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Figure 1 ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵအာဵ 

ေဟာေြပာပိုြ့ျ 

မိမိကိုယ်ကိုမိမိေစာင်ဴေရှာက်ြြင်ဵ ှင်ဴ 

စိတ်ဓါတ်ြွန်အာဵြမှင်ဴတင်ေရဵ ေဟာေြပာပွဲမျာဵ ြပုလုပ်ြြင်ဵ  

ကွာရန်တင်ဵစင်တာ (ကိုဗစ်-19 ကူဵစက်ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵ 

စင်တာ)မျာဵ၌ ေနထိုင်ေနကကရေသာ ြပည်သူမျာဵ၊ ေစတနာဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ စိတ်ဖိစီဵမူမျာဵ 

ေလျာဴပါဵေစရန်နှင်ဴ စိတ်ခွန်အာဵြဖစ်ေပါ်ေစရန်၊ ထိုသူမျာဵ ကိုဗစ်-

၁၉ ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ပိုမိုသိရိှနာဵလည်၍ လိုက်နာ 
ကျင်ဴသဳုဵေစရန် ရည်ရွယ်၍ ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ နှင်ဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵအတွင်ဵ၌ မိမိကိုယ်ကိုမိမိေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ နှင်ဴ 

စိတ်ဓါတ်ခွန်အာဵြမှင်ဴတင်ေရဵေဟာေြပာပွဲမျာဵကို ြပုလုပ်ခဲဴ 

သည်။   

အဆိုပါေဟာေြပာပွဲမျာဵတွင် AAPP မှ ဆရာမ နှင်ဵပန်ဵအိမ်မှ 
ဦဵေဆာင်ေဆွဵေနွဵခဲဴပပီဵ  AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵြဖစ်ကကေသာ 

ကိုဝဏ္ဏနွယ၊် ကိုလွင်မိုဵြမင်ဴ၊ ကိုခင်ေမာင်စိုဵ၊ ကိုခင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ 

ကိုေမာင်ေမာင်နိုင် နှင်ဴ ကိုသန်ဵထိုက်ဝင်ဵ  တိုမ့ှ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင် 

ကူညီခဲဴသည်။ ေဟာေြပာပွဲမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ ေဒသလွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ၊ ပမို့နယ် 

ဆရာဝန်ကကီဵမျာဵ၊ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီဝငမ်ျာဵ၊  

ရင်ခွင်မဲဴကေလဵေလျှောဴချေရဵအသင်ဵ တာဝန်ရိှသူမျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ ၈၈ ပငိမ်ဵ/ပွငဴ်မှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ 

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊  ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်ေရဵ 

ေကာ်မတီဝင်မျာဵမှ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် ခဲဴသည်။ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP)မှ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ေန့မှ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်ေန့အထိ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသိမ်ပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ကွာရန်တင်ဵ 

စင်တာ (၉)ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်ေန့မှ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ေန့အထိ 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပဲခူဵပမို့ နှင်ဴ ေဝါပမို့အတွင်ဵရိှ  ကွာရန်တင်ဵ 
စင်တာ (၃)ခု နှင်ဴ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ေန့တင်ွ ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ၊ လှိုင်သာယာပမို့နယ်ရိှ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ (၂) ခုတို့၌ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူမျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ 

နှင်ဴ အြခာဵသက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် 
စိတ်ခွန်အာဵြဖစ်ေစမညဴ် ေဟာေြပာပွဲမျာဵကို ြပုလုပ်နိုင်ခဲဴသည်။ 

ဇူလိုင်လအတွင်ဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင် လူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ (၁၀၈၉) 

ဦဵနှင်ဴ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ (၁၅၄) ဦဵ တို့ကို 

ေဟာေြပာ ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ခဲဴသည်။  

 ပုသမိ်ပမို့ရိှ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ  (၉) ခု၌ 

ကွာရန်တင်ဵဝင် လူဦဵေရ (၅၄၃) ဦဵ နှင်ဴ ေစတနာဴ 

ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၁၂၀) ဦဵ 
 ပဲခူဵပမို့ရိှ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ (၂) ခု၌ ကွာရန်တင်ဵ 

ဝင်လူဦဵေရ (၂၂၈) ဦဵနှင်ဴ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၁၀) 

ဦဵ 

 ေဝါပမို့ရိှ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ (၁) ခု၌ ကွာရန်တင်ဵဝင် 

လူဦဵေရ (၁၂၀) ဦဵနှင်ဴ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၆) ဦဵ 
 လှိုင်သာယာပမို့နယ်ရိှ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ (၂) ခု၌ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်လူဦဵေရ (၁၉၈) ဦဵနှင်ဴ ေစတနာဴ 

ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၁၈) ဦဵ 

 

 

 

 

သင်တန်ဵပို့ြျြြင်ဵ 



 

 
Figure 2 မုဳရွာမမို့၌ ြြုလုြ်ခဴဲေသာ သင်တန်ဵ၌ သင်တန်ဵသာဵ/သူမျာဵမှ ြါဝင် 

ေဆွဵေနွဵ 

လူ့အြွင်ဴအေရဵ၊ လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာက်မှုမှတ်တမ်ဵတင်ြြင်ဵ၊ 

တိုင်ကကာဵမှုယ ္တရာဵ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုဳခြုဳေရဵ  ှင်ဴ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵ 
ေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု အေြြြဳသင်တန်ဵပို့ြျြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လအတွင်ဵ၌ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ လူ့အခွင်ဴအေရဵ၊ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ၊ တိုင်ကကာဵမှု 

ယန္တရာဵ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုဳခခုဳေရဵ နှင်ဴ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ 
တရာဵမျှေတမှု အေြခခဳ သင်တန်ဵ နှစ်ခုကို ရှမ်ဵြပည်နယ် 

ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်မဲပမို့နယ်နှငဴ် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

မုဳရွာပမို့တို့တွင် ပို့ချေပဵနိုင်ခဲဴသည်။ 

ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ေန့မှ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ေန့ထိ ရှမ်ဵြပည်နယ် 

ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်မဲပမို့နယ်၌ ြပုလုပ်ခဲဴေသာ (၁၂) ရက်တာ 
သင်တန်ဵ၌ လူ့အခွင်ဴအေရဵ နှင်ဴ တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ သင်တန်ဵ 

နည်ဵြပအြဖစ် ကိုေစာသန်ဵလှိုင်၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှု 

မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵနှင်ဴ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

တရာဵမျှေတမှုသင်တန်ဵနည်ဵြပအြဖစ် ကိုစိုင်ဵြမငဴ်သူ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

လုဳခခုဳေရဵနည်ဵြပအြဖစ်  ကိုခင်ေမာငဝ်င်ဵ တိုမ့ှ သင်တန်ဵ ပို့ချေပဵ 
ခဲဴသည်။ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၁၂) ဦဵနှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ (၅) 

ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၇) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် 

ေအဵချမ်ဵြဖူစင် အမျ ိုဵသမီဵအဖွဲ့၊ တအာင်ဵအမျ ိုဵသမီဵ 

အဖွဲ့အစည်ဵ၊ Silver Future Women's Action၊ တိုင်ဵရင်ဵသူမျာဵ 

အဖွဲ့၊ ရှမ်ဵအမျ ိုဵသာဵ ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်(SNLD)၊ Monostic 
Education Development Group (MEDG)၊ Key OF The 

World၊ ရှမ်ဵစာေပ နှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှု၊ ေညာင်ကိုဵပင် အမျ ိုဵသမီဵ 

အဖွဲ့၊ ြမန်မာရပ်လူငယ်၊ ေဈဵရပ်ပရဟိတ အဖွဲ့စသည်တိုမ့ှ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵမှ 

ေကျာင်ဵဆရာမျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကသည်။ ထို့ြပင် သင်တန်ဵ 
တက်ေရာက်သူမျာဵသည် ရှမ်ဵ၊ တအာင်ဵ၊ ကချင် နှင်ဴ ဗမာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵြဖစ်ကကသည်။ သင်တန်ဵပိုခ့ျခဲဴေသာ ေကျာက်မဲ 

ပမို့နယ်သည် မတရာဵဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ၊ ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ စသညဴ်  

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရ သည်။ 

ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်ေန့မှ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်ေန့ထိ 
စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာပမို့၌ ြပုလုပ်ခဲဴေသာ (၁၃) ရက်တာ 

သင်တန်ဵ၌ လူ့အခွင်ဴအေရဵ နှင်ဴ တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ 

သင်တန်ဵနည်ဵြပအြဖစ် ကိုဝဏ္ဏနွယမ်ှ သင်တန်ဵ ပို့ချေပဵခဲဴပပီဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵ တင်ြခင်ဵနှင်ဴ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှေတမှုသင်တန်ဵနည်ဵြပ 
အြဖစ် ကိုေကျာ်ဦဵ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုဳခခုဳေရဵနည်ဵြပအြဖစ် 

ကိုမျ ိုဵထွန်ဵ တိုမ့ှ သင်တန်ဵ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵကုိ 

သင်တန်ဵသူ (၁၃) ဦဵနှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ (၁၂) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၂၅) 

ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကသည်။ သင်တန်ဵ တက်ေရာက်သူမျာဵသည် 

မုဳရွာတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂ၊ ကကယ်စင်ေြပဵလမ်ဵ 
ပရဟိတ(မုဳရွာတက္ကသုိလ်)၊ ြပည်သူ့ပါတီ၊ MUSU တို့မှ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵသာဵကိုယ်စာဵလှယ်(ရတနာပုဳ)၊ 

ဗန်ဵေမာက် ၈၈ မျ ိုဵဆက် (ပငိမ်ဵ/ပွင်ဴ)၊ ေကျာင်ဵသူ၊ေကျာင်ဵသာဵ 

မျာဵ နှင်ဴ              သတင်ဵေထာက် တစ်ဦဵ တို ့ ြဖစ်ကကသည် 

သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵသည် ဗမာ၊ ရှမ်ဵ၊ ဗမာ-ရှမ်ဵ 
တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵြဖစ်ကကသည်။ သင်တန်ဵပိုခ့ျခဲဴေသာ မုဳရွာ 

ပမို့နယ်တွင် လယ်ယာေြမ သိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရ 

သည်။ 

သင်တန်ဵပိုခ့ျရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒီမိုကေရစီ နိုင်ငဳေတာ် 

တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါဝင်ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵ ြမှင်ဴတင်ရန် 
နှင်ဴ အသိပညာမျာဵရရိှလာရန် ရည်ရွယ်၍ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴတင် ေပဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

ေောက်ပဳဴကူညီြြင်ဵ  

 ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ှင်ဴ 

 ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ေောက်ပဳဴကူညီြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP)မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵကျလျက်ရိှသညဴ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵ မရိှ 
သညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ဆက်လက် 

ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵလျက်ရိှသည်။ ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် 

မန္တေလဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၁) ဦဵ နှင်ဴ 

ေညာင်ေရွှေ (ေတာင်ေလဵလုဳဵ) အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵ (၁) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၂) ဦဵ တိုက့ို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဴဲ 
သည်။ ထို့ြပင် ဆီဵကျတိ်ေရာဂါ၊ ဦဵေနှာက်နှင်ဴ အာရုဳေကကာ ေရာဂါ၊ 

လပိ်ေခါင်ဵေရာဂါ၊ တီဘ၊ီ တီဘီကင်ဆာ၊ အသည်ဵ၊ ေကျာက်ကပ် 

ေရာဂါ၊ ေလြဖတ်ေရာဂါတို့ ခဳစာဵေနကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ (၉) ဦဵကို  ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။ 

၎င်ဵြပင် မန္တေလဵေထာင်တွင်ဵမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ (၂) ဦဵ၊ 
ေထာင်ြပင်ပ၌ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ (၈၉) 

ဦဵနှင်ဴ  လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေရှ့ေန (၆) ဦဵတို့ကို ကူညီခဲဴသည်။ 
ထို့ြပင်  ကွယလ်ွန်သွာဵခဲဴေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ (၁) 

ဦဵ၏  နာေရဵကို ကူညီခဲဴ သည်။  

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

နှင်ဴ စစ်ေကကာေရဵစခန်ဵမျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကုိ 

ရင်ဆိုင်ခဳစာဵခဲဴရ၍ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရိှသည်ဴ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို အေရဵေပါ် ကူညီ ေထာက်ပဴဳ 



 

ေပဵခဲဴသည်။ ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ 

(၃) ဦဵကို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။  

ေအာက်တွင် ဇယာဵနှင်ဴတကွ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  

အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို 

ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 
၂ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ 

အတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 
၉ ဦဵ 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ခဳစာဵခဲဴရ၍ ကျန်ဵမာေရဵ 
ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရိှသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵကို အေရဵေပါ် ေထာက်ပဳဴ ကူညီြခင်ဵ 

၃ ဦဵ 

ေထာင်တွင်ဵမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသူမျာဵကို 

ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 
၂ ဦဵ 

ေထာင်ြပင်ပမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသူမျာဵကို 
ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

၈၉ 
ဦဵ  

လူ့အခွင်ဴအေရဵေရှ့ေနမျာဵကို  ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ ၆ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ နာေရဵကို 

ကူညီြခင်ဵ 
၁ ဦဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၁၁၂ 
ဦဵ 

 

 

 

 

ကုိဗစ်-၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် 
အကျဉ်ဵေောင်မျာဵသုိ့ လှူဒါန်ဵြြင်ဵ   ှင်ဴ 
အကျဉ်ဵေောင် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ ှင်ဴပတ်သက်၍ 

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်မှုြပုလုပ်ြြင်ဵ 

မုပ္ပလင် ကုန်ေုတစ်ြန်ဵ၊ အဂေဘို ကုန်ေုတစ်ြန်ဵ  ှင်ဴ ေတာင်စွန်ဵ 

ကုန်ေုတစ်ြန်ဵသ့ုိ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

လှူဒါန်ဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရဵအသင်ဵ(AAPP) ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် မုပ္ပလင် အမျ ိုဵသာဵ ကုန်ေုတစ်ြန်ဵ 

အတွင်ဵ၌ရှိေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် ကိုဗစ်-19 

ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကာေဘာ်လစ် 

ဆပ်ြပာ ၁၂၀၀တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၁၀ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ 

၅ ပုဳဵနှင်ဴ လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၅ ပုဳဵ၊ မုပ္ပလင်အမျ ိုဵသမီဵ 
ကုန်ေုတစ်ြန်ဵအတွင်ဵ၌ရှိေသာ အကျဉ်ဵသူမျာဵအတွက် 

ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၈၀၀တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် 

၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၅ ပုဳဵ၊ 

အဂေဘိကုုန်ေုတစ်ြန်ဵ အတွင်ဵ၌ရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၈၀၀တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ 
ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၅ ပဳုဵ၊ 

ေတာင်စွန်ဵ ကုန်ေုတ်စြန်ဵ အတွင်ဵ၌ရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၄၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ 

ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၅ ပုဳဵ 

တိုက့ို သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်စခန်ဵ 

မျာဵမှ တာဝန်ခဳအရာရိှမျာဵမှ လက်ခဳရယူခဲဴသည်။   

သေုဳအကျဉ်ဵေောင်  ှင်ဴ ကျ ိုက်မေရာအကျဉ်ဵေောင်သ့ုိ ကိုဗစ်-

၁၉ ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရဵအသင်ဵ(AAPP) ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် သေုဳအကျဉ်ဵေောင်အတွင်ဵ၌ရိှေသာ 

အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၁၂၀၀တုဳဵ၊ 
ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ လက်ေဆဵ 

ဆပ်ြပာရည် ၅ ပုဳဵ၊ ကျ ိုက်မေရာအကျဉ်ဵေောင် အတွင်ဵ၌ရှိေသာ 

အကျဉ်ဵသာဵ/သူ မျာဵအတွက် ကာေဘာ်လစ် ဆပ်ြပာ ၃၀၀၀ တုဳဵ၊ 

ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၁၅ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၆ ပုဳဵနှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၈ ပုဳဵတိုက့ို သွာဵေရာက် လှူဒါန်ဵခဲဴရာ 

သက်ဆိုင်ရာ ေထာင်တာဝန်ခဳ အရာရိှမျာဵမှ လက်ခဳ ရယူခဲဴသည်။ 

 

ဘာဵအဳအကျဉ်ဵေောင်  ှင်ဴ မာလာဖူဵကုန်ေုတ်စြန်ဵသ့ုိ ကိုဗစ်-

၁၉ ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရဵအသင်ဵ(AAPP) ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 
ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် ဘာဵအဳကျဉ်ဵေောင်အတွင်ဵ၌ရိှေသာ 

အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵ အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၄၂၀၀တုဳဵ၊ 

ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၇ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ လက်ေဆဵ 

ဆပ်ြပာရည် ၄ ပုဳဵ၊ မာလာဖူဵကုန်ေုတစ်ြန်ဵ အတွင်ဵ၌ရိှေသာ 
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၆၀၀တုဳဵ၊ 

ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၂ ပုဳဵနှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၄ ပုဳဵတို့ကို သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ 

သက်ဆိုင်ရာ ေထာင်တာဝန်ခဳ အရာရိှမျာဵမှ လက်ခဳရယူခဲဴသည်။ 

အင်ဵေြဗာင်ကုန်ေုတစ်ြန်ဵ  ှင်ဴ ရင်ဵငငိမ်ကုန်ေုတစ်ြန်ဵသ့ုိ  

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵြြင်ဵ 



 

ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရဵအသင်ဵ(AAPP) ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် အင်ဵေြဗာင် ကုန်ေုတစ်ြန်ဵအတွင်ဵ၌ 
ရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကကိုတင် ကာကွယ် 

ေရဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၈၀၀တုဳဵ၊ 

ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၇ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၄ ပုဳဵ၊ ရင်ဵငငိမ်ကုန်ေုတ်စြန်ဵ အတွင်ဵ၌ 

ရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ 
၈၀၀တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၇ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၄ ပုဳဵ၊ ဇင်ဵကျ ိုက်ကုန်ထုတစ်ခန်ဵ 

အတွင်ဵရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ 

၈၀၀တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၇ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၄ ပုဳဵတို့ကို သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ 
သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်စခန်ဵ တာဝန်ခဳအရာရိှမျာဵမှ လက်ခဳ 

ရယူခဲဴသည်။ 

မအူပင်အကျဉ်ဵေောင်  ှင်ဴ ဖျာပုဳအကျဉ်ဵေောင်သ့ုိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရဵအသင်ဵ(AAPP) ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် မအူပင်အကျဉ်ဵေောင်အတွင်ဵ၌ရိှေသာ 

အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ ၁၂၀၀တုဳဵ၊ 

ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၅ ပုဳဵ၊ ဖျာပုဳအကျဉ်ဵေောင်အတွင်ဵ၌ 

ရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵအတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ 

၁၂၀၀တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၇ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၄ ပုဳဵနှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၅ ပုဳဵတို့ကို သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ 

သက်ဆိုင်ရာ ေထာင်တာဝန်ခဳအရာရှိမျာဵမှ လက်ခဳရယူခဲဴသည်။ 

ေြမာင်ဵြမအကျဉ်ဵေောင်သုိ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

လှူဒါန်ဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရဵအသင်ဵ(AAPP) ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် ေြမာင်ဵြမအကျဉ်ဵေောင် အတွင်ဵ၌ 

ရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကကိုတင် 

ကာကွယေ်ရဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ်ြပာ 
၂၀၀၀တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၈ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၆ ပုဳဵနှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၈ ပုဳဵတိုက့ို သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴရာ 

သက်ဆိုင်ရာ ေထာင်တာဝန်ခဳအရာရှိမျာဵမှ လက်ခဳရယူခဲဴ သည်။ 

မှတ်တမ်ဵ ှင်ဴ သုေတသန 

လစဉ်အစီရင်ြဳစာ၊  ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵမျာဵ  ှင်ဴ 

ေအေအပီပီသတင်ဵလွှာကို ေုတ်ေဝြြင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ 
နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵ နှင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ လစဉ် ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆို၊ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသည်ကို  ေစာင်ဴကကညဴ်မှတ်တမ်ဵတင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှ လစဉ် အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵ 
ကို ထုတ်ေဝလျက်ရိှသည်။ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်ေန့တွင် ဇွန်လ 

အတွက် အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵကို 

ထုတ်ေဝခဲဴ သည်။ 

ထို့ြပင ်AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ အစိုဵရ 
ဌာနဆိုင်ရာ အရာရိှမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှ သဳအမတ်မျာဵ၊ NGOs, 

CBOs စသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ ကိုယ်စာဵလှယမ်ျာဵ နှင်ဴ 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ နှင်ဴ နှစ်သိမ်ဴ 
ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵ ပို့ချေပဵြခင်ဵ စသည်ဴ 

လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို AAPP သတင်ဵလွှာ၌ လစဉ် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်ေန့တွင် ဇွန်လအတွက် 

သတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာြပုစုြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP) မှ ကိုဗစ်ကာလနှင်ဴ ဆက်နွယ၍် ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ 

အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵပါဝင်သညဴ် ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာကို ဧပပီလ 

ကတည်ဵမှစတင်၍ မှတ်တမ်ဵတင်ြပုစုလျက်ရိှသည်။ ဇွန်လ 

ကိုဗစ်သတင်ဵလွှာ နှင်ဴ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ် 
ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ စာရင်ဵမျာဵကို ဇူလိုင်လ ၆ ရက်ေန့တွင် 

ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ညှဉ်ဵပန်ဵ ှိပ်စက်ြြင်ဵြဳရသူမျာဵကို အင်တာဗျူဵြပုလုပ်ြြင်ဵ ှင်ဴ 

မှတ်တမ်ဵြပုစုြြင်ဵ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှငဴ် 
စစ်ေကကာေရဵစခန်ဵမျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ရင်ဆိုင်ခဳစာဵ 

ခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ အေတွ့အကကုဳ 

မျာဵကို အင်တာဗျူဵမျာဵြပုလုပ်၍ မှတ်တမ်ဵ ြပုစုခဲဴပါသည်။ 

ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် ေထာင်ဒဏ် ေလဵနှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊ ၁၂ နှစ် 

အသီဵသီဵကျခဳခဲဴရပပီဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ခဳစာဵခဲဴကကရသညဴ် 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ သဳုဵဦဵ၏ ေထာင်တွင်ဵနှင်ဴ 

ေထာင်ြပင်ပ ဘဝြဖတ်သန်ဵမှု အေြခအေနမျာဵနှင်ဴ အေတွ့အကကုဳ 

မျာဵကို အင်တာဗျူဵ ြပုလုပ်၍ မှတ်တမ်ဵ တင်ခဲဴပါသည်။   

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်အထိ ညှဉ်ဵပန်ဵ 

နှိပ်စက်မှုကို ခဳစာဵခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ 
၁၈၀ ဦဵကို အင်တာဗျူဵြပုလုပ်၍ မှတ်တမ်ဵ ြပုစုနိုင်ခဲဴပါသည်။  

 ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ အြျက်အလက်မျာဵကုိ 

ေကာက်ြဳြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵအာဵ မတရာဵသညဴ် ဥပေဒ 

မျာဵြဖင်ဴ ေထာင်သွင်ဵအကျဉ်ဵချခဲဴသညဴ် ြဖစ်စဉ်မျာဵကို စနစ်တကျ 
သိမ်ဵဆည်ဵစုေဆာင်ဵရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 



 

အချက်အလက်မျာဵေကာက်ခဳြခင်ဵ အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ 

စတင်၍ ေကာက်ခဳ စုေဆာင်ဵခဲဴသည်။ ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ၁၂ ဦဵ ၏ ကုိယ်ေရဵ 
အချက်အလက် ၁၂ ေစာင်ကို ေကာက်ခဳခဲဴသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်အထိ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵ ၃၆၀၀ ဦဵ၏ အချက်အလက် မျာဵကို ေကာက်ယူ 

စုေဆာင်ဵပပီဵြဖစ်သည်။ ကျန်ရိှေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 
ေဟာင်ဵမျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကို ေကာက်ခဳေနဆဲ 

ြဖစ်ပါသြဖငဴ် မိမိတို ့ AAPP အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက် 

စာမျက်နှာမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ info@aappb.org အီဵေမဵလ်သ့ုိ 

လည်ဵေကာင်ဵ ဆက်သွယ်ေဆာင် ရွက်ေပဵပါရန် ဖိတ်ေခါ်အပ် 

ပါသည်။ 

 

 

 

အေေွေေွလှုပရှ်ာဵမှုမျာဵ 

လူ့အြွင်ဴအေရဵ၊ လူ့အြွင်ဴအေရဵ ြျ ိုဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ြြင်ဵ၊ 

တိုင်ကကာဵမှုယ ္တရာဵ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုဳခြုဳေရဵ  ှင်ဴ 
အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု သင်ြန်ဵစာမျာဵ 

မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ြြင်ဵ အလုပ်ရုဳေဆွဵေ ွဵပွဲကို ကျင်ဵပ ြပုလုပ်ြြင်ဵ  

လူ့အခွင်ဴအေရဵ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ၊ 

တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုဳခခုဳေရဵ နှင်ဴ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှေတမှုသင်ခန်ဵစာမျာဵ 

မွမ်ဵမဳြပငဆ်င်ြခင်ဵ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ(AAPP)ရုဳဵတွင် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်ေန့မှ 
ဇူလိုင်လ ၉ ရက်ေန့အထိ သုဳဵရက်တာ ကျင်ဵပ ြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ 

အဆိုပါအလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲတွင် Facilitator မျာဵအြဖစ် 

ကိုေစာသန်ဵလှိုင်နှင်ဴ ကိုစိုင်ဵြမင်ဴသူတို့မှ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပပီဵ AAPP 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်၊ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်၊ မှတ်တမ်ဵ နှင်ဴ သုေဝသနဌာန တာဝန်ခဳ နှင်ဴ 
နိုင်ငဳြခာဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ခဳ ကုိေဇာ်မိုဵ၊ သင်တန်ဵဌာနနှင်ဴ 

မှတ်တမ်ဵဌာနမှ အဖွဲ့သာဵမျာဵ၊ AAPP သင်တန်ဵမျာဵ၏ ToT ဆင်ဵ 

သင်တန်ဵသာဵအချ ို့ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ 

 
Figure 3 လွတလ်ပ်စွာစုရုဳဵြွငဴ်စကာဵဝုိင်ဵ၌ ပါဝင် ေဆွဵေ ွဵ 

“လွတ်လပ်စွာစုရုဳဵြွင်ဴ” စကာဵဝိုင်ဵပွဲတွင် ပါဝင်ေဆွဵေ ွဵ  

ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ 

သုေတသန    ဌာနတာဝန်ခဳ နှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ခဳ 

ကိုေဇာ်မိုဵသည် အေမရိကန်သဳရုဳဵမှ ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပလျက်ရိှေသာ 
ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒ ပထမြပင်ဆင်ချက် စကာဵဝိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵ 

ပွဲမျာဵ အစီအစဉ်၌   “လွတ်လပ်စွာစုရုဳဵခွင်ဴ” ဆိုသညဴ်ေခါင်ဵစဉ် 

ြဖငဴ် အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ကျင်ဵပေသာ ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် 

ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲကို သဳရုဳဵယာယီ 

တာဝန်ခဳ ေဂျာဴချဆ်စ်ဘလီမှ အဖွင်ဴမိန့်ခွန်ဵေြပာကကာဵခဲဴပပီဵ 
ကိုေဇာ်မိုဵနှင်ဴအတူ ြပည်ေထာင်စုပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵမှု 

ပူဵတွဲေကာ်မတီမှ ဦဵစိုင်ဵေကျာ်ညွန့်၊ Wings Institute မှ 

မပဖိုဵပဖိုဵေအာင်တို့ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ ဒီမိုကေရစီ 

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ   လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုေကာ်မတီမှ  

မသဉ္ဇာရွှေန်ဵလဲဴရည်မှ ပဳဴပိုဵညှိနှိုင်ဵသူအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။  

အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ကိုေဇာ်မိုဵမှ “၂၀၁၁ ခုနှစ် 

ပငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒတွင် ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴဟု သဳုဵနှုဳဵထာဵသည်၊ 

လက်ရိှ လွှတ်ေတာ်တွင် ဆိုင်ဵငဴဳထာဵသညဴ် ပငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒတွင် 
ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵြခင်ဵဟု သဳုဵနှုဳဵထာဵသည်၊ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စုေဝဵခွင်ဴသည် ခွင်ဴြပုချက်ေတာင်ဵခဳရန် မလိုအပ်ပါ၊ ထပ်မဳ 

ြပငဆ်င်ထာဵသညဴ် ဥပေဒတွင် အသိေပဵအေကကာင်ဵကကာဵရန်သာ 

ေဖာ်ြပထာဵသည်၊ အသိေပဵအေကကာင်ဵကကာဵလျှေင် ခွင်ဴြပုေပဵရ 

မည်ဟုလည်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်၊ ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵ၊ ေဒသန္တရ 
ကန့်သတ်ချက်မျာဵရိှလျှေင် ညှိနှိုင်ဵရမည်ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ 

အတွက် ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခွင်ဴမျာဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်ေတာင်ဵခဳရန် မလိုပါ” 

ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် 

ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/americancenter.rangoon/vide

os/797115827488758/  

ြမန်မာ ိုင်ငဳ လူ့အြွင်ဴအေရဵြမှင်ဴတင်ေရဵတွင် 
အရပ်ဖက်အဖွဲ့မျာဵ၏ အြန်ဵကဏ္ဍ (စကာဵဝိုင်ဵေဆွဵေ ွဵပွဲ) တွင် 

ပါဝင် ေဆွဵေ ွဵ 

ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် USAID မှ ဦဵေဆာင်စီစဉ်သညဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵြမှင်ဴတင်ေရဵတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့မျာဵ၏ 
အခန်ဵကဏ္ဍ စကာဵဝိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲတွင်   ြမန်မာနိုင်ငဳ မီဒီယာဖွဳ့ပဖိုဵေရဵစင်တာမှ 

ေဒါ်လဲဴလဲစဴိုဵ၊ အလွတ်တန်ဵ လူ့အခွင်ဴေရဵ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင် 

ေဒါ်ခင်မျ ိုဵေအဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ လွတ်လပ်ေသာ ေရှ့ေနမျာဵအသင်ဵ 

မှ ဦဵခင်ေမာင်ေဇာ် နှင်ဴ စစ်မှန်ေသာ ြပည်သူ့ ေကျဵကျွန်အဖွဲ့မှ 
ဦဵသွင်လင်ဵေအာင် တို့ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ တရာဵဥပေဒ 

https://www.facebook.com/americancenter.rangoon/videos/797115827488758/
https://www.facebook.com/americancenter.rangoon/videos/797115827488758/


 

စိုဵမိုဵေရဵ အစီအစဉ်(ြမန်မာ)မှ အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ မန်ေနဂျာ 

ဦဵနိုင်ေအဵစဳ မှ ပဳပိုဵညှိနိုင်ဵသူ အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ခဲဴ သည်။  

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလာဵေန့ေုတ်ြပန်ြျက်ကုိ 

ေုတ်ေဝြြင်ဵ  

ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင်ကျေရာက်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

နယ်လဆ်င်မန်ဒဲလာဵေန့၌ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ေစာင်ကို 

ြမန်မာ၊ အဂေလိပ် နှစ်ဘာသာြဖငဴ် ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

ထုတ်ြပန်ချက်တွင် AAPP မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ 

ေထာင်တွင်ဵနှငဴ် ေထာင်ြပင်ပမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသူ 

စုစုေပါင်ဵ ၄၅၄ ဦဵအာဵ လွှတ်ေပဵရန် အစိုဵရအာဵ တိုက်တွန်ဵပပီဵ 
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴကို ကန့်သတ်ထာဵေသာ 

ဒီမိုကေရစီ နည်ဵမကျသညဴ် ဥပေဒ မျာဵကို ပယ်ဖျက်ရန် နှင်ဴ 

တရာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို ြပန်လည် ဖွဲ့စည်ဵရန် တိုက်တွန်ဵ 

ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ဖတ်ရှု 

ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/07/Nelson-
Mendela-International-Day-final-1.pdf  
 

 
Figure 4 “ယေန့မှသည ် အနာဂတ်ဆီ”  လူ့အခင်ဴွအေရဵဆုိင်ရာ ြညာေြဵ 
ရုြ်/သဳ တိက်ုရိုက်ေဆွဵေနွဵခန်ဵအစီအစဉ်၌ ြါဝင်ေဆွဵေနွဵ 

“ယေန့မှသည် အနာဂတ်ဆီ” လူ့အြွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ပညာေပဵ 

ရုပ်/သဳ တိုက်ရိုက်ေဆွဵေ ွဵြန်ဵ အစီအစဉ်၌ ပါဝင် ေဆွဵေ ွဵ 

ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် ညီမျှေြခင်ဵြမန်မာ(Equality Myanmar) 

ထူေထာင်ြခင်ဵ နှစ် (၂၀) အြပညဴ် အထိမ်ဵအမှတ်အြဖစ်  MCN TV 

News မှ တင်ဆက် ထုတ်လွှင်ဴသညဴ် “ယေန့မှသည်… အနာဂတ် 

ဆ”ီ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ပညာေပဵ ရုပ်/သဳ တိုက်ရိုက်ေဆွဵေနွဵ 
ခန်ဵ (Streaming Webinar) အစီအစဉ်၌ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါ အစီအစဉ်၌ ညီမျှေြခင်ဵြမန်မာမှ အမှုေဆာင်ဒါရိုက်တာ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵမင်ဵ နှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာသင်တန်ဵ 

နည်ဵြပ  မဝါဝါခပုဳဵ၊ ပညာေရဵစနစ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ၊ သင်ရိုဵ 

ြပုစုေရဵနှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵပညာေရဵြမှင်ဴေရဵမှ ပညာေရဵ 
အကကဳေပဵ   ဦဵသိန်ဵနိုင်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ အမျ ိုဵသာဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ေကာ်မရှင် (MNHRC)၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ြမှင်ဴတင်ေရဵနှင်ဴ 

ပညာေပဵ ဌာနမှ  ဒုတိယ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်ဵ၊ မသန်စွမ်ဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ 

သင်တန်ဵနည်ဵြပ မေအဵပငိမ်ဵသူ တိုမ့ှလည်ဵ ပါဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴ 

ကကသည်။   

ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ နိုင်ငဳတွင် ဦဵေဆာင်ေနသည်ဴ 
နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကို တာဝန်ယူေနရသည်ဴ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ၊ 

ဦဵေဆာင်ေနသညဴ်သူမျာဵကိုယ်၌က လူ့အခွင်ဴအေရဵကို ေလဵစာဵ 

လိုက်နာမှုမရိှလျှေင် မည်မျှေေလာက် အသိပညာေပဵေပဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ အြပညဴ်အဝရရိှသညဴ် နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳြဖစ်လာမည် 
မဟုတ်ပါ၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုသညဴ် နိုင်ငဳသူ၊ 

နိုင်ငဳသာဵမျာဵကို အြပစ်ေပဵအေရဵယူေနမည်ဆိုလျှေင်လည်ဵ 

မည်မျှေေလာက် ပညာေပဵေပဵ၊ မည်မျှေေလာက် သင်တန်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ်လုပ် နိုင်ငဳ၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵတိုဵတက်မှုသည် ေသချာမည် 

မဟုတ်ပါ၊ ထို့ေကကာင်ဴ အနာဂတ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ရရိှရန်၊ 
လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မဆုဳဵရှုဳဵေစရန်အတွက် ေရွဵေကာက်ပွဲဝင်မညဴ် 

ပါတီမျာဵ၊ ေရွဵေကာက်ပွဲဝင်မညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵကုိ 

မီဒီယာသမာဵမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ 

ေမဵခွန်ဵမျာဵကို အမျာဵဆုဳဵ  ေမဵေပဵကကရန် တိုက်တွန်ဵပါသည်ဟု 

ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ကကညဴ်ရှုနိုင် 
သည်။ 
https://www.facebook.com/mcntv/videos/2588425254819

728/  
 

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်(MHAP) 

ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ် ကူဵစက်မှုကာလအတွင်ဵ အွန်လိုင်ဵ စိတ်ပိုင်ဵ 

ဆိုင်ရာေဆွဵေ ွဵမှု အစီအစဉ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ 
စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကူညီေထာက်ပဳဴမှု အစီအစဉ် 

(AAPP-MHAP)သည် အွန်လိုင်ဵစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှု 

လုပ်ငန်ဵကို ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင်လည်ဵ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် 

လျှေက်ရှိပါသည်။ ေနရာေဒသအနှဳ့အြပာဵမှ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵမှု 

မျာဵလည်ဵ ပိုမိုမျာဵြပာဵလာခဲဴပပီဵ လူမှုကွန်ရက်၊ ဗိုက်ဗာတို့မှ 

တစ်ဆင်ဴ ဆက်သွယ်မှုမျာဵလည်ဵရိှခဲဴသည်။ ဆက်သွယ်လာသည်ဴ 
ေဒသမျာဵမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵ၊ မေကွဵ၊ ပဲခူဵ၊ ဧရာဝတီ၊ 

မွန်ြပည်နယ် စသညဴ် ြပည်တွင်ဵေဒသမျာဵမှ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအြပင ် ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ ဆက်သွယ ် ေဆွဵေနွဵမှု 

မျာဵလည်ဵ ရိှခဲဴသည်။ (ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵမှ - 

၂၁%၊  ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵမှ - ၂၆%၊ ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ - ၁၃%၊ 
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵမှ - ၉%၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵ ေဒသကကီဵမှ - 

၂၅%၊ မွန်ြပည်နယ်မှ - ၁%၊ နှင်ဴ ကျန်ေဒသမျာဵမှ ၃%စီ 

တိုြ့ဖစ်ကကသည်။ ထို့ြပင် ဇူလိုင်လ အတွင်ဵ ေနရာေဒသ 

အသီဵသီဵရိှ ကွာရန်တင်ဵ စင်တာ ၄၃ ခုမှလည်ဵ ဆက်သွယ် 

ေခါ်ဆိုလာခဲဴသည်။ 

https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/07/Nelson-Mendela-International-Day-final-1.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/07/Nelson-Mendela-International-Day-final-1.pdf
https://www.facebook.com/mcntv/videos/2588425254819728/
https://www.facebook.com/mcntv/videos/2588425254819728/


 

အွန်လိုင်ဵ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵသ့ုိ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတွင် အစိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ အိမ်ေထာင် 

ဦဵစီဵမျာဵ၊ NGO ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကွာရန်တင်ဵ 
စင်တာမျာဵတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူမျာဵ၊ ေစတနာဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ HIV ပိုဵရိှသူမျာဵ စသည်ဴ အမျ ိုဵသာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ 

အသက်အရွယစ်ုဳ ပါဝင်ပါသည်။ ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသာဵ 

၁၁၁ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၇၀ နှစ်အတွင်ဵ)နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ၁၂၀ 

ဦဵ (အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အတွင်ဵ) တို၏့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ 
စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပဿနာမျာဵကို ကူညီေြဖရှင်ဵေပဵ 

နိုင်ခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိအနက် ဧရာဝတီတိုင်ဵနှင်ဴ ပဲခူဵတွင်ဵေဒသ 

ကကီဵအတွင်ဵရိှ ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကက 

သူ ၁၂၀ ဦဵအာဵ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို မည်ကဲဴသ့ုိ ထိန်ဵညှိရမည် 

ဆိုသည်ကို တစ်ဦဵချင်ဵ ဆက်သွယ် ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ခဲဴသည်။ 

ထိုဆက်သွယ်လာသူမျာဵ၏ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵ၊ 

လက္ခဏာမျာဵမှာ -  
 မိမိကိုယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် မိမိချစ်ခငရ်ေသာသူမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အပမဲမြပတ် စိုဵရိမ်ပူပန်ေနြခင်ဵ၊ 

ေကကာက်ရဳွ့ ေနြခင်ဵ 
 စိတ်ညစ်ြခင်ဵကို အချနိ်မျာဵစွာ ခဳစာဵေနရြခင်ဵ 
 စိတ်ထတဲွင် ေကကာက်ရဳွ့ြခင်ဵ၊ တုန်လှုပ်ြခင်ဵကို ခဳစာဵေန 

ရြခင်ဵ 
 အစာဵအေသာက်နှငဴ် အိပ်စက်ြခင်ဵပုဳစဳေြပာင်ဵလဲသွာဵ 

ြခင်ဵ 
 အိပ်ေပျာ်ရန်နှင်ဴ အာရုဳစူဵစိုက်ရန် အခက်အခဲရိှြခင်ဵ 
 အလွယ်တကူ စိတ်တိုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဒါသထွက်ြခင်ဵ 
 HIV ပိုဵရိှသူမျာဵက အလွယ်တကူ ေရာဂါကူဵစက် 

ခဳရမည်ကို စိုဵရိမ်ပူပန်ြခင်ဵ 
 ကိုဗစ်-၁၉ ၏ရိုက်ခတ်မှုေကကာင်ဴ မိမိတို့သဳုဵစွဲေနရေသာ 

ART ေဆဵမျာဵြပတ်လပ်သွာဵမည်ကို စိုဵရိမ်ြခင်ဵ 
 အိမ်ထဲတွင် အချနိ်ေပါင်ဵမျာဵစွာေနရသြဖင်ဴ 

စိတ်တင်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊ မွန်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊ ဝမ်ဵနည်ဵမှုနှငဴ် 

စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ခဳစာဵရြခင်ဵ 
 မိမိပုဳမှန်စိတ်ဝင်စာဵေသာအရာမျာဵကို စိတ်ဝင်စာဵမှု 

မရိှေတာဴြခင်ဵ စသညဴ် လက္ခဏာမျာဵကို ခဳစာဵေနကကရ 

သည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  

 

 
Figure 5 သာယာဝတီမမို့နယ်၌ “Stress management and Self-care 

သင်တန်ဵကုိ ြိုခ့ျ 

“Stress management and Self-care သင်တန်ဵ”ကို ပို့ြျြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)၏ စိတ်ဓာတ် ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP)မှ 

သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုထင်ေအာင်နှင်ဴ ကိုမိုဵေကျာ်ေအာင် တို့သည် 

Stress Management and Self-care သင်တန်ဵကို ပဲခူဵ 
တိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီပမို့နယ်၌ ဇူလိုင်လ ၁၆ 

ရက်ေန့မှ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်ေန့အထိ နှစ်ရက်တာ ပို့ချေပဵခဲဴ 

သည်။ ထိုသင်တန်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ၁၉ ဦဵ နှင်ဴ 

ြပည်တွင်ဵစစ်ဒဏ်ခဳစာဵခဲဴရသညဴ် အရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵ တို့ 

တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵသည် 
စိတ်ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဗဟုသုတမျာဵ ရရှိခဲဴပပီဵ 

၎င်ဵတ့ုိ၏ ေန့စဉ်စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို မည်ကဲဴသ့ုိ ထိန်ဵညှိရမည်ကို 

သိရှိလာေသာေကကာင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ စိတ်ခဳစာဵမှုမျာဵကုိ 

ထိန်ဵချုပ်လာနိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

စိတ်ဖိစီဵမှုေိန်ဵညှိြြင်ဵစကာဵဝိုင်ဵ၌ ေဆွဵေ ွဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ စိတ်ဓာတ် ြပန်လည် 

ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP)မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 
ကိုထင်ေအာင်သည် Sandhi Governance Institute ၌ ြပုလုပ် 

ေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ 

ထိန်ဵညှိြခင်ဵစကာဵဝိုင်ဵ၌ ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

စကာဵဝိုင်ဵတွင် Sandhi Governance Institute ၏ 

နိုင်ငဳေရဵဆိုင်ရာ ေခါင်ဵေဆာင်မှုသင်တန်ဵ၊ အပတ်စဉ် ၆ မှ 

သင်တန်ဵသာဵ/သူမျာဵ တက်ေရာက်၍ ပါဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ 

 
Figure 6 MNTV News သတင်ဵဌာနမှ ြြုလုြ်သညဴ် ေမဵြမန်ဵတင်ဆက်ြခင်ဵ 

အစီအစဉ်၌ ြါဝင်ေဆွဵေနွဵ 



 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ ြဖစ်ေပါ်လာတတ်သည်ဴ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ြပဿနာအာဵ  ှစ်သိမ်ဴေဆွဵေ ွဵေပဵသညဴ် 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ အေကကာင်ဵကို ေမဵြမန်ဵတင်ဆက်ြြင်ဵ 
အစီအစဉ်၌ ပါဝင် ေဆွဵေ ွဵ ြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ စိတ်ဓါတ်ြပန်လည် 

ြမှင်ဴတင်ေရဵ အစီအစဉ် တာဝန်ခဳ ဦဵေကျာ်စိုဵဝင်ဵသည် MNTV 

News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်သညဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ 
ြဖစ်ေပါ်လာတတ်သည်ဴ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပဿနာအာဵ နှစ်သိမဴ် 

ေဆွဵေနွဵေပဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအေကကာင်ဵ ေမဵြမန်ဵ 

တင်ဆက်ြခင်ဵအစီအစဉ်၌ ပါဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည်။ 

ထိုအစီအစဉ်တွင် အတိုင်ပင်ခဳစိတ်ေရာဂါကုဆရာ၀န်ကကီဵ 

ေဒါက်တာေဌဵေအာင်(ပငိမ်ဵ)၊ ြမန်မာ ဝိုင်အမ်စီေအ နှစ်သိမဴ် 
အာဵေပဵေဆွဵေနွဵေရဵစင်တာမှ Project Manager 

မဆုြမတ်ထက် တို ့ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ 

အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် ဦဵေကျာ်စိုဵဝင်ဵမှ “AAPP မှ ကွာရန်တင်ဵ 

စင်တာမျာဵတွင် ကွာရန်တင်ဵဝငေ်နသူမျာဵသာမက ကွာရန်တင်ဵ 

စင်တာရိှ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အာဵြဖစ်ေစမည်ဴ 
အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ေြပာကကာဵေပဵြခင်ဵ ေကကာင်ဴ ၎င်ဵတို့သည် 

ကိုယ်ဴကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ရမညဴ် အေကကာင်ဵမျာဵကို ယခင်က 

သတိမထာဵမိဘဲ ထိုအြခင်ဵအရာမျာဵ လုပ်ရမည်ဆိုသည်ကို သိရိှ 

လာရသည်၊ ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ကန့်သတ်ထာဵသညဴ် 

ဧရိယာအတွင်ဵ ၎င်ဵတ့ုိကိုယက်ို စိတ်သက်သာေအာင် မည်ကဲဴသ့ုိ 
လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို သိရှိလာသည်၊ လွန်စွာ 

အကျ ိုဵြဖစ်ထွန်ဵသည်ဟု feedback မျာဵရရိှခဲဴေကကာင်ဵ၊ ၎င်ဵြပင် 

လူထုအေြခြပု နှင်ဴ ေဆဵရုဳအေြခြပု ေကာင်ဆယ်လင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵ(Facility and Hospital Based Counselings) မျာဵသာ 

မဟုတ်ဘဲ လူထုအေြခြပု ေကာင်ဆယ်လင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
မျာဵမျာဵရိှချင်လျှေင်၊ လူထုမှ ထိုကိစ္စမျာဵြဖစ်လာလျှေင်၊ တိုင်ကကာဵ 

သညဴ် ေနရာမျာဵကို သိရိှသညဴ် အသိရှိလျှေင် မိမိကိုယ်ကုိ 

သတ်ေသမှုမျာဵ တစ်ဝက်ေကျာ်ေလျာဴနည်ဵသွာဵမည်ဟု ယုကဳကည် 

ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵ”ခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် 
ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/211

931643296818/UzpfSTMyMTg3Mzc3MTIwNTI2MDozMjQ3N

TAyMzUxOTc1NzA2/?eid=ARDHEfDpTAD4rmJ-

M60dbBRJG8R5_01yTXocG8PXTEux3y0sv8iYwLUNQnVBcf

g4knmMPdgVn6dhxVlM  

 
Figure 7 AAPP-MHAP သင်တန်ဵနည်ဵ ြြ ကုိထင်ေအာင်မှ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကုိ 

ထိန်ဵညိှြခင်ဵနှငဴ်ြတ်သက်သည်ဴ ဗွီဒီယုိမျာဵ”ကုိ ထုတလ်ွှငဴ် 

"ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ၌ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို ေိန်ဵညှိြြင်ဵ 

 ှင်ဴပတ်သက်သညဴ် ဗွီဒီယိမုျာဵ”ေုတ်လွှင်ဴြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

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

သည် "ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ၌ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို ထိန်ဵညှိြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်သညဴ် ဗွီဒီယို” မျာဵကို အွန်လိုင်ဵမှ တစ်ဆင်ဴ 

ထုတ်လွှင်ဴခဲဴသည်။  

ေအာက်ပါ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှု နိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/118

3106472021853/?id=100009675341030 
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/119

7947713871062/UzpfSTEwMDAwOTY3NTM0MTAzMDoxMT

k3OTQ5NjIzODcwODcx/ 

အင်တာဗျူဵမျာဵေြဖကကာဵြြင်ဵ 

ဇွန်လ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာ ှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သုေတသန 

ဌာနတာဝန်ခဳ နှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ခဳ ကိုေဇာ်မိုဵသည် 
ဇွန်လအတွက် AAPP မှ ထုတ်ေဝခဲဴေသာ ကိုဗစ်-၁၉ 

သတင်ဵလွှာနှင်ဴပတ်သက်၍ 7 Days News သတင်ဵဌာနမှ 

အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲ 

့ဴသည်။ ထိုအင်တာဗျူဵတွင် ကိုေဇာ်မိုဵမှ “ကွာရန်တင်ဵစင်တာ 

မျာဵတွင် ယခင်က လူမျာဵပပီဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုကိစ္စတွင်လည်ဵ 
အခက်အခဲမျာဵကကာဵ၌ ရုန်ဵကန်ခဲဴရသည်၊ ထိုအချနိ်၌ စည်ဵကမ်ဵ 

ေဖာက်ဖျက်မှုမျာဵ၊ အေရဵယူမှုမျာဵကို ေတွ့ရိှရသည်၊ ေနာက်ပိုင်ဵ 

တွင် စီမဳခန့်ခွဲမှုပိုင်ဵ၌ ပို၍ ေချာေမွ့လာသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်၊ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ်သူမျာဵလည်ဵ စည်ဵကမ်ဵတကျ လိုက်နာ 

လာြခင်ဵေကကာင်ဴ တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵလာသည်ကုိ 

ြမင်ေတွ့ရသည်ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/211931643296818/UzpfSTMyMTg3Mzc3MTIwNTI2MDozMjQ3NTAyMzUxOTc1NzA2/?eid=ARDHEfDpTAD4rmJ-M60dbBRJG8R5_01yTXocG8PXTEux3y0sv8iYwLUNQnVBcfg4knmMPdgVn6dhxVlM
https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/211931643296818/UzpfSTMyMTg3Mzc3MTIwNTI2MDozMjQ3NTAyMzUxOTc1NzA2/?eid=ARDHEfDpTAD4rmJ-M60dbBRJG8R5_01yTXocG8PXTEux3y0sv8iYwLUNQnVBcfg4knmMPdgVn6dhxVlM
https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/211931643296818/UzpfSTMyMTg3Mzc3MTIwNTI2MDozMjQ3NTAyMzUxOTc1NzA2/?eid=ARDHEfDpTAD4rmJ-M60dbBRJG8R5_01yTXocG8PXTEux3y0sv8iYwLUNQnVBcfg4knmMPdgVn6dhxVlM
https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/211931643296818/UzpfSTMyMTg3Mzc3MTIwNTI2MDozMjQ3NTAyMzUxOTc1NzA2/?eid=ARDHEfDpTAD4rmJ-M60dbBRJG8R5_01yTXocG8PXTEux3y0sv8iYwLUNQnVBcfg4knmMPdgVn6dhxVlM
https://www.facebook.com/mntvnewsofficial/videos/211931643296818/UzpfSTMyMTg3Mzc3MTIwNTI2MDozMjQ3NTAyMzUxOTc1NzA2/?eid=ARDHEfDpTAD4rmJ-M60dbBRJG8R5_01yTXocG8PXTEux3y0sv8iYwLUNQnVBcfg4knmMPdgVn6dhxVlM
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1183106472021853/?id=100009675341030
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1183106472021853/?id=100009675341030
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1197947713871062/UzpfSTEwMDAwOTY3NTM0MTAzMDoxMTk3OTQ5NjIzODcwODcx/
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1197947713871062/UzpfSTEwMDAwOTY3NTM0MTAzMDoxMTk3OTQ5NjIzODcwODcx/
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1197947713871062/UzpfSTEwMDAwOTY3NTM0MTAzMDoxMTk3OTQ5NjIzODcwODcx/


 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ေလဴလာနိုင် 

သည်။ 
https://7day.news/detail?id=191523&fbclid=IwAR0o-
8dlW09NIV-90k7FkGRgjxOhzmgOVh2VtNvX-

KLyKTRQXaHPpYYn2Pg 

 

 

ဇွန်လေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ြဳစာ ှင်ဴပတ်သက်၍  အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 
ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် ဇွန်လ ေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ခဳစာ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ 7 Days News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “AAPP ေကာက်ယူ စုေဆာင်ဵထာဵသညဴ် 
အချက်အလက်မျာဵတွင် နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵ၏ အြပစ်မဲဴအရပ်သာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ မှုမျာဵပါဝင်ပပီဵ ထိုထက် 

ပို၍လည်ဵ ြဖစ်နိုင်သည်ဟု” ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် 

ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://7day.news/detail?id=191648&fbclid=IwAR2rNJlbXc
dX9FVwO5u6YXXLI9UZghfuWysX04LK2XZ-

8lUo0M1dpASAV4g 

ေောင်ဝင်စာေတွ့ြွင်ဴ ှင်ဴပတ်သက်၍ 7 Days News 

သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် ေထာင်ဝငစ်ာေတွ့ခွင်ဴနှင်ဴပတ်သက်၍ 7 Days 

News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵ 

ခဲဴသည်။ အဆိုပါ အင်တာဗျူဵတင်ွ ဦဵဘိုကကည်မှ အင်ဵစိန် 
အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျာဵ ေတွ့ရိှြခင်ဵ 

ေကကာင်ဴ ေထာင်ဝင်စာ ပစ္စည်ဵမျာဵကို ကန့်သတ်လိကု်ြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်ကို ကကာဵသိရေကကာင်ဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵေကကာင်ဴဟု 

ဆိုလျှေင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသွင်ဵေနသူမျာဵကို ေသချာ စိစစ် 

အေရဵယူသင်ဴပပီဵ မသွင်ဵနိုင်ေအာင် ကန့်သတ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ် 
သင်ဴသည်၊  ယခုကဲဴသ့ုိ ေထာင်ဝင်စာကန့်သတ်ြခင်ဵကို 

မလုပ်သင်ဴပါ၊ ထိုကဲဴသို့ ကန့်သတ်ြခင်ဵသည် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

အတွက် စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအရ အေနှာင်ဴအယှက်မျာဵ ြဖစ်နိုင်ပပီဵ 

စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ အရမ်ဵမျာဵသွာဵနိုင်သည်၊ ေထာင်မှေကျွဵသည်ဴ 

အစာဵအစာမျာဵသည် ယခင်ကထက်စာလျှေင် မျာဵသွာဵသည်ဆုိ 
ေသာ်လည်ဵ တစ်ကယ်တမ်ဵတွင် လိုအပ်ချက်မျာဵရိှေနဆဲ ြဖစ်ပပီဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵသည် ၎င်ဵတိုမ့ိသာဵစုမျာဵ၏ ေထာက်ပဳဴမှုမျာဵကို 

ပို၍ လိုအပ်သညဴ်အချနိ်ြဖစ်ေနေသဵသည်ဟု  ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ကကညဴ်ရှုနိုင် 

သည်။ 
https://youtu.be/_ZI33WPuspg  

အကျဉ်ဵေောင်အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵသညဴ် အေကကာင်ဵမျာဵ 

 ှင်ဴပတ်သက်၍ ဒီမိုကရက်တစ်ြမန်မာဴအသဳ (DVB) မှ 

ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳ လူ့အခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင် 

(MNHRC)မှ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵသညဴ် 

အေကကာင်ဵမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဒီမိုကရက်တစ်ြမန်မာဴအသဳ(DVB) 
မှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵဘိုကကည်မှ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵကို ဝင်ေရာက် 

စစ်ေဆဵလျှေင် ဝင်ေရာက် စစ်ေဆဵသည် ဆိုသညဴ်အချက်ကိုသာ 

သတင်ဵအြဖစ် ထုတ်ြပန် ေကကညာပပီဵ မည်သည်ကို ေတွ့ရိှခဴဲ 

သည်ဆိုသည်ကို ထုတ်ြပန် ေကကညာြခင်ဵမရိှပါ၊ ထို့ြပင် ေကာ်မရှင် 
၏ ေတွ့ရိှချက်မျာဵကို ြပည်ထဲေရဵ နှင်ဴ အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနအာဵ 

တင်ြပသည်ဟုဆိုေသာ်လည်ဵ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန နှင်ဴ 

အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ၎င်ဵတ့ုိ၏ တင်ြပချက်မျာဵကို မည်သည်ကုိ 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲခဲဴပပီဵ မည်သည်ကို ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု 

မြပုလုပ်ရေသဵပါဆိုသည်ကို သတင်ဵထုတ်ြပန်ချက်ရိှပါ။ ထိုကဲဴသို့ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်ချက်မရိှသညဴ်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်(MNHRC)၏ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကို ပို၍ 

ယုကဳကည်ရန် ခက်သွာဵေစသညဴ် အေနအထာဵ ြဖစ်သွာဵေစသည်၊ 

ထို့ေကကာင်ဴ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာစွာ ထုတ်ြပန်ေကကညာေပဵရန် လိုအပ် 

သည်၊ ထို့ြပင် လက်ရိှအကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ဝင်ဆဳဴသည်ဴ 

ပမာဏထက် နှစ်ဆေကျာ်အထိ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရမျာဵြပာဵ 
ေနသညဴ်အတွက် အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ သဳုဵပုဳတစ်ပုဳ ေလျှောဴချသင်ဴ 

သည်ဟုလည်ဵ ေထာက်ြပ ေြပာဆိုခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ကကညဴ်ရှု 

နိုင်သည်။ 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5D1r7YNgg

94&feature=share&fbclid=IwAR1EjAoqnkam9ZRPoNlk1Ts5

w9UujzbH4VQeGoJEo_AB65M6dxnPZbviYfo 

 
Figure 8 AAPP တဲွဘက်အတင်ွဵေရဵမှူဵ ဦဵဘုိကကည်မှ ြမန်မာနုိင်ငဳတင်ွ 
တရာဵဥြေဒစုိဵမုိဵေရဵြမှငဴ်တင်ြခင်ဵနှငဴ်ြတသ်က်၍ VOM မ ှ ြြုလုြ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵ 

https://7day.news/detail?id=191523&fbclid=IwAR0o-8dlW09NIV-90k7FkGRgjxOhzmgOVh2VtNvX-KLyKTRQXaHPpYYn2Pg
https://7day.news/detail?id=191523&fbclid=IwAR0o-8dlW09NIV-90k7FkGRgjxOhzmgOVh2VtNvX-KLyKTRQXaHPpYYn2Pg
https://7day.news/detail?id=191523&fbclid=IwAR0o-8dlW09NIV-90k7FkGRgjxOhzmgOVh2VtNvX-KLyKTRQXaHPpYYn2Pg
https://7day.news/detail?id=191648&fbclid=IwAR2rNJlbXcdX9FVwO5u6YXXLI9UZghfuWysX04LK2XZ-8lUo0M1dpASAV4g
https://7day.news/detail?id=191648&fbclid=IwAR2rNJlbXcdX9FVwO5u6YXXLI9UZghfuWysX04LK2XZ-8lUo0M1dpASAV4g
https://7day.news/detail?id=191648&fbclid=IwAR2rNJlbXcdX9FVwO5u6YXXLI9UZghfuWysX04LK2XZ-8lUo0M1dpASAV4g
https://youtu.be/_ZI33WPuspg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5D1r7YNgg94&feature=share&fbclid=IwAR1EjAoqnkam9ZRPoNlk1Ts5w9UujzbH4VQeGoJEo_AB65M6dxnPZbviYfo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5D1r7YNgg94&feature=share&fbclid=IwAR1EjAoqnkam9ZRPoNlk1Ts5w9UujzbH4VQeGoJEo_AB65M6dxnPZbviYfo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5D1r7YNgg94&feature=share&fbclid=IwAR1EjAoqnkam9ZRPoNlk1Ts5w9UujzbH4VQeGoJEo_AB65M6dxnPZbviYfo


 

ြမန်မာ ိုင်ငဳတွင် 

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵြမှင်ဴတင်ြြင်ဵ ှင်ဴပတ်သက်၍ Voice of 

Myanmar (VOM) မှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵြြင်ဵ 

ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
ဦဵဘိုကကည်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵြမှင်ဴတင် 

ြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ Voice of Myanmar (VOM) မှ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ အင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵဘိုကကည်မှ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ်ကို ြပုြပင်၊ ေြပာင်ဵလဲရမည်၊ 

ဥပေဒမျာဵသည် ေခတ်ေနာက်ကျေနသညဴ် ဥပေဒမျာဵြဖစ်သညဴ် 
အတွက် လက်ရှိကာလနှင်ဴကိုက်ညီမှုရိှသည် ဥပေဒမျာဵကို ြပုြပင်၊ 

ေြပာင်ဵလဲရန် လိုအပ်သည်၊ ထို့ြပင ် နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စနစ်မျာဵ 

ကိုလည်ဵ ြပုြပင်၊ေြပာင်ဵလဲရန် လိုအပ်သည်၊ ဌာနတွင်ဵ ထုတ်ြပန် 

ထာဵသညဴ် အမိန့်မျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို ေသချာစွာ ြပန်လည် 

စိစစ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်ဵြပင ် ြပည်တွင်ဵစစ် နှင်ဴ 
လယ်ယာေြမြပဿနာမျာဵေကကာင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ 

မျာဵြပာဵလာသည်၊ ထို့ေကကာင်ဴ ြပည်တွင်ဵစစ်ကို ရပ်တန့်ပပီဵ၊ 

လယ်ယာေြမြပဿနာကို အြမန်ဆုဳဵေြပလည်ေအာင် ေြဖရှင်ဵရန် 

လိုအပ်သည် စသညဴ် အေကကာင်ဵမျာဵကို ေြပာ ကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ကကညဴ်ရှု 

နိုင်သည်။  
https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos

/617580715535422 
 
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

 ုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ် ုိင် အတငွ်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂       ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကကည ်တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/617580715535422
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