို့ေကကာင်ဴ အစိုဵရ အေနြဖင်ဴ အေရဵတကကီဵ 

ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ် ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ကကညဴ်ရှုနိုင် 

သည်။ 
https://7day.news/detail?id=188322 

 အစိုဵရသက်တမ်ဵမကုန်မီ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

လွတ်ေြမာက် နိုင်ေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵြခင်ဵ 
ဇွန်လ ၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် အစိုဵရသက်တမ်ဵမကုန်မီ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵလွတ်ေြမာက်နိုင်ေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သည်ဴ 

အာရှအသဳမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ 
အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵဘိုကကည်မှ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ်ေဆာင် 

ချင်ပါက ဒီမိုကေရစီ အေြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို လူမျာဵ 

ကျင်ဴသဳုဵခွင်ဴရရိှရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည် ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ထိုကဲဴသုိ 

ေဆာင်ရွက်မေပဵလျှေင်၊ အေြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ လက်ေတွ့ 

ကျင်ဴသဳုဵ၍ ဖမ်ဵဆီဵခဳရလျှေင် ဒီမိုကေရစီအစိုဵရဟုေြပာရန်ခက် 
ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/29558258

91133803 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵသဳုဵစ္စည်ဵမျာဵ ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတတိ်နိုင် 
သည် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵသဳုဵစ္စည်ဵမျာဵ ေထာက်ပဴဳ 

ြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ One News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ ထိုအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတန်ိုင် 

မှ တစ်နိုင်ငဳလုဳဵရှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ 

တစ်သိန်ဵခန့်ရှိပပီဵ AAPP မှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵသညဴ် 
အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵမှ အကျဉ်ဵသာဵ နှစ်ေသာင်ဵနီဵပါဵ အတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရဵ ကျန်ဵမာေရဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ေထာက်ပဳဴမှု 

ေပဵထာဵသည်ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  
https://www.onenewsmyanmar.com/video/11932 

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၁၁ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် ေဒါင်ဵတို့မျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ ေထာင်ဒဏ် 
ချမှတ်ခဳရြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သညဴ် အာရှအသဳ(RFA)မှ 

ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵဘိုကကည်မှ အစိုဵရအေနြဖငဴ် လွတ်လပ်စွာ 

ေြပာဆိုခွင်ဴဘက်မှ ရပ်တည်၍ ထိုလူငယ်မျာဵ လွတ်ေြမာက်ရန် 

အတွက် လုပ်ေဆာင်သင်ဴေကကာင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာေြပာဆိုခွင်ဴကုိ 
ခိုင်ခိုင်မာမာြဖစ်ရန် လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်ခွင်ဴဘက်မှေန၍ 

အစိုဵရမှ ရပ်တည်သင်ဴသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵ 

ခဲဴသည်။ 
https://www.rfa.org/burmese/news/peacock-

generations-members-court-
06122020062740.html?searchterm:utf8:ustring=%20%E1

%80%98%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80

%BC%E1%80%8A%E1%80%BA 

နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴအညီ ေတာင်ဵဆိုဆန္ဒြပေနသည်ဴ 

သူမျာဵကို ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵေထာင်ချ တရာဵစွဲဆိုေနဆဲ 

အေြခအေနကို အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
ဦဵဘိုကကည်သည် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴအညီ 

ေတာင်ဵဆိုဆန္ဒြပေနသညဴ်သူမျာဵကို ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ေထာင်ချ 

တရာဵစွဲဆိုေနဆဲအေြခအေနကို ဗွီအုိေအသတင်ဵဌာနနှင်ဴ 

အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ် ေြပာဆုိ 

ခွင်ဴကို ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကဲဴသ့ုိ သေဘာထာဵေနြခင်ဵသည် 
ဒီမိုကေရစီစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ေနသညဴ် အရပ်သာဵအစိုဵရ 

https://www.facebook.com/MizzimaDaily/videos/347220072925657/?t=50
https://www.facebook.com/MizzimaDaily/videos/347220072925657/?t=50
https://7day.news/detail?id=188322
https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/2955825891133803
https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/2955825891133803
https://www.onenewsmyanmar.com/video/11932
https://www.rfa.org/burmese/news/peacock-generations-members-court-06122020062740.html?searchterm:utf8:ustring=%20%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA
https://www.rfa.org/burmese/news/peacock-generations-members-court-06122020062740.html?searchterm:utf8:ustring=%20%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA
https://www.rfa.org/burmese/news/peacock-generations-members-court-06122020062740.html?searchterm:utf8:ustring=%20%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA
https://www.rfa.org/burmese/news/peacock-generations-members-court-06122020062740.html?searchterm:utf8:ustring=%20%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA
https://www.rfa.org/burmese/news/peacock-generations-members-court-06122020062740.html?searchterm:utf8:ustring=%20%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA


 

လက်ထက် ဒီမိုကေရစီစဳနှုန်ဵမျာဵအေပါ် ေမဵခွန်ဵထတု်စရာ 

ြဖစ်လာသည်ဟု ဦဵဘိုကကည်မှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ဖတ်ရှုနိုင် 

သည်။  
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-political-
prisoner-/5460722.html?fbclid=IwAR1PXq3SQD-

rgfCzxY2cu2lcxduqpsxwGM93WIr-veo_BLBhioAL253Mv9E 

ရခိုင်ေဒသ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 

အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတတိ်နိုင် 

သည် ရခိုင်ေဒသ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 

MCNTV ြမန်မာရုပ်သဳသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို 
Skype မှ တစ်ဆင်ဴ ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

AAPP ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတန်ိုင်မှ ရခိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ 

အေပါ် လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵမှ အြမန်ဆုဳဵ ကာကွယ် 

ေပဵရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵေြပာကကာဵ ခဲဴသည်။ ၎င်ဵြပင် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်ခဳရမှုမျာဵမှ ကာကွယန်ိုင်မညဴ် အစီအမဳ 
မျာဵချမှတ်နိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငဳတကာ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵ 

အခွင်ဴအေရဵ ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (ICCPR)  ကိုလည်ဵ 

အစိုဵရအေနြဖငဴ် အြမန်ဆုဳဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵကာ လိုအပ်သညဴ် 

ဥပေဒမျာဵကို ြပဌာန်ဵ အကာအကွယ်ေပဵရန်ကို တိုက်တွန်ဵ 

ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် 

ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.youtube.com/watch?v=EYFqulG9EoU&featur

e=youtu.be&fbclid=IwAR0NuuYH51XYdTmDoEcqXJ25lnod

D6Le1JGzleodhQrWN_DWTMRG2gMN_jg  
https://bit.ly/2YwJTOE   

WNYC ေရဒီယိုစေတရှင် Postcasts အတွက် အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
ဦဵဘိုကကည်သည် အေမရိကန်နိုင်ငဳရိှ WNYC ေရဒီယိစုေတရှင် 

တစ်ခုမှ ၎င်ဵတ့ုိ၏ Podcasts အတွက်ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵဘိုကကည်မှ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလတွင် STAY AT HOME ၌ 

အကျ ိုဵရိှေသာ တစ်ခုခုကို လုပ်ေဆာင်ပါဟု ၎င်ဵ၏ 
ေထာင်တွင်ဵအေတွ့အကကုဳကို အေြခခဳ၍ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  
https://www.wnycstudios.org/podcasts/snapjudgment/ep

isodes/letters-lockdown-sarajevo-yangon-new-orleans-

san-francisco?fbclid=IwAR13ex-

TKuFRIqVzq6HbUVS8x92BLoIKszA1UD83AYk2MXj5unUHC3

nOIeQ 

၂၀၂၀ ေရွေဵေကာက်ပွဲနှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင် သည် ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲနှင်ဴပတ်သက်၍ 7 Days 

News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကုိ 
ေြဖကကာဵခဲဴပါသည်။ ထိုအင်တာဗျူဵတင်ွ ဦဵတိတန်ိုင် မှ လူမှုေရဵ၊ 

ပညာေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵတို့တွင် အာမခဳမှုေပဵနိုင်သည်ဴ 

ပါတီမျာဵ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵကို ေရွဵချယ်သင်ဴ ေကကာင်ဵ၊ 

အကျ ိုဵရိှစွာြဖငဴ် ေသချာချနိ်ထိုဵ၍ မဲေပဵရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵ 

ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှုနိုင် 
သည်။ 
https://7day.news/detail?id=189754 

မတရာဵနှိပ်စက်ညှဉ်ဵပန်ဵမှု ဆန့်ကျင်ေရဵ သေဘာတူစာချုပ်တွင် 

ြမန်မာ ပါဝင်လက်မှတ်ေရဵထိုဵနိုင်ေရဵ စာတမ်ဵြပုစုေနြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတန်ိုင်သည် မတရာဵ နှိပ်စက် 

ညှဉ်ဵပန်ဵမှု ဆန့်ကျင်ေရဵ သေဘာတူစာချုပ်တွင် ြမန်မာ 

ပါဝင်လက်မှတ်ေရဵထိုဵနိုင်ေရဵ အစိုဵရနှင်ဴ လွှတ်ေတာ်ကို 
တိုက်တွန်ဵမညဴ် စာတမ်ဵတစ်ေစာင် ြပုစုေနြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 7 

Days News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကုိ 

ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ ထိုအင်တာဗျူဵတင်ွ ဦဵတိတန်ိုင်မှ အဆိုပါ 

ကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချနိုင်သညဴ်သူမျာဵ၊ စိတ်ဝင်စာဵ 

သညဴ် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴချတိ်ဆက်ပပီဵ ေဆွဵေနွဵ 

ေြပာဆိုမှု လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ဖတ်ရှုနိုင် 
သည်။ 
https://7day.news/detail?id=189613 
 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကကည ်တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရဳုဵတာဝန်ခဳ         +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  
 

https://burmese.voanews.com/a/myanmar-political-prisoner-/5460722.html?fbclid=IwAR1PXq3SQD-rgfCzxY2cu2lcxduqpsxwGM93WIr-veo_BLBhioAL253Mv9E
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-political-prisoner-/5460722.html?fbclid=IwAR1PXq3SQD-rgfCzxY2cu2lcxduqpsxwGM93WIr-veo_BLBhioAL253Mv9E
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-political-prisoner-/5460722.html?fbclid=IwAR1PXq3SQD-rgfCzxY2cu2lcxduqpsxwGM93WIr-veo_BLBhioAL253Mv9E
https://www.youtube.com/watch?v=EYFqulG9EoU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0NuuYH51XYdTmDoEcqXJ25lnodD6Le1JGzleodhQrWN_DWTMRG2gMN_jg
https://www.youtube.com/watch?v=EYFqulG9EoU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0NuuYH51XYdTmDoEcqXJ25lnodD6Le1JGzleodhQrWN_DWTMRG2gMN_jg
https://www.youtube.com/watch?v=EYFqulG9EoU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0NuuYH51XYdTmDoEcqXJ25lnodD6Le1JGzleodhQrWN_DWTMRG2gMN_jg
https://bit.ly/2YwJTOE
https://www.wnycstudios.org/podcasts/snapjudgment/episodes/letters-lockdown-sarajevo-yangon-new-orleans-san-francisco?fbclid=IwAR13ex-TKuFRIqVzq6HbUVS8x92BLoIKszA1UD83AYk2MXj5unUHC3nOIeQ
https://www.wnycstudios.org/podcasts/snapjudgment/episodes/letters-lockdown-sarajevo-yangon-new-orleans-san-francisco?fbclid=IwAR13ex-TKuFRIqVzq6HbUVS8x92BLoIKszA1UD83AYk2MXj5unUHC3nOIeQ
https://www.wnycstudios.org/podcasts/snapjudgment/episodes/letters-lockdown-sarajevo-yangon-new-orleans-san-francisco?fbclid=IwAR13ex-TKuFRIqVzq6HbUVS8x92BLoIKszA1UD83AYk2MXj5unUHC3nOIeQ
https://www.wnycstudios.org/podcasts/snapjudgment/episodes/letters-lockdown-sarajevo-yangon-new-orleans-san-francisco?fbclid=IwAR13ex-TKuFRIqVzq6HbUVS8x92BLoIKszA1UD83AYk2MXj5unUHC3nOIeQ
https://www.wnycstudios.org/podcasts/snapjudgment/episodes/letters-lockdown-sarajevo-yangon-new-orleans-san-francisco?fbclid=IwAR13ex-TKuFRIqVzq6HbUVS8x92BLoIKszA1UD83AYk2MXj5unUHC3nOIeQ
https://7day.news/detail?id=189754
https://7day.news/detail?id=189613

