
 ကွာရန်တင်ဵစင်တာ (ကိဗုစ် - ၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ထိန်ဵချုပ်ေရဵစင်တာ) မျာဵ၌ ေနထုိင်ေနကကရေသာ 

ပပည်သူမျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵေလျာဴပါဵေစရန်နှငဴ် စိတ် 

ခွန်အာဵပဖစ်ေပါ်ေစရန်၊ ထိုသူမျာဵ ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ် 

ေရဵနှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ ပုိမိုသိရှိနာဵလည်  လုိက်နာကျငဴ်သဳုဵ 

ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) 

မှ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် 

ရန်ကနု်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ၌ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ေစာင်ဴ 

ေရှာက်ပခင်ဵနှငဴ် စိတ်ဓါတ်ခွန်အာဵပမှငဴ်တင်ေရဵ ေဟာေပပာ 

ပွဲမျာဵကိ ု ပပုလုပ်ခဲဴသည်။ အဆိုပါ ေဟာေပပာပွဲမျာဵတွင် 

AAPP မှ ဆရာမနှင်ဵပန်ဵအိမ်က ဦဵေဆာင်ေဆွဵေနွဵခဲဴပပီဵ 

AAPP အဖဲွ့ဝင် ကိသုန်ဵထုိက်ဝင်ဵမှ ေဆွဵေနွဵပွဲပပုလုပ်ရ 

ပခင်ဵ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအာဵ ေပပာကကာဵေပဵခဴဲသည်။ 

AAPP အဖဲွ့ဝင်မျာဵပဖစ်ကကေသာ ကိလုွင်မိုဵပမင်ဴနှင်ဴ မေမ 

ချစ်ဦဵတ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ကူညီခဲဴသည်။ ေဟာေပပာပဲွမျာဵ 

ကိ ု သက်ဆိုင်ရာ ေဒသလွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ 

ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ၊ ပမို့နယ်ဆရာဝန်ကကီဵ 

မျာဵ၊ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊ 

ရင်ခွင်မဲဴကေလဵ ေလျှောဴချေရဵအသင်ဵ တာဝန်ရှိသူ 

မျာဵ၊ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ ၈၈ ပငိမ်ဵ/

ပွင်ဴမှ အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုိဗစ် 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵေကာ်မတီဝင်မျာဵမှ 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် ရွကခ်ဲဴသည်။  

မိမိကိယု်ကုိမိမိေစာငဴ်ေရှာက်ပခင်ဵနှငဴ် စတ်ိဓါတ်ခနွ်အာဵပမှငဴ်တင်ေရဵ ေဟာေပပာပဲွ 

လ့ူအခငွဴ်အေရဵ၊ တုိင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ၊ အသွင်ကူဵေပပာင်ဵေရဵဆုိင်ရာတရာဵမျှေတမှုနှငဴ် လ့ူအခင်ဴွ 

အေရဵချ ို ဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ပခင်ဵ အေပခခဳသင်တန်ဵ 

 ဨဂုတ်လအတွင်ဵ၌ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ လူ့အခွင်ဴ 

အေရဵ၊ တုိင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ၊ အသွင်ကူဵ ေပပာင်ဵေရဵ 

ဆိုင်ရာ တရာဵမျှေတမှုနှငဴ် လ့ူအခွငဴ်အေရဵချ ို ဵေဖာက်မှု 

မှတ်တမ်ဵတင်ပခင်ဵ အေပခခဳသင်တန်ဵနှစ်ခုကို ဧရာ 

ဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပန်ဵတေနာ်ပမို့နှငဴ် မအူပင်ပမို့ 

တို့တွင် ပို့ချေပဵနုိင်ခဲဴသည်။ 
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လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

 

သသဂုတ် တစ်လတာ 

ေဟာေပပာေဆွဵေနွဵပွဲ

မျာဵပပုလုပ်ပခင်ဵ 

2 

သင်တန်ဵပိုခ့ျပခင်ဵ 2 

စည်ဵရုဳလှုဳ့ေဆာ်ပခင်ဵ 

နှင်ဴ တိုက်တွန်ဵပခင်ဵ 

2 

ေထာက်ပဳဴကူညီပခင်ဵ 3 

လစဉ်အစီရင်ခဳစာ 4 

အေထွေထွလှုပ်ရှာဵမှု

မျာဵ 

5 

စိတ်ဓါတ်ပပန်လည်ပမှင်ဴ

တင်ေရဵအစီအစဉ် 

6 

မီဒီယာ 7 

ေဟာေပပာေဆွဵ ေနွဵပဲွမျာဵပပုလုပ်ပခင်ဵ 

ပုသိမ်တက္ကသုိလ်၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵအာဵ 
ေဟာေ ပာ 

မအူပင်မမို့၌ ပုလုပ်ခဴဲေသာသင်တန်ဵကုိ တက်ေရာက်ခဲဴသက 

ေသာ သင်တန်ဵသာဵ/သူမျာဵနှင်ဴ သင်တန်ဵနည်ဵ ပမျာဵ  

စာ ၈ သ့ုိ 

စာ ၈ သ့ုိ 

သင်တန်ဵပို့ချပခင်ဵ 

https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/08/prison-reform-with-key-population-Bur.pdf


ဨဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့မှ ဨဂုတ်လ ၁၇  ရက်ေန့ 

ထိ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပန်ဵတေနာ်ပမို့၌ 

ပပုလုပ်ခဲဴေသာ (၁၂) ရက်တာ သင်တန်ဵ၌ လူ့ 

အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ သင်တန်ဵ 

နည်ဵပပအပဖစ် ကိုဝဏ္ဏနွယ၊် အသွင်ကူဵေပပာင်ဵ 

ေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှေတမှုနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ချ ို ဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ပခင်ဵ သင်တန်ဵနည်ဵ 

ပပအပဖစ် ကိုတင်မျ ို ဵထွဋ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် လုဳခခုဳေရဵ 

နည်ဵပပအပဖစ် ကိုမျ ို ဵထွန်ဵတုိ့မှ သင်တန်ဵပိုခ့ျေပဵ 

ခဲဴသည်။ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၁၀) ဦဵနှငဴ် 

သင်တန်ဵသာဵ (၁၅) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၂၅) ဦဵ 

တက်ေရာက်ခဲဴကကပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် အမျ ို ဵသာဵဒီမို 

ကေရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီဝငမ်ျာဵ ပဖစ်ကက 

သည်။ သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵမှာ ဗမာနှငဴ် 

ကရင်တိုင်ဵ ရင်ဵသာဵမျာဵပဖစ်သည်။ သင်တန်ဵပို့ 

ချခဲဴေသာ ပန်ဵတေနာ်ပမို့နယ်တွင် လူကုန်ကူဵမှု 

မျာဵနှင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵခဳလယ်ယာေပမမျာဵ ပပန်လည် 

ရရိှေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဂတိ 

လိုက်စာဵမှုမျာဵ စသည်တိုက့ို ရင်ဆိုင်ေနကကရ 

သည်။ 

 ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန့မှ ဨဂုတ်လ ၂၄ 

ရက်ေန့အထိ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင် 

ပမို့၌ ပပုလုပ်ခဲဴေသာ (၁၂) ရက်တာ သင်တန်ဵ၌ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ သင်တန်ဵ 

နည်ဵပပအပဖစ် ဦဵေစာသန်ဵလှိုင်၊  လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ချ ို ဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ပခင်ဵနှင်ဴ အသွင်ကူဵ 

ေပပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှေတမှုသင်တန်ဵ နည်ဵ 

ပပအပဖစ် ဦဵစိုင်ဵပမင်ဴသူ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုဳခခုဳေရဵ 

နည်ဵပပအပဖစ် ကိုခင်ေမာင်ဝင်ဵတိုမ့ှ သင်တန်ဵ 

ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၈) 

ဦဵနှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ (၇) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵ 

တက်ေရာက်ခဲဴကကသည်။ 

 သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵသည် အမျ ို ဵ 

သာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၊ လူငယ်ေရဵရာ 

ေကာ်မတီ (ဖျာပုဳပမို့နှင်ဴ ကျ ိုက်လတ်ပမို့)၊ 

အလင်ဵတန်ဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵအဖွဲ့ (ပုသိမ်)၊ 
Young Personality Development Organiza-

tion တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ ေကျာင်ဵသူတစ်ဦဵနှငဴ် 

စိတ်ပါဝင်စာဵသူတစ်ဦဵတို့ သင်တန်ဵတက် 

ေရာက်ခဲဴကကသည်။ သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူ 

မျာဵသည် ကရင်နှင်ဴ ဗမာတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵပဖစ် 

ကကသည်။ သင်တန်ဵပိုခ့ျခဲဴေသာ မအူပင်ပမို့နယ် 

တွင် မတရာဵဖမ်ဵဆီဵ၍ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ 

ကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ 

 သင်တန်ဵပိုခ့ျရပခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် 

ဒီမိုကေရစီနိုင်ငဳေတာ် တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါ 

ဝင်ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵပမှငဴ်တင်ရန်နှင်ဴ အသိ 

ပညာမျာဵ ရရိှလာရန် ရည်ရွယ်၍ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ပမှင်ဴတင်ေပဵပခင်ဵ ပဖစ်သည်။  

 ဨဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 

မှေ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ်သည် အသွင်ကူဵေ ပာင်ဵ ေရဵကာလ တရာဵမျှတမှုရှောေဖွ 

ေရဵအေကကာင်ဵကို The Wings Institute ၌ တစ်ရက်တာမိတ် ဆက်သင်တန်ဵ ပို့ချခဲဴသည်။  

 အဆိုပါသင်တန်ဵကို ေဒသစုဳမှေ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူငယ် (၂၂) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  

The Wings Institute တွင် အသွင်ကူဵေပပာင်ဵေရဵကာလ တရာဵမျှေတမှုရှာေဖွေရဵ 

အေကကာင်ဵ တစ်ရကတ်ာ မိတ်ဆက်သင်တန်ဵပို့ချပခင်ဵ 

“သင်တန်ဵပိုခ့ျရ ခင်ဵ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်သည် 

ဒီမိုကေရစီနိုင်ငဳေတာ် 

တည်ေဆာက်ေရဵတွင် 

ပါဝင်သကသူမျာဵကုိ 

အာဵေပဵ မှငဴ်တင်ရန်နငှဴ် 

အသိပညာမျာဵရရိှရန် 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

 မှငဴ်တင်ေပဵ ခင်ဵ ဖစ်သည်။”  

Page 2 လစဉ်သတင်ဵလွှာ 



 ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳ 

ေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှောက် 

ေရဵအသင်ဵ(AAPP) မှေ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန် 

ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ်၊ မှေတ်တမ်ဵ သုေတ 

သနဌာနနှေင်ဴ နိုင်ငဳ ခာဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ခဳ 

ကိုေဇာ်မိုဵ၊ အဖွဲ့ဝင်ကိုကိုေအာင်၊ မဟာ 

မိတ် မန်မာနှေင်ဴ  DPAG (Drug Policy 

Advocacy Group-Myanmar) တိုမ့ှေ 

ကိုယ်စာဵလှေယ်အဖွဲ့သည် အမျ ို ဵသာဵ 

လွှတ်ေတာ်၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအခွင်ဴ 

အေရဵ၊ ဒီမိုကေရစီအေရဵနှေငဴ် လူ့အခွင်ဴ 

အေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီနှေငဴ် ေန ပည် 

ေတာ်ရှေိ အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ်၊ ေကာ် 

မတီ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ေတွ့ဆုဳေဆွဵ 

ေနွဵခဲဴကကသည်။ အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲကို 

အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ်၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ 

မူလ အခွငဴ်အေရဵ၊ ဒီမိုကေရစီအေရဵနှေင်ဴ 

လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီမှေ 

ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵဝင်ဵေအာင်၊ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ 

ဦဵမျ ို ဵထပ် (ခ) ဆလိုင်ဵမျ ို ဵထိုက်နှေငဴ် 

ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴ 

ကကသည်။  

 ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ေကာ်မတီ 

ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵဝင်ဵေအာင်မှေ အဖွငဴ်နှုတ်ခွန်ဵ 

ဆက်စကာဵေ ပာကကာဵခဲဴပပီဵ AAPP နှေငဴ် 

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ စုေပါင်ဵ ပုစု 

ထုတ်ေဝထာဵသညဴ် ပစ်ပယ်ချ ို ဵနှေိမ်ခဳမျာဵ 

အပါအဝင် အကျဉ်ဵေထာင် ပု ပင်ေ ပာင်ဵ 

လဲေရဵ အစီရင်ခဳစာနှေင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ Key 

Population မျာဵ၏ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳခဳရမှု 

အေ ခအေနမျာဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒ 

နှေင်ဴ တရာဵေရဵစနစ် ေ ပာင်ဵလဲေရဵ 

အတွက် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် အေ ခအေန 

မျာဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵ အကျဉ်ဵသူမျာဵ၏ 

တစ်ကိုယ်ေရကျန်ဵမာေရဵ အေ ခအေန 

မျာဵ၊ LGBT မျာဵ၏ လိင်ပိုင်ဵဆိင်ုရာ 

ေစာ်ကာဵခဳရမှုအေ ခအေနမျာဵ၊ H I V 

ေရာဂါနှေင်ဴပတ်သက်၍ ART ေဆဵ လိုအပ် 

ချနိ်တွင် ချက်ချင်ဵမရသညဴ် အေ ခအေန 

မျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမူဝါဒ ေလျာဴချေပဵ 

ရန်ကိစ္စမျာဵနှေင်ဴ  ဖညဴ်စွက်/ ပင်ဆင်လို 

ေသာအချက်မျာဵ ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵခဲဴကက 

ရာ ေကာ်မတီဝငမ်ျာဵက သိရှေိလိုသည် 

မျာဵကို ေမဵ မန်ဵခဲဴပပီဵ AAPP မှေ ဦဵေဆာင် 

ေသာအဖွဲ့နှေငဴ် ေကာ်မတီတို ့ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ 

အ ပန်အလှေန် ေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည်။ 

 ထို့ေနာက် အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအခွငဴ်အေရဵ၊ ဒီမို 

ကေရစီအေရဵနှေငဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိင်ုရာ 

ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦဵဝင်ဵေအာင်မှေ စနစ် 

တကျေလဴလာသင်ဴသ ဖငဴ် မှေတ်တမ်ဵတင် 

ပါေကကာင်ဵနှေင်ဴ နိဂဳုဵချုပ်ေကျဵဇူဵတင် 

စကာဵ ေ ပာကကာဵခဲဴပပီဵ ေဆွဵေနွဵပွဲကို 

ရုပ်သိမ်ဵခဲဴပါသည်။ 

 ေအာက်ပါ လင်ဴမှေတစ်ဆင်ဴ ဝင် 

ေရာက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 

 https : / /www.facebook.com/

h l u t t a w a m y o t h a /

posts/3226066070840237  

အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ်၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏မူလအခွငဴ်အေရဵ၊ ဒီမိုကေရစီအေရဵနှငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီနှငဴ် ေတွ့ဆုဳ ေဆွဵေနွဵပခင်ဵ 

Page 3 သသဂုတ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ ် 

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ပခင်ဵနှင်ဴ တိုက်တွန်ဵပခင်ဵ 

အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ်၊ နိငု်ငဳသာဵမျာဵ၏မူလအခွင်ဴအေရဵ၊ ဒီမိုကေရစီအေရဵနှင်ဴ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီနငှ်ဴ ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵ  

https://www.facebook.com/hluttawamyotha/posts/3226066070840237
https://www.facebook.com/hluttawamyotha/posts/3226066070840237
https://www.facebook.com/hluttawamyotha/posts/3226066070840237


 ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှေ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵ 

ေကျာ်သည် The Wings Institute နှေငဴ် 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲ 

တွင် အသွင်ကူဵေ ပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု 

နှေင်ဴပတ်သက်၍ ေရှေ့ဆက် လက်တွလဲုပ်ကိုင်နိုင် 

မညဴ်ကိစ္စမျာဵကို ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။  

 ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှေဦဵေဆာင်ေသာ ကိုယ်စာဵလှေယ်အဖွဲ့ 

သည် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်မှေ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှေယ်မျာဵ 

နှေင်ဴ ေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ (၁) တွင် 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵ ေနွဵခဲဴကကသည်။ ထိုေဆွဵေနွဵပွဲတွင် 

မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှေ ပူဵေပါင်ဵ၍ ေရဵ 

သာဵထာဵေသာ "ဒုက္ခေ မပုဳ" အစီရင်ခဳစာစာအုပ် 

အာဵ မိတ်ဆက် ခင်ဵနှေင်ဴ စာအုပ်ပါကိစ္စရပ်မျာဵ 

အာဵ အ ပန်အလှေန် ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။  

The Wings Institute နှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပခင်ဵ 

ဧရာဝတတီိင်ုဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာမ်ှ တိင်ုဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာကုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

နှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ 

ရန်ကုန်တိင်ုဵတွင်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲဝင်မည်ဴ ပပညသ့ူ်ပါတီ ကုိယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵ၊ 

ပါတီတာဝန်ရှိသူမျာဵကုိ ဒုက္ခေပမပုဳ အစီရင်ခဳစာမိတ်ဆက်ရှင်ဵလင်ဵ ပွပဲပုလုပ်ပခင်ဵ 

 ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် နုိင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှေ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵ 

ေကျာ်သည် ရန်ကုန်တိုင်ဵအတွင်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲ 

ဝင်မညဴ်  ပည်သ့ူပါတီ ကိုယ်စာဵလှေယ်ေလာင်ဵ 

မျာဵ၊ ပါတီတာဝန်ရှေိသူမျာဵကို ဒုက္ခေ မပုဳ အစီရင် 

ခဳစာ မိတ်ဆက်ရှေင်ဵလင်ဵပွဲ  ပုလုပ်ခဲဴပါသည်။  

Page 4 လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ပခင်ဵနှင်ဴ တိုက်တွန်ဵပခင်ဵ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်မှ တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

လွှတေ်တာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵ 



နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီပခင်ဵ 

Inside Story Headline 

 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ် 

ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ အကျဉ်ဵေထာင် 

တွင်ဵ အကျဉ်ဵကျလျက်ရိှသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ပခင်ဵမရှိ 

သညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို 

ဆက်လက်ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵလျက်ရိှသည်။ 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင် 

မှ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၁၄) ဦဵ၊ မန္တေလဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၇) ဦဵ၊ 

စစ်ေတွ၊ ပုသမိ်၊ လာဵရှိုဵနှင်ဴ ေမာင်လပမိုင် 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵမှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၄) 

ဦဵတို့ကို ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴသည်။ ထို့ပပင ် စိတ် 

ပိုင်ဵဆိုင်ရာခဳစာဵေနရသူ၊ မျက်စိခွဲစိတ်ထာဵသူ၊ 

အူကျွသဳညဴ်အတွက် ခွဲစိတ်ကုသထာဵသူ၊ ေလ 

ပဖတ်ေရာဂါ၊ အရိုဵပွေရာဂါ၊ ဆီဵချ ို ေရာဂါ စသည် 

တိုက့ို ခဳစာဵေနကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵ (၆) ဦဵကို  ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴသည်။  

 ၎င်ဵပပင် မန္တေလဵအကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵမှ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ (၂) ဦဵ၊ ေထာင်ပပင်ပ၌ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသ 

ကကီဵအတွင်ဵမှ ေတာင်သူ (၈၉) ဦဵ နှင်ဴ ရှမ်ဵပပည် 

နယ်၊ ဆီဆိုင်ပမို့နယ်မှ ေတာင်သူ (၄၇) ဦဵ၊ စုစု 

ေပါင်ဵ ၁၃၆ ဦဵနှင်ဴ   လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေရှ့ေန (၈) 

ဦဵတို့ကို ကူညီခဲဴသည်။ 

  ထို့ပပင်  ကွယလ်ွန်သွာဵခဲဴေသာ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ (၁) ဦဵ၏ နာေရဵကို ကူညီ 

ခဲဴသည်။  

 ၎င်ဵပပင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှငဴ် စစ်ေကကာ 

ေရဵစခန်ဵမျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို ရင်ဆိုင် 

ခဳစာဵခဲဴရ၍ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ပခင်ဵ မရှိ 

သညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို 

အေရဵေပါ် ကူညီေထာက်ပဳဴေပဵခဲဴသည်။ ဨဂုတ် 

လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ 

(၃) ဦဵကို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။  

 ေအာက်တွင် ဇယာဵနှငဴ်တကွ ေဖာ်ပပထာဵပါ 

သည်။  
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အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီ ခင်ဵ ၂၅ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီ ခင်ဵ ၆ ဦဵ 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက် ခင်ဵကို ခဳစာဵခဲဴရ၍ ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန် ခင်ဵမရှေိသာ 

နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို အေရဵေပါ် ေထာက်ပဳဴ ကူညီ ခင်ဵ 

၃ ဦဵ 

ေထာင်တွင်ဵမှေ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသူမျာဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီ ခင်ဵ ၂ ဦဵ 

ေထာင် ပင်ပမှေ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသူမျာဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီ ခင်ဵ ၁၃၆ ဦဵ  

လူ့အခွင်ဴအေရဵေရှေ့ေနမျာဵကို  ေထာက်ပဳဴကူညီ ခင်ဵ ၈ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ နာေရဵကို ကူညီ ခင်ဵ ၁ ဦဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၁၈၁ ဦဵ 

ေထာက်ပဳဴကူညီပခင်ဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှငဴ် 

စစ်ေသကာ ေရဵစခန်ဵ 

မျာဵ၌ ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှပိ်စက် 

မှုကိ ုရင်ဆုိင်ခဳစာဵခဲဴရ၍ 

ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန် 

 ခင်ဵမရှိသည်ဴ နိငု်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ

ကိ ုအေရဵေပါ် ကူညီ 

ေထာက်ပဳ ဴ



 ဨဂုတ်လ ၂ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရဵအသင်ဵ (AAPP) ရန် 

ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ် ဦဵေဆာင် 

ေသာအဖွဲ့သည် ေလှေေလှော်အင်ဵ စုိက်ပျ ို ဵေမွဵ မူ 

ေရဵစခန်ဵ အတွင်ဵ၌ရှေိေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကာေဘာ်လစ်ဆပ် ပာ 

၁၀၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵ ဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ပိုဵသတ်ေဆဵ 

ရည် ဂျာမီေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှေင်ဴ လက် 

ေဆဵဆပ် ပာရည် ၁၀ လီတာ ၅ ပုဳဵ၊ 

ကျ ို က်ဇေကာ စုိက်ပျ ို ဵေမွဵ မူေရဵစခန်ဵ အတွင်ဵ 

၌ရှေိေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် ကာေဘာ် 

လစ်ဆပ် ပာ ၁၀၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵ ဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ 

ပိုဵသတ်ေဆဵရည် ဂျာမီေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ 

ပုဳဵနှေင်ဴ လက်ေဆဵဆပ် ပာရည် ၁၀ လီတာ ၅ ပုဳဵ 

တိုက့ို သွာဵေရာက် လှေူဒါန်ဵခဲဴရာ သက်ဆိုင်ရာ 

စခန်ဵမျာဵမှေ တာဝန်ခဳအရာရှေိမျာဵမှေ လက်ခဳရယူ 

ခဲဴပါသည်။  

 ဨဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့တွင် နိငု်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ  

သာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) 

ရနကု်န်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ် ဦဵေဆာင် 

ေသာအဖဲွ့သည် သန်လျင် လူငယ်သငတ်န်ဵ 

ေကျာင်ဵ အတွင်ဵ၌ရှေိေသာ လူငယ်မျာဵအတွက် 

ကုိဗစ်-၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်နိုင် 

ရန ် ကာေဘာ်လစ်ဆပ် ပာ ၁၂၀၀ တဳုဵ၊ ေဆဵ ဖန်ဵ 

ပဳုဵ ၅ ပဳုဵ၊ ပုိဵသတ်ေဆဵ ရည်ဂျာမီေတာလ် ၁၀ 

လီတာ ၃ ပဳုဵနှေငဴ်  လက်ေဆဵဆပ ်ပာရည် ၁၀ 

လီတာ ၂ ပဳုဵတို့ကုိ သွာဵေရာက်လှေူဒါန်ဵ ခဴဲရာ 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵတာဝန်ခဳမှေ လက်ခဳရယူခဴဲသည်။ 

  

ကုိဗစ်-၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသ့ုိ လှူဒါန်ဵပခင်ဵနှင်ဴ 

အကျဉ်ဵေထာင် ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်မှုပပုလုပ်ပခင်ဵ 

ပမင်ဵခခဳအကျဉ်ဵေထာင် နှငဴ် ေညာင်ဦဵအကျဉ်ဵေထာင်သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

လှူဒါန်ဵ 

ေလှေလှာ်အင်ဵ စုိကပ်ျ ို ဵေမွဵပမူေရဵစခန်ဵ နင်ဴှ ကျ ိုကဇ်ေကာ စိုက်ပျ ို ဵေမွဵပမူေရဵစခန်ဵသ့ုိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵ 

 ဨဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP) ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ် 

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည်  မင်ဵခခဳအကျဉ်ဵေထာင် 

အတွင်ဵ၌ရှေိေသာ အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵအတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန် ကာေဘာ်လစ်ဆပ် ပာ ၃၆၀၀ တုဳဵ၊ 

ေဆဵ ဖန်ဵပုဳဵ ၁၀ ပုဳဵ၊ ပိုဵသတ်ေဆဵရည် ဂျာမီ 

ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၆ ပုဳဵနှေင်ဴ  လက်ေဆဵဆပ် 

 ပာရည် ၁၀ လီတာ ၈ ပုဳဵ၊ ေညာင်ဦဵအကျဉ်ဵ 

ေထာင်အတွင်ဵ၌ရှေိေသာ အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵ 

အတွက် ကာေဘာ်လစ်ဆပ် ပာ ၈၀၀ တုဳဵ၊ 

ေဆဵ ဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ပိုဵသတ်ေဆဵရည် ဂျာမီ 

ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵနှေင်ဴ လက်ေဆဵဆပ် 

 ပာရည် ၁၀ လီတာ ၅ ပုဳဵ တို့ကို သွာဵေရာက် 

လှေူဒါန်ဵခဲဴရာ သက်ဆိုင်ရာ ေထာင်တာဝန်ခဳ 

အရာရှေိမျာဵမှေ လက်ခဳ ရယူခဲဴသည်။  
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သန်လျင်လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵသ့ုိ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵ 



  မန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှေိ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေ ခ 

အေနမျာဵနှေငဴ် နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှောဵသူမျာဵ၊ 

လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵနှေင်ဴ အရပ် 

သာဵမျာဵ လစဉ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆိ၊ု  ပစ်ဒဏ် 

ချမှေတ် ခင်ဵခဳရသည်ကို  ေစာင်ဴကကညဴ်မှေတ်တမ်ဵ

တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှေ လစဉ် 

အစီရင်ခဳစာနှေင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵကို 

ထုတ်ေဝလျက်ရှေိသည်။ ဨဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့ 

တွင် ဇူလိုင်လအတွက် အစီရင်ခဳစာနှေင်ဴ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵကို ထုတ်ေဝခဲဴ သည်။ 

 ထို့ ပင် AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်စာဵလှေယ်မျာဵ၊ အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာ အရာရှေိ 

မျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှေသဳအမတ်မျာဵ၊ NGOs, CBOs 

စသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှေ ကုိယ်စာဵလှေယ် 

မျာဵနှေင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာေ ပာေဆွဵ 

ေနွဵပွဲမျာဵနှေင်ဴ နှေစ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵ ခင်ဵနှေငဴ် 

သင်တန်ဵမျာဵ ပို့ချေပဵ ခင်ဵစသညဴ် လှုပ်ရှောဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို AAPP သတင်ဵလွှာ၌ လစဉ် 

ေဖာ် ပထာဵသည်။  

 ဨဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ဇူလိုင်လ 

အတွက် သတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။  

 ၂၀၁၅ ခုနှေစ်မှေစတင်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 

မှေ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှေင်ဴ စစ်ေကကာေရဵစခန်ဵ 

မျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက် ခင်ဵကို ရင်ဆိုင် ခဳစာဵ 

ခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ 

၏ အေတွ့အကကုဳမျာဵကို အင်တာဗျူဵမျာဵ ပု 

လုပ်၍ မှေတ်တမ်ဵ ပုစုခဲဴပါသည်။ ဨဂုတ်လ 

အတွင်ဵတွင် ေထာင်ဒဏ် ၁၃ နှေစ်နှေင်ဴ ငါဵနှေစ်၊ ၁၆ 

နှေစ်နှေင်ဴ ငါဵနှေစ်၊ ၁၅ နှေစ်နှေင်ဴ ေ ခာက်နှေစ် အသီဵသီဵ 

ကျခဳခဲဴရပပီဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက် ခင်ဵကို ခဳစာဵခဲဴကက 

ရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ သုဳဵဦဵ၏ 

ေထာင်တွင်ဵနှေင်ဴ ေထာင် ပင်ပ ဘဝ ဖတ်သန်ဵမှု 

အေ ခအေနမျာဵနှေင်ဴ အေတွ့အကကုဳမျာဵကို အင် 

တာဗျူဵ  ပုလုပ်၍ မှေတ်တမ်ဵ တင်ခဲဴပါသည်။   
 ၂၀၁၅ ခုနှေစ်မှေ ၂၀၂၀ ခုနှေစ် ဨဂုတ်လ 

ကုန်အထိ ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက်မှုကို ခဳစာဵခဲဴကကရ 

ေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၈၃ ဦဵ 

ကို အင်တာဗျူဵ ပုလုပ်၍ မှေတ်တမ်ဵ  ပုစုနိုင်ခဲဴပါ 

သည်။  

လစဉ်အစီရငခ်ဳစာ၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေအေအပီပီသတင်ဵလွှာကုိ 

ထုတ်ေဝပခင်ဵ 

ကုိဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာပပုစုပခင်ဵ 

 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ် 

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ ကိုဗစ်ကာလနှေငဴ် 

ဆက်နွယ၍်  ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှု ဖစ်စဉ်မျာဵ 

ပါဝင်သညဴ် ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာကို ဧပပီလ 

ကတည်ဵမှေ စတင်၍ မှေတ်တမ်ဵတင် ပုစုလျက်ရှေိ 

သည်။ ဇူလိုင်လ ကိုဗစ်သတင်ဵလွှာနှေငဴ် ကိုဗစ် 

ကာလအတွင်ဵ သတ်မှေတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵကို ချ ို ဵေဖာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆို၊  ပစ် 

ဒဏ်ချမှေတ် ခင်ဵခဳထာဵရေသာ စာရင်ဵမျာဵကို 

ဨဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ေဝခဲဴသည်။  

 မန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵရှေိ 

လ့ူအခွင်ဴအေရဵအေ ခ 

အေနမျာဵနှေင်ဴ 

နုိင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှောဵ

သူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ 

အလုပ်သမာဵမျာဵနှေင်ဴ 

အရပ်သာဵမျာဵ  

လစဉ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

တရာဵစဲွဆုိ၊  ပစ်ဒဏ် 

ချမှေတ် ခင်ဵခဳရသည်ကုိ  

ေစာင်ဴကကည်ဴမှေတ်တမ်ဵ 

တင်ရန်  
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ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပစ်က်ပခင်ဵခဳရသူမျာဵကုိ အင်တာဗျူဵပပုလုပ်ပခင်ဵနှင်ဴ မှတတ်မ်ဵ ပပုစုပခင်ဵ 



 ဨဂုတ်လ ၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) နှေင်ဴ မဟာမိတ် မန်မာ (Alliance 

Myanmar) တိုမ့ှေ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှေင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍ 

"ပစ်ပယ်ချ ို ဵနှေိမ်ခဳမျာဵအပါအဝင် အကျဉ်ဵေထာင် ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲ 

ေရဵ အစီရင်ခဳစာ" မိတ်ဆက်ပွဲကို အွန်လိုင်ဵတွင်   ပုလုပ်ခဲဴသည်။ 

အဆိုပါပွဲတွင် AAPP အတွင်ဵ 

ေရဵမှေူဵဦဵတိတန်ိုင်နှေင်ဴ မဟာ 

မိတ် မန်မာ၏ အမှုေဆာင် 

ဒါရိုက်တာ ေဒါက်တာဦဵစိုဵနိုင် 

တိုမ့ှေ အဖွင်ဴအမှောစကာဵ ေ ပာ 

ကကာဵခဲဴသည်။ သုေတသီ ဦဵရဲ 

ေအာင်မှေ အစီရင်ခဳစာပါ ေတွ့ရှေိ 

ချက်မျာဵအာဵ အသိေပဵေဆွဵ 

ေနွဵခဲဴသည်။ 
 ထိုအစီရင်ခဳစာကို AAPP 

နှေင်ဴ မဟာမိတ် မန်မာတို့မှေ မိတ် 

ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှေင်ဴအတူ 

ပူဵေပါင်ဵ ေရဵသာဵခဲဴ ခင်ဵ ဖစ် 

သည်။  ဤအစီရင်ခဳစာသည် 

“အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵရှေိ 

KP (Key Population) မျာဵ 

"ပစ်ပယ်ချ ို ဵနှိမ်ခဳမျာဵ အပါအဝင် အကျဉ်ဵေထာင်ပပုပပင် ေပပာင်ဵလဲေရဵ 

အစီရင်ခဳစာ” မိတ်ဆကပ်ွ ဲပပုလုပ်ပခင်ဵ 

Page 8 လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

 ဨဂုတ်လ ၂ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵရုဳဵ (AAPP) သ့ုိ မပဖိုဵပဖိုဵေအာင်နှေငဴ် မပိုပို 

တိုဦ့ဵေဆာင်ေသာ Reconcilia-

tion Exchange  Program Yan-

gon မှေ ေကျာင်ဵသူ/ေကျာင်ဵ 

သာဵ ၂၇ ဦဵ လာေရာက်ေလဴ 

လာခဲဴသည်။  AAPP မှေ ဦဵ 

ေကျာ်စိုဵဝင်ဵ၊ ဦဵေကျာ်စိုဵနှေင်ဴ 

ကိုဝဏ္ဏနွယတ်ိုမ့ှေ အသင်ဵ၏ဖွဲ့ 

စည်ဵပုဳ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ၊ 

လက်ရှေိ လုပ်ေဆာင်ေနသည် 

မျာဵကို ရှေင်ဵ ပခဲဴပပီဵ  ပခန်ဵကို 

ကိုသန်ဵထိုက်ဝင်ဵနှေင်ဴမေအဵသီ 

တာတို့မှေရှေင်ဵလင်ဵ ပသခဲဴသည်။ 
 

Reconciliation Exchange Program Yangon မှ လာေရာက်ေလဴလာ 

အေထွေထွလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ 

AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နုိင်မ ှ "ပစ်ပယ်ချ ို ဵနိှမခ်ဳမျာဵ အပါအဝင် 
အကျဉ်ဵေထာင် ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲေရဵ အစီရင်ခဳစာ” မိတဆ်က်ပွ၌ဲ အဖွင်ဴအမာှ 
စကာဵေ ပာသကာဵ 

Reconciliation Exchange Program Yangon မှ လာေရာက်ေလဴလာ 



 

 ဖစ်ေသာ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵပုဒ်မမျာဵ ဖင်ဴ အကျဉ်ဵကျခဳခဲဴရသညဴ် 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၊  ပငပ်လူ့အသုိက်အဝန်ဵတွင်ပင် ထိခိုက်ခဳစာဵ 

လွယ်ေသာ အုပ်စုမျာဵအ ဖစ်ရှေိေနေသာ လိင်လုပ်သာဵမျာဵ၊ 

မသန်စွမ်ဵမျာဵ၊ LGBT မျာဵအေန ဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ 

အတွင်ဵသ့ုိ အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵမျာဵအ ဖစ် ေရာက်ရှေိသွာဵ 

ေသာအချနိ်တွင် ၎င်ဵတို့ ရင်ဆိုင်ေတွ့ကကုဳခဲဴရေသာ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်အတွင်ဵရှေိ အေ ခအေနမျာဵကို ေမဵ မန်ဵ၍ စနစ်တကျ 

 ပုစုထာဵ ခင်ဵ ဖစ်သည်။” 

 ေဖာ် ပပါ Link မျာဵမှေတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် ကကညဴ်ရှု/

ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။  

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=vp1yB2OWoi4&feature=share&fbclid=IwAR3Viq96JrR

L3FAXgL49vci4oGytNvyl5FIPq7ZMBjgjPlNxo_UJvygm1

eI 
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/08/

prison-reform-with-key-population-Bur.pdf 
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/08/

prison-reform-with-key-population-Eng.pdf (အဂေလိပ်)  
 

 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵဘိုကကည် ေရဵသာဵသညဴ် 

“လာမယ်ဴေရွဵေကာက်ပွဲမှော မဲ ေပဵမလာဵ မေပဵဘူဵလာဵ” 

ေဆာင်ဵပါဵကို ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီ သတင်ဵ 

ဌာန၌ ေဖာ် ပခဲဴသည်။ အဆိုပါေဆာင်ဵပါဵတွင် “လူ့အခွငဴ်အေရဵ 

ကို ေလဵစာဵလိကု်နာ ေဖာ်ေဆာင်ပါမယ်လို့ ယုကဳကည်ရတဲဴ 

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှေယ်ေလာင်ဵကို မဲေပဵသင်ဴ” သည်ဟု 

ေဖာ် ပထာဵသည်။ 
ေဖာ် ပပါ Link မျာဵမှေတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှုနိုင် 

ပါသည်။  

https://burma.irrawaddy.com/opinion/

viewpoint/2020/08/26/228709.html?

fbclid=IwAR3ftJ9x5-

CL73DcLGzZQMvF2Wpr88ilqR4Qc4iO3eB3tlYyN-

MqsMYudwtM 
https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/

how-should-myanmar-citizens-vote-this-

november.html?

fbclid=IwAR170EXU_9Aej98s37ZaYZeEekfBZnqwG23W

nqe81pJ9dqvmzPA1hPGwi-o  

ပမန်မာနိုင်ငဳ၏ လွတ်လပ်စွာေရဵသာဵထုတ်ေဖာ်ေပပာဆိုခွင်ဴအေပခအေန အကဲပဖတ်ချက် 

အစီရင်ခဳစာ ထုတ်ပပန်ပခင်ဵ 

 ပဲန် မန်မာမှေ ဦဵေဆာင်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) အပါအဝင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ 

အစည်ဵ (၁၂) ဖွဲ့နှေင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍  မန်မာနိုင်ငဳ၏ လွတ်လပ်စွာ 

ေရဵသာဵ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴအေ ခအေန အကဲ ဖတ်ချက် 

အစီရင်ခဳစာ (၂၀၂၀) ကို ဨဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့တွင် ထုတ် ပန်ခဲဴ 

သည်။ ထိုအကဲ ဖတ်ချက်သည်  ပည်ေထာင်စုအစိုဵရ၏ လွတ် 

လပ်စွာ ေရဵသာဵထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴ ခိုင်မာအာဵေကာင်ဵေရဵ 

လုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်သညဴ် အဓိကနယ်ပယမ်ျာဵအတွင်ဵ တိုဵ 

တက်မှုကို အကဲ ဖတ် ခင်ဵ ဖစ်သည်။  
 ေဖာ် ပပါ Link မျာဵမှေတစ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှုနိုင် 

ပါသည်။  

http://www.penmyanmar.org/wpcontent/

uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard Myanmar.pdf?

fbclid=IwAR2KyP3i6MbSLxY65RA2EK4WyaO0QfdwH85

8VnKVhSXwAMrpYzxaDUPqvBU  
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/

uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard-English.pdf?

fbclid=IwAR3bl33WRh8hVqmdbtNQqMuL5G33FLIzxyR

YLJ5mF--O8eAYLl9Y1by_EDs  
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“လာမယ်ေဴရွဵေကာက်ပွဲမာှ မဲေပဵမလာဵ မေပဵဘူဵလာဵ” ေဆာင်ဵပါဵကုိ ေဖာ်ပပ 

https://www.youtube.com/watch?v=vp1yB2OWoi4&feature=share&fbclid=IwAR3Viq96JrRL3FAXgL49vci4oGytNvyl5FIPq7ZMBjgjPlNxo_UJvygm1eI
https://www.youtube.com/watch?v=vp1yB2OWoi4&feature=share&fbclid=IwAR3Viq96JrRL3FAXgL49vci4oGytNvyl5FIPq7ZMBjgjPlNxo_UJvygm1eI
https://www.youtube.com/watch?v=vp1yB2OWoi4&feature=share&fbclid=IwAR3Viq96JrRL3FAXgL49vci4oGytNvyl5FIPq7ZMBjgjPlNxo_UJvygm1eI
https://www.youtube.com/watch?v=vp1yB2OWoi4&feature=share&fbclid=IwAR3Viq96JrRL3FAXgL49vci4oGytNvyl5FIPq7ZMBjgjPlNxo_UJvygm1eI
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/08/prison-reform-with-key-population-Bur.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/08/prison-reform-with-key-population-Bur.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/08/prison-reform-with-key-population-Eng.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/08/prison-reform-with-key-population-Eng.pdf
https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/08/26/228709.html?fbclid=IwAR3ftJ9x5-CL73DcLGzZQMvF2Wpr88ilqR4Qc4iO3eB3tlYyNMqsMYudwtM
https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/08/26/228709.html?fbclid=IwAR3ftJ9x5-CL73DcLGzZQMvF2Wpr88ilqR4Qc4iO3eB3tlYyNMqsMYudwtM
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https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/how-should-myanmar-citizens-vote-this-november.html?fbclid=IwAR170EXU_9Aej98s37ZaYZeEekfBZnqwG23Wnqe81pJ9dqvmzPA1hPGwi-o
https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/how-should-myanmar-citizens-vote-this-november.html?fbclid=IwAR170EXU_9Aej98s37ZaYZeEekfBZnqwG23Wnqe81pJ9dqvmzPA1hPGwi-o
https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/how-should-myanmar-citizens-vote-this-november.html?fbclid=IwAR170EXU_9Aej98s37ZaYZeEekfBZnqwG23Wnqe81pJ9dqvmzPA1hPGwi-o
https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/how-should-myanmar-citizens-vote-this-november.html?fbclid=IwAR170EXU_9Aej98s37ZaYZeEekfBZnqwG23Wnqe81pJ9dqvmzPA1hPGwi-o
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard%20Myanmar.pdf?fbclid=IwAR2KyP3i6MbSLxY65RA2EK4WyaO0QfdwH858VnKVhSXwAMrpYzxaDUPqvBU
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard%20Myanmar.pdf?fbclid=IwAR2KyP3i6MbSLxY65RA2EK4WyaO0QfdwH858VnKVhSXwAMrpYzxaDUPqvBU
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard%20Myanmar.pdf?fbclid=IwAR2KyP3i6MbSLxY65RA2EK4WyaO0QfdwH858VnKVhSXwAMrpYzxaDUPqvBU
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard%20Myanmar.pdf?fbclid=IwAR2KyP3i6MbSLxY65RA2EK4WyaO0QfdwH858VnKVhSXwAMrpYzxaDUPqvBU
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard-English.pdf?fbclid=IwAR3bl33WRh8hVqmdbtNQqMuL5G33FLIzxyRYLJ5mF--O8eAYLl9Y1by_EDs
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard-English.pdf?fbclid=IwAR3bl33WRh8hVqmdbtNQqMuL5G33FLIzxyRYLJ5mF--O8eAYLl9Y1by_EDs
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard-English.pdf?fbclid=IwAR3bl33WRh8hVqmdbtNQqMuL5G33FLIzxyRYLJ5mF--O8eAYLl9Y1by_EDs
http://www.penmyanmar.org/wpcontent/uploads/2020/08/PEN_2020-Scorecard-English.pdf?fbclid=IwAR3bl33WRh8hVqmdbtNQqMuL5G33FLIzxyRYLJ5mF--O8eAYLl9Y1by_EDs


 ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ် 

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵဘိုကကည်၊ 

AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ်၊ မှေတ်တမ်ဵနှေငဴ်သုေတသန 

ဌာနတာဝန်ခဳနှေင်ဴ နိုင်ငဳ ခာဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ခဳ ကိုေဇာ်မိုဵ၊ အလုပ်အမှု 

ေဆာင်အဖွဲ့ဝင် ဦဵစိုဵနိုင်၊ အဖွဲ့ဝင် ကိုကိုေအာင်တို့သည် အပငိမ်ဵစာဵ 

ေထာင်ပိုင်ကကီဵ ဦဵစိန်ေဌဵနှေင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ 

 အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲတွင် အကျဉ်ဵေထာင်  ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲေရဵနှေငဴ် 

ပတ်သက်၍ ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။   

 ဨဂုတ်လ ၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ 

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ်သည်ရန်ကုန် 

ပမို့ေတာ်ခန်ဵမေရှေ့နှေင်ဴ မဂ္ဂင်ေကျာင်ဵတိုက်တို့၌  ပု 

လုပ်သညဴ် ရှေစ်ေလဵလုဳဵအေရဵေတာ်ပုဳ နှေစ်ပတ်လည် 

ေန့ အခမ်ဵအနာဵသ့ုိ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  

ဒုက္ခေပမပဳုအစီရငခ်ဳစာ မိတ်ဆက်ပွဲ နှငဴ် အကကိုညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲ 

ရှစ်ေလဵလုဳဵအေရဵေတာပ်ု ဳနှစ်ပတ်လည်ေန့ 

အခမ်ဵအနာဵသ့ုိ တက်ေရာက် 

 ဨဂုတ်လ ၂၂ ရက်ေန့နှေင်ဴ ၂၃ 

ရက်ေန့တိုတ့ွင် နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵ အသင်ဵ 

(AAPP) နှေင်ဴ  မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵ (၂၀) 

ဖွဲ့တို့ ပူဵေပါင်ဵ၍ ေရဵသာဵထာဵ ေသာ 

“ဒုက္ခေ မပုဳ” အစီရင်ခဳစာ မိတ်ဆက်ပွဲနှေငဴ် 

အကကိုညှိနှိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵပွဲကို ရန်ကုန်ပမို့ 

ရှေိ  Grand Palace Hotel ၌ ကျင်ဵပ 

 ပုလုပ်ခဲဴသည်။ ထိုအခမ်ဵအနာဵတငွ် 

AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵ 

ေကျာ်မှေ အခန်ဵအနာဵဖွငဴ်လှေစ် ခင်ဵနှေငဴ် 

အဖွင်ဴအမှောစကာဵကို ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ထို့ေနာက် ဦဵတင်ေမာင်ေထွဵမှေ သုေတ 

သနစာတမ်ဵ ပုစုရာတွင် ေတွ့ကကုဳခဲဴရ 

သညဴ်အေတွ့အကကုဳမျာဵအာဵ ေ ပာကကာဵ 

ခဲဴသည်။ ထို့ ပင ် စကာဵဝိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲ 

Page 10 လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

အကျဉ်ဵေထာင်ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

အပငိမ်ဵ စာဵ ေထာင်ပိုင်တစ်ဦဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပခင်ဵ 

ဒုက္ခေ မပုဳအစီရင်ခဳစာ မိတ်ဆက်ပွဲနငှဴ် အကကိုညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲ  

တွင် ဦဵေဆာင်ပဳဴပိုဵသူ (Moderator) 

အ ဖစ် ဦဵေအာင်မျ ို ဵေကျာ်မှေ ေဆာင်ရွက် 

ခဲဴပပီဵ Panalist မျာဵအ ဖစ် ပွင်ဴလင်ဵ 

 မန်မာေရှေ့ေဆာင် (OMI) အဖွဲ့မှေ ဦဵရဲ 

ေအာင်၊ AAPP မှေတ်တမ်ဵ၊ သုေတသန 

ဌာနနှေင်ဴ နိုင်ငဳ ခာဵေရဵရာ ဒု တာဝန်ခဳ 

ဦဵေဇာ်မိုဵနှေင်ဴ Generation Wave (GW) 

မှေ မအိအိမိုဵတိုမ့ှေ ေဆွဵေနွဵ ေပဵခဲဴကက 

သည်။ ထို့ေနာက် တက် ေရာက်လာ 

ေသာ Media မျာဵမှေ ေမဵ မန်ဵ ခင်ဵနှေငဴ် 

ဦဵေဆာင်ေဆွဵေနွဵသူမျာဵမှေ  ပန်လည် 

ေ ဖကကာဵ ခင်ဵတို့ကို  ပုလုပ်ခဲဴသည်။  
 ဤအစီရင်ခဳစာသည် ၂၀၁၀ ခုနှေစ်မှေ 

၂၀၂၀ ခုနှေစ်အထိ ၁၀ နှေစ်တာကာလ 

အတွင်ဵ  မန်မာ ပည်အနှေဳ့အ ပာဵတွင်  ဖစ် 

ပွာဵခဲဴသညဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာက်ခဳရ 

မှုမျာဵအေပါ် သဳုဵသပ်တင် ပထာဵသည်။ 
 ေဖာ် ပပါ Link မှေတစ်ဆငဴ် 

ဝင်ေရာက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။  
https://aappb.org/wpcontent/

uploads/2020/08/

HRV.layout.final_.pdf   

https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/08/HRV.layout.final_.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/08/HRV.layout.final_.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/08/HRV.layout.final_.pdf


 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

၏ စိတ်ဓာတ် ပန်လည် မှင်ဴတင်ေရဵကူညီေထာက်ပဳဴမှုအစီအစဉ် 

(AAPP-MHAP) သည် အွန်လိုင်ဵစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေဆွဵေနွဵမှု 

လုပ်ငန်ဵကို ဨဂုတ်လအတွင်ဵတင်ွလည်ဵ ဆက်လက်လုပ် 

ေဆာင်လျက်ရှေိသည်။ ေနရာေဒသအနှေဳ့အ ပာဵမှေ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ ပိုမိုမျာဵ ပာဵလာခဲဴပပီဵ လူမှုကွန်ရက်၊ 

ဗိုက်ဗာတို့မှေတစ်ဆင်ဴ ဆက်သွယ်မှုမျာဵလည်ဵရှေိခဲဴသည်။ ဆက် 

သွယ်လာသညဴ် ေဒသမျာဵမှော ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵ၊ မေကွဵ၊ ပဲခူဵ၊ 

ဧရာဝတီစသညဴ်  ပည်တွင်ဵေဒသမျာဵမှေ ဆက်သွယ ် ေဆွဵေနွဵမှု 

မျာဵအ ပင ် ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှေ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ ရှေိခဲဴ 

သည်။ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵမှေ ၂၅%၊  ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵမှေ 

၁၄%၊ ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှေ ၁၄%၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵမှေ ၁၈%၊ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵ ေဒသကကီဵမှေ ၁၉%၊ မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵမှေ ၇%  

နှေင်ဴ မွန် ပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵနှေင်ဴ ကျန်ေဒသမျာဵမှေ 

၁% စီ တို့ ဖစ်ကကသည်။  
 အွန်လိုင်ဵ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵသုိ့ ဆက် 

သွယ်ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတွင် အစိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵ 

အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵမျာဵ၊ NGO ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူမျာဵ၊ 

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵနှေငဴ် HIV ပိုဵရှေိသူမျာဵ စသည်ဴ အမျ ို ဵသာဵ၊ 

အမျ ို ဵသမီဵ အသက်အရွယစ်ုဳပါဝင်သည်။ ဨဂုတ်လအတွင်ဵ 

တွင် အမျ ို ဵသာဵ ၁၂၉ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှေစ်မှေ ၇၀ နှေစ်အတွင်ဵ)

နှေင်ဴ အမျ ို ဵသမီဵ ၁၂၀ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှေစ်မှေ ၇၅ နှေစ်အတွင်ဵ) 

တို၏့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

 ပဿနာမျာဵကို ကူညီေ ဖရှေင်ဵေပဵနိုင်ခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵတို့အနက် 

ဧရာဝတီတိုင်ဵနှေငဴ် ပဲခူဵတွင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရှေိ ကွာရန်တင်ဵ 

စင်တာမျာဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူ ၇၁ ဦဵအာဵ စိတ်ဖိစီဵ 

မှုမျာဵကို မည်ကဲဴသ့ုိထနိ်ဵညှိရမည် ဆိုသည်ကို တစ်ဦဵချင်ဵ 

ဆက်သွယ် ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ခဲဴသည်။ 
 ထိုဆက်သွယလ်ာသူမျာဵ၏ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ  ပဿနာ 

မျာဵ၊ လက္ခဏာမျာဵမှော  
 မိမိကိုယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် မိမိချစ်ခငရ်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာ 

ေရဵအတွက် အပမဲမ ပတ် စိုဵရိမ်ပူပန်ေန ခင်ဵ၊ ေကကာက်ရဳွ့ 

ေန ခင်ဵ 
 စိတ်ညစ် ခင်ဵကို အချနိ်မျာဵစွာ ခဳစာဵေနရ ခင်ဵ 

 စိတ်ထတဲွင် ေကကာက်ရွဳ့၊ တုန်လှုပ် ခင်ဵကို ခဳစာဵေနရ ခင်ဵ 

 အစာဵအေသာက်နှေင်ဴ အပိ်စက် ခင်ဵပုဳစဳေ ပာင်ဵလဲသွာဵ ခင်ဵ 
 အိပ်ေပျာ်ရန်နှေင်ဴ အာရုဳစူဵစိုက်ရန် အခက်အခဲရှေိ ခင်ဵ 

 အလွယ်တကူ စိတ်တို ခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဒါသထွက် ခင်ဵ 

 HIV ပိုဵရှေိသူမျာဵက အလွယ်တကူ ေရာဂါကူဵစက်ခဳရမည် 

ကို စိုဵရိမ်ပူပန် ခင်ဵ 

 ကိုဗစ်-၁၉ ၏ရိုက်ခတ်မှုေကကာင်ဴ မိမိတို့သုဳဵစွဲေနရေသာ 

ART ေဆဵမျာဵ  ပတ်လပ်သွာဵမည်ကို စိုဵရိမ် ခင်ဵ 
 အိမ်ထဲတွင် အချနိ်ေပါင်ဵမျာဵစွာ ေနရသ ဖငဴ် စိတ်တင်ဵ 

ကကပ် ခင်ဵ၊ မွန်ဵကကပ် ခင်ဵ၊ ဝမ်ဵနည်ဵမှုနှေင်ဴ စိတ်ဓာတ်ကျမှု 

ကို ခဳစာဵရ ခင်ဵ၊ မိမိ ပုဳမှေန်စိတ်ဝငစ်ာဵေသာအရာမျာဵကို 

စိတ်ဝင်စာဵမှု မရှေိေတာဴ ခင်ဵစသညဴ် လက္ခဏာမျာဵကို 

ခဳစာဵေနကကရ သည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  
 

ကုိဗစ်-၁၉ ဗိင်ုဵရပ် ကူဵစက်မှုကာလအတွင်ဵ အွန်လိုင်ဵ စိတ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှု အစီအစဉ် 

ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳအာဵလုဳဵ၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေပခအေနကုိ ပုမဳှနသ်ုဳဵသပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ် 

(UPR) အစီရင်ခဳစာမိတဆ်က်ပွဲ တက်ေရာက် 

 ဨဂုတ်လ ၃၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ို ဵ 

ေကျာ်သည် Green Hill Hotel ၌ ကျင်ဵပ 

 ပုလုပ်သညဴ် ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳအာဵလုဳဵ၏ လူ့အခွငဴ် 

အေရဵ အေ ခအေနကို ပုဳမှေန်သဳုဵသပ်သညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ် (UPR) အစီရင်ခဳစာ မိတ်ဆက်ပွဲကို 

တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ အဆိုပါမိတ်ဆက်ပွဲကို 

Burma/Myanmar UPR Forum မှေ ဦဵေဆာင် 

ကျင်ဵပခဲဴ ခင်ဵ ဖစ်သည်။  
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စိတ်ဓါတ် ပန်လည် မှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP) 



 ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵ 

အသင်ဵ (AAPP) ၏ စိတ်ဓာတ် ပန်လည် မှင်ဴတင်ေရဵ အစီအစဉ် (MHAP) မှေ 

သင်တန်ဵနည်ဵ ပ ကိုထင်ေအာင်သည် Tele-CETA သင်တန်ဵကို AAPP ၏ 

ဆူပါဗိုက်ဆာမျာဵနှေင်ဴေကာင်ဆယ်လာမျာဵကို အွန်လိုင်ဵမှေတစ်ဆင်ဴပို့ချခဲဴသည်။ 

သ့ုိအတွက် ကိုဗစ် ၁၉ ကူဵစက်မှုကဲဴသ့ုိ လူချင်ဵေတွ့ဆုဳရန် အခက်အခဲ ဖစ်ေန 

ေသာအေ ခအေနနှေင်ဴ လူချင်ဵေတွ့ဆုဳရန်ခက်ခဲေသာ ရပ်ေဝဵမှေကလိုင်ဵယန့်မျာဵ 

ကို စီတာကုထုဳဵ အ ပညဴ်အဝေပဵနိုင်မည် ဖစ်သည်။  

 ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့မှေ ဨဂုတ်လ ၂၉ ရက်ေန့ထိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ စိတ်ဓာတ် ပန်လည် မှငဴ် 

တင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP) မှေ သင်တန်ဵနည်ဵ ပ ကိုထင်ေအာင်သည်  Rain-

bow Alliance နှေင်ဴ တအာင်ဵအမျ ို ဵသမီဵအဖွဲ့အစည်ဵ (TWO) တိုမ့ှေ လူ့အခွငဴ် 

အေရဵကာကွယ်ေစာင်ဴေရှောက်သူမျာဵအာဵ “Stress management and Self-

care သင်တန်ဵ” ကို အွန်လိုင်ဵမှေတစ်ဆင်ဴ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါသင်တန်ဵကို 

သင်တန်ဵသူ/သာဵ ၁၂ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵ 

သည် စိတ်ကျန်ဵမာေရဵနှေင်ဴပတ်သက်၍ ဗဟုသုတနှေင်ဴကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵ ရရှေိခဲဴပပီဵ 

၎င်ဵတ့ုိ၏အလုပ်အကိုင်မျာဵနှေင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်၌ ေန့စဉ်စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို မည်ကဲဴ 

သ့ုိ ထိန်ဵညှိရမည်ကို သိရှေိလာကကသည်။  

AAPP ၏ဆူပါဗိက်ုဆာမျာဵနှင်ဴ ေကာင်ဆယ်လာမျာဵအာဵ Tele-

CETA သင်တန်ဵပို့ချ 

လ့ူအခငွဴ်အေရဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵအာဵ “Stress manage-

ment and Self-care သင်တန်ဵ” ကို အွန်လုိင်ဵမတှစ်ဆငဴ် ပ့ုိချပခင်ဵ 

“Stress management and Self-care သင်တန်ဵ”ကုိ ပို့ချပခင်ဵ 

Page 12 လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

Tele-CETA သင်တန်ဵကုိ AAPP ၏ ဆူပါဗိုက်ဆာမျာဵနှငဴ် 

ေကာင်ဆယ်လာမျာဵကုိ ပိုခ့ျ 

ရှမ်ဵ ပည်နယ်ေ မာက်ပိငု်ဵ၊နမ်ဴဆန်မမို့နယ်၌ “Stress man-

agement and Self-care သင်တန်ဵ” ကုိ ပ့ုိချ  

လ့ူအခွင်ဴအေရဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵကုိ “Stress 

management and Self-care သင်တန်ဵ” ကုိ ပိုခ့ျ 

 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှောက် ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ 

စိတ်ဓာတ် ပန်လည် မှငဴ်တင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP) မှေ ဆူပါဗိုက်ဆာ မသန်ဵ 

သန်ဵေဌဵနှေငဴ် ေကာင်ဆယ်လာ မသီတာေအဵတို့သည် Stress Management 

and Self-care သင်တန်ဵကို ရှေမ်ဵ ပည်နယ်ေ မာက်ပိုင်ဵ၊ နမဴ်ဆန်ပမို့နယ်၌ 

ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေန့မှေ ဨဂုတ်လ ၂၃  ရက်ေန့အထိ ငါဵရက်တာ ပို့ချေပဵခဲဴ 

သည်။ အဆိုပါသင်တန်ဵကို တအာင်ဵအမျ ို ဵသမီဵအဖွဲ့အစည်ဵ (TWO) မှေ 

ကျာဵ/မေရဵရာအေ ခ ပု အကကမ်ဵဖက်မှု (GBV) ကို ခဳစာဵခဲဴရသညဴ် အမျ ို ဵသမီဵ 

၁၀ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵသည် စိတ်ကျန်ဵ 

မာေရဵနှေင်ဴပတ်သက်၍ ဗဟုသုတမျာဵစွာရရှေိခဲဴပပီဵ ၎င်ဵတို့၏ ေန့စဉ်စိတ်ဖိစီဵမှု 

မျာဵကို မည်ကဲဴသ့ုိထိန်ဵညှိရမည်ကို သိရှေိလာေသာေကကာင်ဴ ၎င်ဵတို၏့စိတ်ခဳစာဵ 

မှုမျာဵအာဵ ထိန်ဵချုပ်လာနိုင်မည် ဖစ်သည်။  



 ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵ အသင်ဵ၏ စိတ် 

ဓာတ်  ပန်လည်  မှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ် (AAPP-

MHAP) မှေ သင်တန်ဵနည်ဵ ပ ကိုထင်ေအာင်သည် 

"ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ၌ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို ထိန်ဵညှိ 

 ခင်ဵနှေင်ဴ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက် ခင်ဵနှေငဴ် ပတ်သက် 

သညဴ် ဗွီဒီယိုမျာဵနှေင်ဴ ေဆာင်ဵပါဵ” ကို အွန်လိုင်ဵမှေ 

တစ်ဆင်ဴ ထုတ်လွှင်ဴခဲဴသည်။  
 ေဖာ် ပပါ Link မျာဵမှေတစ်ဆင်ဴ ဝင်ေရာက် 

ကကညဴ်ရှု/ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 

https://www.facebook.com/permalink.php?

sto-

ry_fbid=1222456111420222&id=100009675

341030&__tn__=K-R 
https://

www.facebook.com/100009675341030/

videos/1218134581852375/?

id=100009675341030 
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1216435098688990&set=a.12305990

4693187&type=3&theater 

"ကုိဗစ်-၁၉ ကာလ၌ စိတ်ဖိစီဵ မှုမျာဵကုိ ထိန်ဵညှိပခင်ဵနှင်ဴ မိမိကုိယ်ကုိဂရုစိုက်ပခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်သညဴ် ဗွီဒီယိုမျာဵ နှင်ဴ ေဆာင်ဵပါဵကို”ထုတ်လွှင်ဴပခင်ဵ 

အင်တာဗျူဵမျာဵေ ဖသကာဵ ခင်ဵ 

"ေကာင်ဵဆယ်လင်ဵက ဘယ်ေလာက်အေရဵကကီဵပါသလဲ” ေဆာင်ဵပါဵကို ေဖာ်ပပ 

 ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

၏ စိတ်ဓာတ် ပန်လည် မှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ် 

(AAPP-MHAP) မှေ ေကာင်ဆယ်လာ ကိုေအာင် 

မိုဵလွင် ေရဵသာဵသညဴ် "ေကာင်ဵဆယ်လင်ဵက 

ဘယ်ေလာက် အေရဵကကီဵပါသလဲ” ေဆာင်ဵပါဵ 

ကို သေဳတာ်ဆင်ဴဂျာနယ်၌ ေဖာ် ပခဲဴသည်။  

 ေဖာ် ပပါ Link မှေတစ်ဆင်ဴ ဝင်ေရာက် 

ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://

www.facebook.com/634323476905777/

photos/

a.648395438831914/1250805695257549/

?type=3&theater 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222456111420222&id=100009675341030&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222456111420222&id=100009675341030&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222456111420222&id=100009675341030&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222456111420222&id=100009675341030&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1218134581852375/?id=100009675341030
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1218134581852375/?id=100009675341030
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1218134581852375/?id=100009675341030
https://www.facebook.com/100009675341030/videos/1218134581852375/?id=100009675341030
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1216435098688990&set=a.123059904693187&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1216435098688990&set=a.123059904693187&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1216435098688990&set=a.123059904693187&type=3&theater
https://www.facebook.com/634323476905777/photos/a.648395438831914/1250805695257549/?type=3&theater
https://www.facebook.com/634323476905777/photos/a.648395438831914/1250805695257549/?type=3&theater
https://www.facebook.com/634323476905777/photos/a.648395438831914/1250805695257549/?type=3&theater
https://www.facebook.com/634323476905777/photos/a.648395438831914/1250805695257549/?type=3&theater
https://www.facebook.com/634323476905777/photos/a.648395438831914/1250805695257549/?type=3&theater


 ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတိတ်နိုင်သည် 

အကျဉ်ဵေထာင်နှေင်ဴ အချုပ်ခန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ေသ 

ဆုဳဵမှုမျာဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက်မှုမျာဵနှေင်ဴ ပတ်သက် 

၍ One News Myanmar မှေ  ပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတ်နိုင်မှေ တာဝန်ရှေိသူမျာဵ 

ကိုယ်၌က ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက်မှေသာလျှင် အေ ဖ 

မှေန်/ေ ဖာင်ဴချက် ရရှေိမည်ဟု နာဵလည်မှုလွဲေန 

သညဴ်ကိစ္စသည် အလွန်စိုဵရိမ်စရာရှေိသညဴ် ကိစ္စ 

 ဖစ်သည်၊ ရဲစခန်ဵနှေင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသည် 

လူထု၏ မျက်ကွယ၌်ရှေိေနသညဴ်အတွက် ညှဉ်ဵ 

ပန်ဵနှေိပ်စက်မှုမျာဵကို ပို၍ အာဵေပဵ၊ အာဵေ မာက် 

 ပုသကဲဴသ့ုိ ဖစ်ေနသည်၊ ထိုကဲဴသ့ုိကိစ္စမျ ို ဵ  ဖစ် 

ပွာဵမှုမရှေိေစရန်အတွက် အစီအမဳမျာဵ  ပုလုပ်ရ 

မည်၊ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက်မှုကို 

ဆန့်ကျင် ေရဵ သေဘာတူစာချုပ် (UNCAT) 

သည် ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက်မှုမှေ ကာကွယမ်ှုေပဵထာဵ 

သညဴ်အတွက် အ မန်ဆုဳဵ လက်မှေတ်ထိုဵရန် လို 

အပ်သည်၊ ထိုကဲဴသ့ုိ လက်မှေတ်ေရဵထိုဵ  ခင်ဵအာဵ 

 ဖငဴ် ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်စက်မှုကို ကာကွယသ်ညဴ်အစီ 

အမဳမျာဵ၊ ဥပေဒမျာဵကို  ပဌာန်ဵေပဵသညဴ် ကိစ္စ 

မျာဵကို လုပ်ေဆာင်နိုင်မည် ဖစ်သည်၊ UNCAT 

ကို လက်မှေတ်ထိုဵလျှင် ရဲအက်ဥပေဒကို မ ဖစ် 

မေန ပင်ရမညဴ်ကိစ္စမျ ို ဵ ရှေိလာမည် စသည် ဖငဴ် 

ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။ 
 ေဖာ် ပပါ လင်ဴမှေတစ်ဆငဴ် ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှု 

နိုင်သည်။  
https://www.facebook.com/

onenewsmyan/

videos/300608611149218   

 ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတိတ်နိုင်သည် 

“ဒုက္ခေ မပုဳ” လူ့အခွငဴ်အေရဵအေ ခအေန အစီရင် 

ခဳစာနှေငဴ်ပတ်သက်၍ MNC TV News မှေ  ပုလုပ် 

ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။  အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတန်ိုင်မှေ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာစုေဝဵ 

ခွင်ဴနှေင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵ လှေညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ ၆၆

(ဃ) တို့သည် အချနိ်မေရွဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက် 

အကျဉ်ဵေထာင်နှငဴ် အချုပ်ခန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ေသဆုဳဵမှုမျာဵ၊ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု 

မျာဵနှင်ဴ ပတသ်က်၍ One News Myanmar မှ ပပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို 

ေပဖကကာဵ 

“ဒုက္ခေပမပုဳ” လူ့အခွငဴ်အေရဵအေပခအေန အစီရင်ခဳစာနှငဴ်ပတ်သက် ၍ MNC TV 

News မှ ပပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကုိ ေပဖကကာဵပခင်ဵ 
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 ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင် နုိင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှေ ေကာင်ဆယ်လာနှေငဴ် စာေရဵဆရာမ 

တစ်ဦဵ ဖစ်သူ ဆရာမ နှေင်ဵပန်ဵအိမ်သည် 

“ကွာရန်တင်ဵထဲက ဘဝမျာဵ” နှေင်ဴပတ်သက်၍ 

One News Myanmar မှေ  ပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဆရာမ နှေင်ဵပန်ဵအိမ်မှေ “ကိုဗစ်

-၁၉ ေရာဂါသည် ေရရှေည် ဖစ်ပွာဵမည်ဆိုလျှင် 

စိန်ေခါ်မှုမျာဵလာမည် ဖစ်ပပီဵ စိတ်ဖိစီဵ လာမည် 

 ဖစ်သည်၊ ထိုအ ခင်ဵအရာမျာဵကို  ပငဆ်င်ထာဵ 

ရမည် ဖစ်သည်၊ ထို့ေကကာင်ဴ ေကာင်ဆယ်လင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် မျာဵစွာလိုအပ်လာမည်” ဟု 

ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။  
ေဖာ် ပပါ Link တွင် ကကညဴ်ပါ။ 
https://www.youtube.com/watch?

re-

load=9&v=7SFIso8vfOE&feature=youtu.b

e&fbclid=IwAR107w8mSa8XwG288aLAfH

Gx51npCNq_IbfUqZ-Qtf7hZoxVXrA8tT-

gpDg 

“ကွာရန်တင်ဵထဲက ဘဝမျာဵ” နှင်ဴပတ်သက်၍ One News Myanmar မှ ပပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကုိ ေပဖကကာဵပခင်ဵ 

Page 15 သသဂုတ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ ် 

နိုင်သညဴ် ပုဒ်မမျာဵ ဖစ် ခင်ဵ၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ 

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှေင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ 

လုဳခခုဳမှုကို ကာကွယ်ေပဵေရဵ ဥပေဒ၊ ရာဇသတ် 

ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၀၊ ၅၀၁၊ ၅၀၂ စသညဴ်ပုဒ်မျာဵကို 

ေသချာစွာ  ပန်လည်စိစစ်သင်ဴပပီဵ  ပငဆ်င်သငဴ် 

သည်မျာဵကို  ပင်ဆင်သင်ဴသည်၊  ဒစ်ဂျစ်တယ် 

လုဳခခုဳခွင်ဴနှေင်ဴပတ်သက်လျှင် နိုင်ငဳသာဵမျာဵကို၊ 

သတင်ဵယူသညဴ် မီဒီယာမျာဵကို အကာအကွယ် 

ေပဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵကို ေရဵဆွဲသင်ဴသည်၊ နိုင်ငဳ 

ေတာ် အကကည်ညိုပျက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵ 

ပုဒ်မ ၁၂၄ စသညဴ်ပုဒ်မ ဖင်ဴ လူအမျာဵအ ပာဵကို 

တရာဵစွဲဆို ခင်ဵမ ပုရန် တိုက်တွန်ဵလိုသည် 

စသည် ဖငဴ် ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။  
 ေဖာ် ပပါ Link မှေတစ်ဆင်ဴ ဝင်ေရာက် 

ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။  
https://www.mcntv.biz/

streamizshow/24/08/2020/154865/?

fbclid=IwAR2lkGNNDB9P2b5sjPT0UQ9JkB

g6Os0N0XdllSu5HsGEWYCRTyioGjZo2Og 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7SFIso8vfOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR107w8mSa8XwG288aLAfHGx51npCNq_IbfUqZ-Qtf7hZoxVXrA8tT-gpDg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7SFIso8vfOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR107w8mSa8XwG288aLAfHGx51npCNq_IbfUqZ-Qtf7hZoxVXrA8tT-gpDg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7SFIso8vfOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR107w8mSa8XwG288aLAfHGx51npCNq_IbfUqZ-Qtf7hZoxVXrA8tT-gpDg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7SFIso8vfOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR107w8mSa8XwG288aLAfHGx51npCNq_IbfUqZ-Qtf7hZoxVXrA8tT-gpDg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7SFIso8vfOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR107w8mSa8XwG288aLAfHGx51npCNq_IbfUqZ-Qtf7hZoxVXrA8tT-gpDg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7SFIso8vfOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR107w8mSa8XwG288aLAfHGx51npCNq_IbfUqZ-Qtf7hZoxVXrA8tT-gpDg
https://www.mcntv.biz/streamizshow/24/08/2020/154865/?fbclid=IwAR2lkGNNDB9P2b5sjPT0UQ9JkBg6Os0N0XdllSu5HsGEWYCRTyioGjZo2Og
https://www.mcntv.biz/streamizshow/24/08/2020/154865/?fbclid=IwAR2lkGNNDB9P2b5sjPT0UQ9JkBg6Os0N0XdllSu5HsGEWYCRTyioGjZo2Og
https://www.mcntv.biz/streamizshow/24/08/2020/154865/?fbclid=IwAR2lkGNNDB9P2b5sjPT0UQ9JkBg6Os0N0XdllSu5HsGEWYCRTyioGjZo2Og
https://www.mcntv.biz/streamizshow/24/08/2020/154865/?fbclid=IwAR2lkGNNDB9P2b5sjPT0UQ9JkBg6Os0N0XdllSu5HsGEWYCRTyioGjZo2Og


နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်စဉ် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို 

လိုက်နာ ခင်ဵမရှိ ခင်ဵနှင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို 

ချ ို ဵေဖာက် ခင်ဵအတွက်  ကူဵစက်ေရာဂါ မျာဵ 

ကာကွယန်ှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ  ၁၈ တို ့ဖငဴ် 

 ပစ်ဒဏ်ချမှတ် ခင်ဵခဳထာဵရသူ (၁၂) ဦဵ နှင်ဴ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀

(က)   ဖငဴ်  ပစ်ဒဏ်ချမှတ် ခင်ဵခဳရသူ (၂)ဦဵ ရှိသည်။ ထို့ ပင် 

ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ညမထွက်ရအမိန့် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ 

၁၈၈  ဖငဴ်  ပစ်ဒဏ်ချမှတ် ခင်ဵခဳရသူ စုစုေပါင်ဵ (၁၅) 

ဦဵရှိသည်။ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တပ်ဆင် ခင်ဵမရှိေသာ 

ေသကာင်ဴ အ ပစ်ေပဵအေရဵယူ ခင်ဵခဳထာဵရသူ (၄၄) ဦဵ 

ရှိသည်။ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ စိတ်ကိုေ ပာင်ဵလဲေစေသာ 

ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆(ဂ)  ဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆိ ုခင်ဵခဳထာဵရသူ (၂) ဦဵ ရှိသည်။  

ASSISTANCE 

ASSOCIATION FOR 

POLITICAL 

PRISONERS (AAPP) 

ကုိဗစ် ၁၉ သတင်ဵလွှာ (ဨဂုတ)် 

aappb.org 

 နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵအာဵ 

မတရာဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵ ဖင်ဴ ေထာင်သွင်ဵ 

အကျဉ်ဵချခဳခဲဴရသညဴ်  ဖစ်စဉ်မျာဵကို စနစ်တကျ 

သိမ်ဵဆည်ဵစုေဆာင်ဵရန် ရည်ရွယခ်ျက် ဖငဴ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ အချက်အလက်မျာဵ 

ေကာက်ခဳ ခင်ဵအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၄ ခုနှေစ်၌ 

စတင်၍ ေကာက်ခဳ စုေဆာင်ဵခဲဴသည်။  

 ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵေဟာင်ဵနှေစ်ဦဵ၏ ကိုယ်ေရဵ အချက်အလက် 

နှေစ်ေစာင်ကို ေကာက်ခဳခဲဴသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှေစ်မှေ 

၂၀၂၀ ခုနှေစ် ဨဂုတ်လကုန်အထိ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှေ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ၃၆၀၂ 

ဦဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကို ေကာက်ယူ 

စုေဆာင်ဵပပီဵ ဖစ်သည်။  

 ကျန်ရှေိေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကို ေကာက် 

ခဳေနဆဲ  ဖစ်ပါသ ဖငဴ် မိမိတို့ AAPP အင်တာနက် 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှောမှေ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

info@aappb.org အီဵေမဵလ်သ့ုိ လည်ဵေကာင်ဵ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေပဵပါရန် ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါ 

သည်။  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ အချက်အလကမ်ျာဵကုိ ေကာက်ခဳပခင်ဵ 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

 

ဆက်သွယ်ေမဵ မန်ဵရန် 

တိတ်နုိင် (အတွင်ဵေရဵမှေူဵ)   

+၉၅(၀) ၉၄၂   ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကကည် (တဲွဘက်အတွင်ဵေရဵမှေူဵ) 

+၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ို ဵေကျာ်

(ရန်ကုန်ရဳုဵတာဝန်ခဳ) 

+၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

https://aappb.org/

