
 စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှေ အေခြေြဳေ 

လူ့အြွေငဴ်အေရဵသင်တန်ဵနှေစ်ြေုကို အွန်လုိင်ဵမှေတစ်ဆင်ဴ 

ပို့ြေျေပဵနုိင်ြေဲဴသည်။ အွန်လိုင်ဵ သင်တန်ဵအမှေတ်စဉ် (၇) 

နှေင်ဴ (၈) ကိ ု စက်တင် ဘာလ ၇ ရက်ေန့မှေ စက်တင် 

ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့ အထိ ခပုလုပ်ြေဲဴသည်။  

 သင်တန်ဵအမှေတ်စဉ် (၇) ၌ သင်တန်ဵသူ (၉) 

ဦဵနှေငဴ် သင်တန်ဵသာဵ (၃) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၂) ဦဵ 

တက်ေရာက် ြဴဲေကကပပီဵ ၎င်ဵတ့ုိသည် Eastern  Naga 

Development Organization (ENDO)၊ Chin Social 

Organization Ann၊ ကြေျင်အမျ ို ဵ သမီဵအစည်ဵအရဳုဵ–

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ (KWAT)  တို့မှေ အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၊ ကိယု်ပိုင် 

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵနှေငဴ် ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရဵ 

ေကျာင်ဵတ့ုိမှေ ေကျာင်ဵဆရာ/ဆရာမမျာဵ၊ နမ်ဴေတာင်ဵ 

လူငယ်နှေငဴ် စိတ်ပါဝင်စာဵသမူျာဵခဖစ်ကကသည်။ ထ့ုိ 

အခပင် သင်တန်ဵ တက်ေရာက်သူမျာဵသည် ဗမာ၊ ရှေမ်ဵ-

ကြေျင်၊ နာဂ၊ ြေျင်ဵနှေင်ဴ ကြေျင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ ခဖစ်ကက 

ပပီဵ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသ ကကီဵ၊ 

ရှေမ်ဵခပည်နယ်နှေငဴ် ရြုိေင်ခပည်နယ်တို့မှေ ခဖစ်ကက သည်။  

 သင်တန်ဵအမှေတ်စဉ် (၈) ၌ သင် တန်ဵသူ (၉) 

ဦဵနှေငဴ် သင်တန်ဵသာဵ (၂) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၁) ဦဵ တက် 

ေရာက်ြေဲဴကကပပီဵ ၎င်ဵတ့ုိသည် ညီညွတ်ေသာဒီမိုကေရစီ 

သစ်ပါတီ၊ Communit  Peace  Support၊ ကြေျင် 

အမျ ို ဵသမီဵအစည်ဵအရဳုဵ ထုိင်ဵနိုင်ငဳ (KWAT)၊ တအာင်ဵ 

ေကျာင်ဵသာဵနှေင်ဴ လူငယ်သမဂ္ဂ(TSYU)၊ Chin 

University Students in Rakhine State (CUSR)၊ 

မွန်ခမတ်ေမတ္တာ၊ Shini  Life  နှေငဴ် "Wa"  Youth 

Organization တို့မှေ အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၊ ေကျာင်ဵသူမျာဵနှေငဴ် 

ပညာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵခဖစ်ကကသည်။ ၎င်ဵခပင် 

သင်တန်ဵ တက်ေရာက်သူမျာဵသည် ရှေမ်ဵ၊ ကြေျင်၊ ရှေမ်ဵ-

ဗမာ၊ ဗမာ-ကြေျင်၊ ဗမာ၊ တအာဝ်ဵ၊ ြေျင်ဵ-ဗမာ၊ ရှေမ်ဵနီ၊ 

ရြေိုင်-ဗမာနှေငဴ် ဝလမျ ို ဵမျာဵခဖစ်ကကပပီဵ ရှေမ်ဵခပည် နယ်၊ 

ကြေျင်ခပည်နယ်၊ ရြုိေင်ခပည်နယ်နှေငဴ် ထိုင်ဵ နိုင်ငဳတို့မှေ 

ခဖစ်ကကသည်။   

 အဆုိပါသင်တန်ဵမျာဵကိ ု AAPPမှေ သင်တန်ဵနည်ဵ 

ခပ ကုိဝဏ္ဏနွယ်မှေ ဦဵေဆာင် ပ့ုိြေျေပဵြေဲဴသည်။ သင်တန်ဵ 

တွင် အဓိကေဆွဵေနွဵေပဵေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

မှော လ့ူအြေွငဴ်အေရဵအဓိပ္ပါယ် ဖွငဴ်ဆိုြေျက်၊ တာဝန်ယူမှု 

နှေင်ဴ တာဝန်ြေဳမှု၊ လ့ူအြေွင်ဴအေရဵသမိုင်ဵေကကာင်ဵနှေငဴ် 

အေခြေြဳေအယူအဆ၊ ဂျနီီဗာကွန်ဗင်ဵရှေင်ဵပါအြေျက်မျာဵ၊ 

လူ့အြွေငဴ်အေရဵနှေငဴ် နုိင်ငဳတကာစာြေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ 

ေပါ်ေပါကလ်ာပုဳအဆင်ဴဆင်ဴနှေငဴ် နုိင်ငဳတကာ စာြေျုပ်စာ 

တမ်ဵမျာဵ၊ ြေွဲခြောဵဆက်ဆဳမှုနှေင်ဴ တုိင်တန်ဵမှုယန္တရာဵတို့ 

ခဖစ်ကကသည်။  

အေခြေြဳေလ့ူအြေငွဴ်အေရဵသင်တန်ဵကုိ အွန်လုိင်ဵမှတဆင်ဴ ပုိ့ြေျခြေင်ဵ  

ASSISTANCE 

ASSOCIATION 

FOR POLITICAL 

PRISONERS 

(AAPP) 

၂၀၂၀ ြေုနှစ ်၊ စက်တင်ဘာလ  

 လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

 

စက်တင်ဘာ 

သင်တန်ဵပိုြ့ေျခြေင်ဵ ၁ 

စည်ဵရုဳလှုဳ့ေဆာ်ခြေင်ဵ 

နှေင်ဴ တိုက်တွန်ဵခြေင်ဵ 

၃ 

ေထာက်ပဳဴကူညီခြေင်ဵ ၄ 

မှေတ်တမ်ဵနှေင်ဴ 

သုေတသန  

၅ 

အေထွေထွလှုပ်ရှောဵမှု

မျာဵ 

၆ 

စိတ်ဓါတ်ခပန်ခမှင်ဴ 

တင်ေရဵအစီအစဉ် 

၈ 

မီဒီယာ ၁၀ 

သင်တန်ဵပို့ြေျခြေင်ဵ 

အေခြေြဳေလ့ူအြွေငဴ်အေရဵသင်တန်ဵကုိ အွန်လုိင်ဵမှတဆငဴ် ပိုြ့ေျ 

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


 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ် 

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ အသွင်ကူဵေ ပာင်ဵ 

ေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှုသင်တန်ဵကို အွန်လိုင်ဵ 

မှေတေ်ဆင်ဴ ေက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့မှေ 

ေက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့အထိ (၈) ရက်တာ 

ပို့ချေပဵနိုင်ခဲဴသည်။ အဆိုပါသင်တန်ဵကို AAPP မှေ 

သင်တန်ဵနည်ဵ ပ ကိုေကျာ်ဦဵမှေ ပို့ချေပဵခဲဴပပီဵ 

သင်တန်ဵသူ (၁၀) ဦဵနှေင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ (၂) ဦဵ၊ 

ေုေုေပါင်ဵ (၁၂) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ 

သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵသည် တအာင်ဵ 

ေကျာင်ဵသာဵနှေငဴ် လူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU)၊ 

Community  Peace  Support၊ ကချင်အမျ ို ဵ 

သမီဵ အေည်ဵအရုဳဵ–ထိုင်ဵနိုင်ငဳ (KWAT)၊ Shining 

Life “ Wa Youth Organization၊ Chin Social 

Organization Ann တိုမ့ှေ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ ကိုယ်ပိုင် 

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵနှေင်ဴ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင် 

ပညာေရဵေကျာင်ဵတို့မှေ ေကျာင်ဵဆရာ/ဆရာမ 

မျာဵ၊ ေကျာင်ဵသူမျာဵနှေင်ဴ ေိတ်ပါဝင်ောဵသူမျာဵ 

 ဖေ်ကကပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် တအာင်ဵ၊ ဗမာ၊ ရှေမ်ဵ၊ 

ကချင်၊ ရခိုင်၊ ဝ နှေင်ဴ ချင်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ 

 ဖေ်ကကသည်။   

 သင်တန်ဵပိုခ့ျရ ခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် 

ဒီမိုကေရေီနိုင်ငဳေတာ် တည်ေဆာက်ေရဵတွင် 

ပါဝင်ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵ မှင်ဴတင်ရန်နှေင်ဴ အသိ 

ပညာမျာဵရရှေိလာရန် ရည်ရွယ်၍ ေွမ်ဵေဆာင်ရည် 

 မှင်ဴတင်ေပဵ ခင်ဵ ဖေ်သည်။  

“သင်တန်ဵပိုြ့ေျရခြေင်ဵ၏ 

ရည်ရွယ်ြေျက်သည် 

ဒီမိုကေရစီနိုင်ငဳေတာ် 

တည်ေဆာက်ေရဵတွင် 

ပါဝင်ကကသူမျာဵကုိ 

အာဵေပဵခမှငဴ်တင်ရန်နငှဴ် 

အသိပညာမျာဵရရိှရန် 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ခမှငဴ်တင်ေပဵခြေင်ဵခဖစ်သည်။”  

စာမျက်နှာ ၂  လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှုသင်တန်ဵကုိ အွန်လိုင်ဵမှတဆငဴ် 

ပို့ြေျခြေင်ဵ  

သင်တန်ဵပိုြ့ေျခြေင်ဵ 

အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵဆုိင်ရာ တရာဵမျှတမှုသင်တန်ဵကုိ အွန်လုိင်ဵမှတဆငဴ်ပိုြ့ေျ 



 ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွငဴ်အေရဵေကာင်ေီမှေ ကမ္ဘာေပါ်ရှေိနိုင်ငဳ 

တေ်နိုင်ငဳချင်ဵဆီ၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေ ခအေနကို ၅ နှေေ် 

တေ်ကကိမ် သဳုဵသပ်ေလဴရှေိပါသည်။ ထိုနည်ဵတူ  မန်မာနိုင်ငဳ၏ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵအေ ခအေနကိုလည်ဵ လာမညဴ် ၂၀၂၁ ခုနှေေ် 

ဇန်နဝါရီလတွင် သဳုဵသပ်မည်ဟုလျာထာဵပါသည်။ ထိုသုဳဵသပ်မူ 

မတိုင်ခင်  မန်မာနိုင်ငဳအေိုဵရအေန ဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အေိုဵရ 

မဟုတ်ေသာ အဖွဲ့မျာဵအေန ဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ  မန်မာနိုင်ငဳ၏ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵအေ ခအေနတိုဵတက်မူ ရှေိ/မရှေိကို အေီရင်ခဳော 

မျာဵ တင်သွင်ဵရပါသည်။  မန်မာနိုင်ငဳတွင် Burma/Myanmar 

UPR  Forum  ရှေိပပီဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောငဴ် 

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) အေန ဖငဴ် UPR ေတင်သညဴ် ၂၀၁၀ 

ခုနှေေ် ကတည်ဵက ထိုအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲဴပါသည်။ AAPP အေန ဖငဴ် 

တေ်ဖွဲ့ချင်ဵ အေန ဖငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အ ခာဵေသာအဖွဲ့ 

မျာဵ ဖင်ဴ ေုေပါင်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အေီရင်ခဳောမျာဵ တင်ခဲဴ 

ပါသည်။ မိမိတို့တင် ပချက်မျာဵကို နုိင်ငဳတကာမှေ သဳတမန်မျာဵ၊ 

အေိုဵရမျာဵမှေ ထညဴ်သွင်ဵေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ေေရန် နိုင်ငဳတွင်ဵရှေိ 

သဳတမန်မျာဵကို ဖိတ်ကကာဵပပီဵ  မန်မာနိုင်ငဳ၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

အေ ခအေနမျာဵအာဵ ေဆွဵေနွဵရပါသည်။ ကိုဗေ်ကာလ လူချင်ဵ 

ထိေတွ့မှုမရှေိနိုင်သ ဖင်ဴ Zoom   ဖငဴ် ေက်တင်ဘာလ ၂၉ 

ရက်ေန့တွင် ပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ 

 အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အေည်ဵမျာဵမှေ 

ကိုယ်ောဵလှေယ်မျာဵနှေင်ဴ အေမရိကန်၊ ကေနဒါ၊ အီဵယူ အပါအဝင် 

ေုေုေပါင်ဵ ၆၂ ဦဵပါဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲကို 

ေခါင်ဵေဉ် ၁၁ ခုခွဲ၍ ေဆွဵေနွဵခဲဴပပီဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ တွဲဘက် အတွင်ဵ 

ေရဵမှေူဵဦဵဘိုကကည်မှေ မတရာဵသ ဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ  ထိမ်ဵသိမ်ဵခဳရ 

 ခင်ဵ၊ ညှင်ဵပန်ဵနှေိပ်ေက် ခင်ဵမျာဵ ဖေ်ေပါ်ေန ခင်ဵနှေင်ဴ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵကိေ္စမျာဵကို ေဆွဵေနွဵခဲဴပပီဵ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွငဴ် 

အေရဵေကာင်ေီတွင်  မန်မာအေိုဵရအာဵ နိုင်ငဳတကာအေိုဵရမျာဵ 

မှေ ေထာက်ခဳချက်ေပဵသင်ဴေသာ အချက်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵခဲဴပါ 

သည်။  

 

စာမျက်နှာ ၃ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ြေုနှစ ် 

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ခြေင်ဵနှေင်ဴ တိုက်တွန်ဵခြေင်ဵ 

Burma/Myanmar UPR Forum ၌ AAPP တဲွဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်မှ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵ  

အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ်၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏မူလအြေွငဴ်အေရဵ၊ ဒီမိုကေရစီအေရဵနှေငဴ် လူ့အြေွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီနှေငဴ် ေတွ့ဆုဳ ေဆွဵေနွဵခြေင်ဵ 

ကုလသမဂ္ဂ လူအ့ြေွငဴ်အေရဵေကာင်စီသ့ုိ တင်သွင်ဵြေဲဴသညဴ် UPR အစီရင်ြေဳစာမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ နိုင်ငဳတကာ 

သဳတမန်မျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳတင်ခပြေျက်၌ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခြေင်ဵ 

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ခြေင်ဵနှေင်ဴ တိုက်တွန်ဵခြေင်ဵ 



 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ် 

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှေ အကျဉ်ဵေထာင် 

အတွင်ဵ အကျဉ်ဵကျလျက်ရှေိသညဴ် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှေင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵမေကာင်ဵမွန် 

သညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို 

ဆက်လက် ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵလျက်ရှေိသည်။ 

 ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် အင်ဵေိန် 

အကျဉ်ဵေထာင်မှေ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၇) ဦဵ၊ 

မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်မှေ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

(၈) ဦဵနှေငဴ် ေညာင်ေရွှေအကျဉ်ဵေထာင်မှေ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵ (၁) ဦဵတိုက့ို ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴ 

သည်။ ထို့ ပင် ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှေင်ဴ ေလ ဖတ် 

ေရာဂါခဳောဵေနကကရေသာ  နုိင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵ 

သာဵေဟာင်ဵ (၂)ဦဵကို  ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴသည်။  

 ၎င်ဵ ပင် ေထာင် ပင်ပမှေ တရာဵရင်ဆိုင်ေန 

ကကရေသာ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ပမို့ 

နယ်၊ ပေလာင်ေကျဵရွာမှေ ေတာင်သူ ၂၄ ဦဵနှေငဴ် 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မဂေလာဒဳုပမို့နယ်မှေ 

အလုပ်သမာဵ (၅) ဦဵတို့ကို ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴ 

သည်။  

 ထို့ ပင် ၂၀၁၅ ခုနှေေ်မှေေတင်၍ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)  မှေ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှေငဴ် ေေ်ေကကာ 

ေရဵေခန်ဵမျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်ေက်မှုကို ရင်ဆိုင် 

ခဳောဵခဲဴရ၍ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန် ခင်ဵ မရှေိ 

သညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို 

အေရဵေပါ် ကူညီေထာက်ပဳဴေပဵခဲဴသည်။ ေက် 

တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵ (၄) ဦဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴသည်။  

 ထို့ ပင် ကိုဗေ်-၁၉ အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵ 

ဆိုင်ရာ ကူဵေက်ေရာဂါ ကာလအတွင်ဵ အခက် 

အခဲမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ (၁၀၅) ဦဵကို သီဵ ခာဵ 

ေထာက်ပဳဴကူညီေပဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်တွင် ဇယာဵနှေင်ဴတကွ ေဖာ် ပထာဵပါ 

သည်။  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ နိုင်ကျဉ်ဵေဟာင်ဵမျာဵကုိ ေထာက်ပဳကူဴညီခြေင်ဵ 

စာမျက်နှာ ၄  လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

ေထာက်ပဳဴကူညီခြေင်ဵ 

အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကို ေထာက်ပဳဴကူညီ ခင်ဵ ၁၆ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီ 

 ခင်ဵ 

၂ ဦဵ 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်ေက် ခင်ဵကို ခဳောဵခဲဴရ၍ ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန် ခင်ဵမရှေိသာ 

နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို အေရဵေပါ် ေထာက်ပဳဴ ကူညီ ခင်ဵ 

၄ ဦဵ 

ေထာင် ပင်ပမှေ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသူမျာဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီ ခင်ဵ ၂၉ ဦဵ  

ကိုဗေ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို သီဵ ခာဵ 

ေထာက်ပဳဴ ကူညီ ခင်ဵ 

၁၀၅ ဦဵ 

ေုေုေပါင်ဵ ၁၅၆ ဦဵ 



လစဉအ်စီရင်ြဳေစာ၊ နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေအေအပီပ ီ

သတင်ဵလွှာကုိ ထုတ်ေဝခြေင်ဵ 

Inside Story Headline 

  မန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှေိ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေ ခ 

အေနမျာဵနှေငဴ် နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှောဵသူမျာဵ၊ 

လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵနှေင်ဴ အရပ် 

သာဵမျာဵ လေဉ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵေွဲဆိ၊ု  ပေ်ဒဏ် 

ချမှေတ် ခင်ဵခဳရသည်ကို  ေောင်ဴကကညဴ်မှေတ်တမ်ဵ

တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)  မှေ 

လေဉ်အေီရင်ခဳောနှေင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ောရင်ဵကို ထုတ်ေဝလျက်ရှေိသည်။ ေက်တင်ဘာ 

လ ၈ ရက်ေန့တွင် ဨဂုတ်လအတွက် လေဉ် 

အေီရင်ခဳောနှေင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵောရင်ဵကို 

ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 
 ထို့ ပင် AAPP  အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်ောဵလှေယ်မျာဵ၊ အေိုဵရ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှေိ 

မျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှေ သဳအမတ်မျာဵ၊ NGOs, 

CBOs  ေသညဴ် အဖွဲ့အေည်ဵအသီဵသီဵမှေ ကိုယ် 

ောဵလှေယ်မျာဵနှေငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာ 

ေ ပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှေင်ဴ နှေေ်သိမဴ် ေဆွဵေနွဵေပဵ 

 ခင်ဵနှေင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵ ပို့ချေပဵ ခင်ဵ ေသညဴ် 

လှုပ်ရှောဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို AAPP သတင်ဵလွှာ 

၌ လေဉ် ေဖာ် ပထာဵသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၈ 

ရက်ေန့တွင် ဨဂုတ်လ အတွက် သတင်ဵလွှာကို 

ထုတ်ေဝခဲဴသည်။    

 
-https://aappb.org/wpcontent/

uploads/2020/09/Burmese-Chronology--  

-and-MiR-for-August-Edit-1.pdf  
https://aappb.org/wpcontent/

uploads/2020/09/newsletter-

august_3.pdf  

စာမျက်နှာ ၅ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ြေုနှစ ် 

မှေတ်တမ်ဵနှေင်ဴသုေတသန  

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှငဴ် 

စစ်ေကကာ ေရဵစြေန်ဵ 

မျာဵ၌ ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှပိ်စက် 

မှုကိ ုရင်ဆုိင်ြေဳစာဵြေဲဴရ၍ 

ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန် 

ခြေင်ဵမရှိသည်ဴ နိငု်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ

ကိ ုအေရဵေပါ် ကူညီ 

ေထာက်ပဳ ဴ

ကုိဗစ် -၁၉ သတင်ဵလွှာ ခပုစုခြေင်ဵ  

 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ် 

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ ကိုဗေ်ကာလနှေင်ဴ 

ဆက်နွယ၍်  ဖေ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှု ဖေ်ေဉ်မျာဵ 

ပါဝင်သညဴ် ကိုဗေ်-၁၉ သတင်ဵလွှာကို ဧပပီလ 

ကတည်ဵက ေတင်၍ မှေတ်တမ်ဵတင် ပုေု 

လျက်ရှေိသည်။ ဨဂုတ်လ ကိုဗေ်သတင်ဵလွှာ 

နှေင်ဴ ကိုဗေ်ကာလအတွင်ဵ သတ်မှေတ်ထာဵေသာ 

ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချ ို ဵေဖာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵ 

ေွဲဆိ၊ု  ပေ်ဒဏ် ချမှေတ် ခင်ဵခဳထာဵရေသာ ောရင်ဵ 

မျာဵကို ေက်တင်ဘာလ ၇  ရက်ေန့တွင် ထုတ် 

ေဝခဲဴသည်။ 
https://aappb.org/wp-content/

uploads/2020/09/Final-COVID-19-News-

Letter-in-August-Burmese.pdf  
https://aappb.org/wp-content/

uploads/2020/09/Final-COVID-19-News-

Letter-in-August-English.pdf  
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https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/09/Final-COVID-19-News-Letter-in-August-Burmese.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/09/Final-COVID-19-News-Letter-in-August-Burmese.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/09/Final-COVID-19-News-Letter-in-August-English.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/09/Final-COVID-19-News-Letter-in-August-English.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/09/Final-COVID-19-News-Letter-in-August-English.pdf


 ၂၀၁၅ ခုနှေေ်မှေေတင်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 

မှေ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵနှေင်ဴ ေေ်ေကကာေရဵေခန်ဵ 

မျာဵ၌ ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်ေက် ခင်ဵကို ရင်ဆိုင်ခဳောဵ 

ခဲဴကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေဟာင်ဵမျာဵ 

၏ အေတွ့အကကုဳမျာဵကို အင်တာဗျူဵမျာဵ 

 ပုလုပ်၍ မှေတ်တမ်ဵ  ပုေုခဲဴပါသည်။ ေက်တင် 

ဘာလအတွင်ဵတွင် အနည်ဵဆုဳဵ ေထာင်ဒဏ် 

(၃) နှေေ်မှေ အမျာဵဆုဳဵေထာင်ဒဏ် (၂၉) နှေေ်ကကာဵ 

အသီဵသီဵကျခဳခဲဴရပပီဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှေိပ်ေက် ခင်ဵကို 

ခဳောဵခဲဴကကရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵ (၁၃) ဦဵ၏ ေထာင်တွင်ဵနှေင်ဴ ေထာင် ပင် 

ပ ဘဝ ဖတ်သန်ဵမှု အေ ခအေနမျာဵနှေင်ဴ အေတွ့ 

အကကုဳမျာဵကို အင်တာဗျူဵ  ပုလုပ်၍ မှေတ်တမ်ဵ 

တင်ခဲဴပါသည်။   

 ၂၀၁၅ ခုနှေေ်မှေ ၂၀၂၀ ခုနှေေ် ေက်တင် 

ဘာလကုန်အထိ ညှဉ်ဵပန်ဵ နှေိပ်ေက်မှုကို ခဳောဵခဲဴ 

ကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေုေုေပါင်ဵ 

၁၉၆ ဦဵကို အင်တာဗျူဵ ပုလုပ်၍ မှေတ်တမ်ဵ 

 ပုေုနိုင်ခဲဴပါသည်။  

မတရာဵဖမ်ဵဆီဵြေျုပ်ေနှာင်၍ သတ်ခဖတ်ခြေင်ဵြဳေြေဲဴရသညဴ် ရွာသာဵသဳုဵဦဵအတွက် 

အမနှ်တရာဵေပါ်ေပါက်ရန်နှင်ဴ တရာဵမျှတမှု ရရိှရန်ေတာင်ဵဆုိခြေင်ဵ  

ညှင်ဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်ခြေင်ဵြဳေရသူမျာဵကုိ အင်တာဗျူဵခပုလုပ်ခြေင်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵခပုစုခြေင်ဵ 

 မတရာဵဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှောင်၍ သတ် ဖတ်ခဳ 

ခဲဴရသညဴ် ရှေမ်ဵ ပည်နယ်ေ မာက်ပိုင်ဵ၊ မူဆယ်ပမို့ 

နယ်နှေငဴ် နမဴ်ခမ်ဵပမို့နယ်တိုမ့ှေ ရွာသာဵသဳုဵဦဵ 

အတွက်  အမှေန်တရာဵေပါ်ေပါက်ရန်နှေင်ဴ တရာဵ 

မျှတမှုရရှေိရန် တအာင်ဵ အမျ ို ဵသမီဵအဖွဲ့အေည်ဵ 

(TWO)  မှေ ဦဵေဆာင်၍ ေက်တင်ဘာလ ၁ 

ရက်ေန့တွင် ထုတ် ပန်ချက်တေ်ေောင်ကို ထုတ် 

 ပန်၍ ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 

အပါအဝင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အေည်ဵ (၃၂) ဖွဲ့မှေ 

လည်ဵ အဆိုပါ ထုတ် ပန်ချက်တွင်  ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင်၍ ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ် ပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ 

ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။  

 

 

စာမျက်နှာ ၆  လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

အေထွေထွလှုပ်ရှောဵမှုမျာဵ  

https://taangwomen.org/burmese/2020/09/01/%e1%80%99%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%96%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%86%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%b3%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%84/


 လွတ်လပ်ေွာ ထုတ်ေဖါ်ခွင်ဴမျာဵအာဵ တရာဵ 

ေွဲဆိ ု အေရဵယူေနမှုနှေင်ဴပတ်သက်၍ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)မှေ ထုတ် ပန်ချက်တေ်ေောင်ကို ေက်တင် 

ဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် ထုတ် ပန်ခဲဴသည်။ 

အဆိုပါထုတ် ပန်ချက်တွင် လက်ရှေိ ပငိမ်ဵ၊ေု၊ေီ 

ဥပေဒအရ  ပည်သူမျာဵ၏ လွတ်လပ်ခွင်ဴမျာဵ 

ပိတ်ပင် ခင်ဵခဳထာဵရသလို အာဏာပိုင်မျာဵမှေ 

ဥပေဒကို လိုသလိုအသဳုဵချပပီဵ  ပည်သူမျာဵအာဵ 

ဖိနှေိပ်ေရဵကိရိယာအ ဖေ် နှေိပ်ကွပ်အသုဳဵ ပုေန 

သညဴ်အတွက် အဆိုပါ ပငိမ်ဵ၊ေု၊ေီ ဥပေဒကို 

 ပည်သူမျာဵအာဵ အကာအကွယ်ေပဵသညဴ် 

ဥပေဒအ ဖေ် အ မန်ဆုဳဵ ပင်ဆင်နိုင်ရန် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှေ ထပ်မဳ တိုက်တွန်ဵေကကာင်ဵ ေဖာ် ပ 

ထာဵသည်။ 
ေအာက်ေဖာ် ပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ 

ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။  
https://aappb.org/wp-content/

uploads/2020/09/Foe-statement-7-Sep-

20.pdf  
https://aappb.org/2020/09/statement-on

-prosecution-of-right-to-freedom-of-

expression/?

fbclid=IwAR1oCR8VhooHxB1qVTsVSfZcnj6

gH31hrb5w67rNkKrXppURoYzYTVylQwA  

 ကိုဗေ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ 

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵေွဲဆိုေန 

 ခင်ဵနှေင်ဴပတ်သက်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)  မှေ 

ထုတ် ပန်ချက်တေ်ေောင်ကို ေက်တင်ဘာလ 

၁၄ ရက်ေန့တွင် ထုတ် ပန်ခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

ထုတ် ပန်ချက်တွင် လက်ရှေိ မန်မာနိုင်ငဳတွင် 

 ဖေ်ပွာဵလျက်ရှေိေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာက် 

မှုမျာဵနှေင်ဴ တရာဵလက်လွတ်ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှောင်မှု 

မျာဵကို ရပ်တန့်ေေရန်အတွက် နုိင်ငဳေတာ် 

အေိုဵရမှေ ထိေရာက်ေွာ ကိုင်တွယ်ေ ဖရှေင်ဵေပဵ 

ရန်၊ ယေန့ကာလ တိုင်ဵ ပည်တွင် ကျေရာက် 

ေနေသာ ကိုဗေ်-၁၉ ကူဵေက်ေရာဂါ ကပ်ဆိုဵ 

ကာလကကီဵအတွင်ဵ ေေ်ပွဲမျာဵ ရပ်တန့်ရန်၊ ေေ်ပွဲ 

မျာဵအတွင်ဵ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ေသဆုဳဵမှု 

မျာဵအာဵ လွတ်လပ်ေသာ ေုဳေမ်ဵေေ်ေဆဵေရဵ 

အဖွဲ့ဖွဲ့ေည်ဵပပီဵ အ မန်ဆုဳဵ ေုဳေမ်ဵေေ်ေဆဵ အေရဵ 

ယူေပဵရန်နှေငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒအာဵ လိုသလို အသုဳဵချေန ခင်ဵ 

မျာဵအာဵ ရပ်တန့်ပပီဵ တရာဵဥပေဒေိုဵမိုဵေရဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်  မိမိတို့ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက် 

ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ အေလဵအနက် တိုက် 

တွန်ဵ ေတာင်ဵဆိုေကကာင်ဵ ေဖာ် ပထာဵသည်။  
ေအာက်ေဖာ် ပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ 

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

uploads/2020/09/Statement-for-Arrest-

of-Student-in-Rakhine-3.pdf  
https://aappb.org/wpcontent/

uploads/2020/09/Statement-on-student

-arrested_FoE_14Sept_KT-eng.pdf  

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖါ်ြေွင်ဴမျာဵအာဵ တရာဵစွဲဆို အေရဵယူေနမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ 

ထုတ်ခပန်ြေျက်ထုတ်ခပန်ခြေင်ဵ  မန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵရှေိ 

လ့ူအခွင်ဴအေရဵအေ ခ 

အေနမျာဵနှေင်ဴ 

နုိင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှောဵ

သူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ 

အလုပ်သမာဵမျာဵနှေင်ဴ 

အရပ်သာဵမျာဵ  

လေဉ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

တရာဵေဲွဆုိ၊  ပေ်ဒဏ် 

ချမှေတ် ခင်ဵခဳရသည်ကုိ  

ေောင်ဴကကည်ဴမှေတ်တမ်ဵ 

တင်ရန်  

စာမျက်နှာ ၇ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ြေုနှစ ် 

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ 

ဖမ်ဵဆီဵတရာဵစွဲေနခြေင်ဵနှင်ဴ ပတသ်က်၍ ထုတ်ခပန်ြေျက်ကုိ ထုတ်ခပန်ခြေင်ဵ 

https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/09/Foe-statement-7-Sep-20.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/09/Foe-statement-7-Sep-20.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/09/Foe-statement-7-Sep-20.pdf
https://aappb.org/2020/09/statement-on-prosecution-of-right-to-freedom-of-expression/?fbclid=IwAR1oCR8VhooHxB1qVTsVSfZcnj6gH31hrb5w67rNkKrXppURoYzYTVylQwA
https://aappb.org/2020/09/statement-on-prosecution-of-right-to-freedom-of-expression/?fbclid=IwAR1oCR8VhooHxB1qVTsVSfZcnj6gH31hrb5w67rNkKrXppURoYzYTVylQwA
https://aappb.org/2020/09/statement-on-prosecution-of-right-to-freedom-of-expression/?fbclid=IwAR1oCR8VhooHxB1qVTsVSfZcnj6gH31hrb5w67rNkKrXppURoYzYTVylQwA
https://aappb.org/2020/09/statement-on-prosecution-of-right-to-freedom-of-expression/?fbclid=IwAR1oCR8VhooHxB1qVTsVSfZcnj6gH31hrb5w67rNkKrXppURoYzYTVylQwA
https://aappb.org/2020/09/statement-on-prosecution-of-right-to-freedom-of-expression/?fbclid=IwAR1oCR8VhooHxB1qVTsVSfZcnj6gH31hrb5w67rNkKrXppURoYzYTVylQwA
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/09/Statement-for-Arrest-of-Student-in-Rakhine-3.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/09/Statement-for-Arrest-of-Student-in-Rakhine-3.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/09/Statement-for-Arrest-of-Student-in-Rakhine-3.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/09/Statement-on-student-arrested_FoE_14Sept_KT-eng.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/09/Statement-on-student-arrested_FoE_14Sept_KT-eng.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/09/Statement-on-student-arrested_FoE_14Sept_KT-eng.pdf


စာမျက်နှာ ၈  လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက် 

ေရဵအသင်ဵ၏ ေိတ်ဓာတ် ပန်လည် မှင်ဴတင်ေရဵ 

ကူညီေထာက်ပဳဴမှုအေီအေဉ် (AAPP-MHAP) သည် 

အွန်လိုင်ဵေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵကို 

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင်လည်ဵ ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်လျှက်ရှေိသည်။ 

 ေနရာေဒသအနှေဳ့အ ပာဵမှေ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵ 

မှုမျာဵလည်ဵ ပိုမိုမျာဵ ပာဵလာခဲဴပပီဵ လူမှုကွန်ရက်၊ 

ဗိုက်ဗာတို့မှေတေ်ဆင်ဴ ဆက်သွယ်မှုမျာဵလည်ဵ ရှေိခဲဴ 

သည်။ ဆက်သွယ်လာသညဴ် ေဒသမျာဵမှော ရန်ကုန်၊ 

မန္တေလဵ၊ မေကွဵ၊ ပဲခူဵ၊ ဧရာဝတီ၊ မွန် ေသညဴ် 

 ပည်တွင်ဵေဒသမျာဵမှေ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ 

အ ပင် ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှေ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ 

လည်ဵရှေိခဲဴသည်။ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵမှေ ၃၇%၊ 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵမှေ - ၁၆%၊ ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှေ - ၁၄%၊ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵမှေ - ၈%၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵမှေ - ၅%၊ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵမှေ - ၂%၊ 

နှေင်ဴ ကျန်ေဒသမျာဵမှေ ၁၇%ေီ တို့ ဖေ်ကကသည်။  

 အွန်လိုင်ဵ ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵ 

သ့ုိ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတင်ွ အေိုဵရဝန် 

ထမ်ဵမျာဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵ အိမ်ေထာင်ဦဵေီဵမျာဵ၊ 

ေရွှေ့ေ ပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၊ သဘောသာဵ၊ NGO 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကွာရန်တင်ဵ 

ေင်တာမျာဵတွင် ကွာရန်တင်ဵဝငေ်နကကသူမျာဵ၊ 

ေေတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵနှေငဴ် HIV ပိုဵရှေိသူမျာဵ ေသည်ဴ 

အမျ ို ဵသာဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵ အသက်အရွယ်ေုဳ ပါဝင်ပါ 

သည်။ ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် အမျ ို ဵသာဵ 

၁၂၄ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှေေ်မှေ ၇၄ နှေေ်အတွင်ဵ)နှေင်ဴ 

အမျ ို ဵသမီဵ ၁၃၄ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှေေ်မှေ ၆၉ 

နှေေ်အတွင်ဵ) တို၏့ ကိုဗေ်-၁၉ ကာလ ေိတ်ဖိေီဵမှု 

မျာဵ၊ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ပဿနာမျာဵကို ကူညီေ ဖရှေင်ဵ 

ေပဵ နိုင်ခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵတိုအ့နက် ရန်ကုန်တိင်ုဵနှေငဴ် 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ 

မျာဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူ ၆၉ ဦဵအာဵ 

ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို မည်ကဲဴသ့ုိထိန်ဵညှိရမည်ဆိုသည် 

ကို တေ်ဦဵချင်ဵ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင် 

ခဲဴသည်။ 

 ထိုဆက်သွယလ်ာသူမျာဵ၏ ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

 ပဿနာမျာဵ၊ လက္ခဏာမျာဵမှော -  

 မိမိကိုယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် မိမိချေ်ခငရ်ေသာ 

သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အပမဲမ ပတ် ေိုဵရိမ် 

ပူပန်ေန ခင်ဵ၊ ေကကာက်ရဳွ့ ေန ခင်ဵ 

 ေိတ်ညေ် ခင်ဵကို အချနိ်မျာဵေွာ ခဳောဵေနရ ခင်ဵ 

 ေိတ်ထတဲွင် ေကကာက်ရဳွ့ ခင်ဵ၊ တုန်လှုပ် ခင်ဵကို 

ခဳောဵေန ရ ခင်ဵ 

 အောဵအေသာက်နှေင်ဴ အိပ်ေက် ခင်ဵပုဳေဳ ေ ပာင်ဵ 

လဲသွာဵ ခင်ဵ 

 အိပ်ေပျာ်ရန်နှေင်ဴ အာရုဳေူဵေိုက်ရန် အခက်အခဲ 

ရှေိ ခင်ဵ 

 အလွယ်တကူ ေိတ်တို ခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေဒါသ 

ထွက် ခင်ဵ 

 HIV ပိုဵရှေိသူမျာဵက အလွယ်တကူ ေရာဂါကူဵ 

ေက်ခဳရမည်ကို ေိုဵရိမ်ပူပန် ခင်ဵ 

 ကိုဗေ်-၁၉ ၏ရိုက်ခတ်မှုေကကာင်ဴ မိမိတို့သဳုဵေွဲ 

ေနရေသာ ART  ေဆဵမျာဵ ပတ်လပ်သွာဵမည်ကို 

ေိုဵရိမ် ခင်ဵ 

 အိမ်ထဲတွင် အချနိ်ေပါင်ဵမျာဵေွာေနရသ ဖင်ဴ 

ေိတ်တင်ဵကကပ် ခင်ဵ၊ မွန်ဵကကပ် ခင်ဵ၊ ဝမ်ဵနည်ဵမှုနှေငဴ် 

ေိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ခဳောဵရ ခင်ဵ 

 မိမိ ပုဳမှေန်ေိတ်ဝင်ောဵေသာအရာမျာဵကို ေိတ် 

ဝင်ောဵမှု မရှေိေတာဴ ခင်ဵ ေသညဴ် လက္ခဏာမျာဵကို 

ခဳောဵေနကကရသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  

ကုိဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ်ကူဵစက်မှုကာလအတွင်ဵ အွန်လိုင်ဵ စိတ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ ေဆွဵ  ေနွဵမှု 

အစီအစဉ် 

စိတ်ဓာတ်ခပန်လည်ခမှငဴ်တင်ေရဵ အစီအစဉ် MHAP 



 

 ေက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့မှေ ေက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့ 

ထိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ်  ပန်လည် မှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ် 

(MHAP)မှေ သင်တန်ဵနည်ဵ ပ ကိုထင်ေအာင်သည်  Rainbow 

Alliance၊ ဧရာဝတီလူငယ်ကွန်ရက်နှေင်ဴ ပအုိဝ်ဵအမျ ို ဵသမီဵသမဂ္ဂ

(PWU) တိုမ့ှေ လူ့အခွင်ဴအေရဵကာကွယေ်ောင်ဴသူမျာဵကို “Stress 

management  and  Self-care  သင်တန်ဵ”ကို အွန်လိုင်ဵ 

မှေတေ်ဆင်ဴ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ/

သာဵ ၁၁ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  

 ထို့ ပင် ေက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့မှေ ေက်တင်ဘာလ ၂၅ 

ရက်ေန့ထိ သင်တန်ဵနည်ဵ ပ ကိုထင်ေအာင်သည်  Rainbow 

Alliance၊ အေ ခခဳပညာအလုပ်သမာဵမျာဵသမဂ္ဂ(BEWU) တိုမ့ှေ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵကာကွယ်ေောင်ဴသူမျာဵကို “Stress  manage-

ment  and  Self-care  သင်တန်ဵ”ကို အွန်လိုင်ဵမှေတေ်ဆငဴ် 

ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ/သာဵ ၁၈ ဦဵ 

တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  

 သင်တန်ဵတက်ေရာက်သူမျာဵသည် ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵနှေငဴ် 

ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတနှေင်ဴ ကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵ ရရှေိခဲဴပပီဵ ၎င်ဵတုိ့၏ 

အလုပ်အကိုင်မျာဵနှေင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်၌ ေန့ေဉ်ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို 

မည်ကဲဴသ့ုိ ထိန်ဵညှိရမည်ကို သိရှေိလာကကသည်။  

Tele-CETA သင်တန်ဵကို AAPP ၏ ဆူပါဗုိက်ဆာမျာဵနှင်ဴ ေကာင်ဆယ်မျာဵကုိ ပို့ြေျ 

 ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ်  ပန်လည် 

 မှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ် (MHAP)  မှေ သင်တန်ဵနည်ဵ ပ 

ကိုထင်ေအာင်သည် Tele-CETA  သင်တန်ဵကို AAPP  ၏ 

ဆူပါဗိုက်ဆာမျာဵ နှေင်ဴ ေကာင်ဆယ်လာမျာဵကို အွန်လိုင်ဵမှေ 

တေ်ဆင်ဴ ပို့ချခဲဴသည်။ ကိုဗေ် ၁၉ ကူဵေက်မှုကဲဴသ့ုိ လူချင်ဵ 

ေတွ့ဆုဳရန် အခက်အခဲ ဖေ်ေနေသာ အေ ခအေနနှေင်ဴ လူချင်ဵ 

ေတွ့ဆုဳရန် ခက်ခဲေသာ ရပ်ေဝဵမှေ ကလိုင်ဵယန့်မျာဵကို ေီတာ 

ကုထုဳဵ အ ပညဴ်အဝေပဵနိုင်မည် ဖေ်သည်။  

စာမျက်နှာ ၉ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ြေုနှစ ် 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်သူမျာဵကုိ “Stress management and Self-care သင်တန်ဵ”ကုိ 

အွန်လိုင်ဵမှတဆင်ဴ ပို့ြေျခြေင်ဵ 

Tele-CETA သင်တန်ဵကို AAPP ၏ ဆူပါဗုိက်ဆာမျာဵ နှငဴ် 

ေကာင်ဆယ်လာမျာဵကိ ုပို့ြေျ 

လူ့အြွေငဴ်အေရဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵကိ ု“Stress 

management and Self-care သင်တန်ဵ” ကိ ုပို့ြေျ 



 ေက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)  ၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတိတ်နိုင်သည် 

ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာေုေဝဵခွင်ဴနှေင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ေီတန်ဵ 

လှေညဴ်လည်ခွင်ဴ (ပငိမ်ဵ၊ေု၊ေီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈ နှေငဴ် 

ပတ်သက်၍ 7 Days News သတင်ဵဌာနမှေ 

 ပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။ 

ထိုအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတ်နိုင်မှေ “ယခုကဲဴသို့ 

ဖမ်ဵဆီဵ  ခင်ဵမျာဵသည် ဥပေဒမျာဵ၏ အာဵနည်ဵ 

ချက်မျာဵေကကာင်ဴ  ဖေ်သည်၊ ဥပေဒကို လိုသလို 

အသုဳဵ ပုေနသည်ကို ေတွ့ရှေိရသည်၊ ထို့ေကကာငဴ် 

ပငိမ်ဵ၊ေု၊ေီ ဥပေဒနှေင်ဴ ပတ်သက်၍  ပန်လည် 

ေိေေ် ပင်ဆင်ေပဵရန် ၎င်ဵတ့ုိအေန ဖငဴ် ေတာင်ဵ 

ဆိုေကကာင်ဵ” ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ် ပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ 

ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 

https://7day.news/detail?id=198290  

“ကုိဗစ်-၁၉ ကာလ၌ စိတ်ဖိစီဵ မှုမျာဵကုိ ထိန်ဵညှိခြေင်ဵနှင်ဴ မိမိကုိယ်ကိုဂရုစိုက်ခြေင်ဵနှင်ဴ 

ပတသ်က်သညဴ် ဗွဒီီယိုမျာဵနှင်ဴ ေဆာင်ဵပါဵကို” ထုတ်လွှင်ဴခြေင်ဵ 

ငငိမ်ဵ ၊စု၊စီဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်မှ 

အင်တာဗျူဵေခဖကကာဵခြေင်ဵ 

 ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ၏ ေိတ် 

ဓာတ် ပန်လည် မှင်ဴတင်ေရဵ အေီအေဉ် (AAPP-

MHAP) မှေ သင်တန်ဵနည်ဵ ပ ကိုထင်ေအာင်သည် 

"ကိုဗေ်-၁၉ ကာလ၌ ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို ထိန်ဵညှိ 

 ခင်ဵနှေင်ဴ မိမိကိုယ်ကို ဂရုေိုက် ခင်ဵနှေင်ဴပတ်သက် 

သညဴ် ဗွီဒီယိမုျာဵနှေင်ဴ ေဆာင်ဵပါဵ” ကို အွန်လိုင်ဵမှေ 

တေ်ဆင်ဴ ထုတ်လွှင်ဴခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ် ပပါ လင်ဴမှေတေ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက် 

ကကညဴ်ရှု နိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/watch/?
v=623308218557729 

စာမျက်နှာ ၁၀  လစဉ်သတင်ဵလွှာ 

အင်တာဗျုဵ 

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵကုိ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵနှေငဴ်ပတ်သက်၍ AAPP အတွင်ဵေရဵမှေူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်မှေ အင်တာဗျုဵေခဖကကာဵခြေင်ဵ 

ေက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) 

၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတိတ်နိုင်သည် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ နှေင်ဴပတ်သက်၍ Develop-

ment Media Group မှေ  ပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။ 

https://7day.news/detail?id=198290
https://www.facebook.com/watch/?v=623308218557729
https://www.facebook.com/watch/?v=623308218557729


 ေက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)  ၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတတိ်နိုင်သည် 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵရှေိ ကိုဗေ်-၁၉ အန္တရာယ်နှေင်ဴ 

ပတ်သက်၍ MCN  TV  news  မှေ  ပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာ 

ဗျူဵတင်ွ ဦဵတိတန်ိုင်မှေ “ မန်မာနိုင်ငဳရှေိ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်မျာဵအတွင်ဵ၌ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရသည် သိန်ဵ 

နှေင်ဴချ၍ီ ရှေိေနသည်၊ ရဲေခန်ဵ၊ အချုပ်ေခန်ဵနှေငဴ် ရဲဘက် 

ေခန်ဵမျာဵကိုပါ ထညဴ်သွင်ဵလိုက်လျှင် လက်ရှေိ 

ပမာဏထက် နှေေ်ဆခန့် ဖေ်သွာဵနိုင်သည်၊ ထိုအေ ခ 

အေနမျ ို ဵတွင် တေ်ဦဵတေ်ေယာက် ကူဵေက်လိုက် 

ပါက မည်သ့ုိမျှ ထိန်ဵသိမ်ဵ၍မရနိုင်သညဴ် အေန 

အထာဵ ဖေ်သည်၊ ထိုအ ခင်ဵအရာမျာဵကို မကွယ ်

မဝှေက်ဘဲ ပွင်ဵ လင်ဵေွာရှေိရန်လိုအပ်သည်၊ ဥပမာ  

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵရိှ ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ်နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်မ ှအင်တာဗျူဵ ေခဖကကာဵခြေင်ဵ 

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအေခြေအေနနှင်ဴ ပတ်သက်၍ AAPP 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်မှ အင်တာဗျူဵ ေခဖကကာဵခြေင်ဵ 

 ေက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)  ၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတိတ်နိုင်သည် 

ကိုဗေ်-၁၉ နှေင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ အေ ခအေနနှေငဴ် 

ပတ်သက်၍ Mandalay  In-depth  News  မှေ 

 ပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။ 

ထိုအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတန်ိုင်မှေ “အကျဉ်ဵေထာင် 

မျာဵသည် ဝင်ဆဳဴနိုင်သညဴ် ဦဵေရထက် သဳုဵဆခန့် 

မျာဵေနပပီဵ  ပညဴ်ကကပ်လျက်ရှေိသည်၊ ယခုအချနိ်တွင် 

ရုဳဵထုတ်မျာဵလည်ဵ မရှေိေတာဴပါ၊ ေထာင်အဝင်သာ 

လက်ခဳေနရသည်၊ ထိုအေ ခအေနမျာဵသည် ေိုဵရိမ် 

ဖွယ်ရာ ဖေ်သည်၊ ၎င်ဵ ပင် ေထာင်ဝင်ောေတွ့ခွငဴ် 

ကန့်သတ်ပိတ်ပင်လိုက် ခင်ဵေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵသည် မိသာဵနှေင်ဴေတွ့ဆုဳခွင်ဴ မရေတာဴဘဲ 

အဆက်အသွယ်  ပတ်သွာဵပပီဵ ယင်ဵအေ ခအေန 

သည်လည်ဵ ေိုဵရိမ်ဖွယ်  ဖေ်သည်ဟု ေ ပာကကာဵခဲဴ 

သည်။  

ေအာက်ေဖာ် ပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ 

ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://www.facebook.com/

mandalayindepthnews/photos/

a.528183521038441/935124623677660/

  

စာမျက်နှာ ၁၁ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ြေုနှစ ် 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵရှိ ကိဗုစ်-၁၉ အန္တရာယ်နငှဴ်ပတ်သက်၍ AAPP  

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်မှ အင်တာဗျူဵေခဖကကာဵ 

ေနာက်ေကျာသုိ့ 

https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/935124623677660/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/935124623677660/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/935124623677660/


နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

 

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ၌ေနထုိင်စဉ် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကိ ုလုိက်နာခြေင်ဵ မရှခိြေင်ဵနှငဴ် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကိ ုြေျ ို ဵေဖာက်ခြေင်ဵအတွက ်သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳြေန့်ြေွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀ (က)ခဖငဴ် 

တရာဵစွဲဆိုြေဳရသူ (၃၀၉) ဦဵရိှငပီဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင် ရာ 

စီမဳြေန့်ြေွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၉ ခဖင်ဴ ခပစ်ဒဏ်ြေျမှတ်ခြေင်ဵြေဳရသူ (၁) ဦဵ 

ရှိသည်။ ထို့ခပင် ကုိဗစ်ကာလအတွင်ဵ ညမထွကရ်အမိန့် 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ခဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုြေဳရသူ စုစုေပါင်ဵ (၁၀၀၆) 

ဦဵရှိငပီဵ၊ ညမထွကရ်အမိန့် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ခဖင်ဴ ခပစ်ဒဏ် 

ြေျမှတ်ခြေင်ဵြေဳရသူ စုစုေပါင်ဵ (၁၀၄) ဦဵရှိသည်။ နှာေြေါင်ဵစည်ဵ (Mask) 

တပ်ဆင်ခြေင်ဵမရှိေသာေကကာငဴ် ကူဵစက်ကာကွယ်နှိမ်နငှ်ဵ ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ 

(၁၅) ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြေဳရသူ စုစုေပါင်ဵ (၃၅၀) ဦဵ၊ နှာေြေါင်ဵစည်ဵ (Mask) 

တပ်ဆင်ခြေင်ဵမရှိေသာေကကာငဴ် အခပစ်ေပဵ အေရဵယူခြေင်ဵ ြေဳထာဵရသူ 

(၁၂၀) ဦဵ ရိှသည်။ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၂/၂၉၄/၁၁၄ ခဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆိုခြေင်ဵြေဳရသူ (၄) ဦဵ၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၄၀၉ ခဖငဴ် 

တရာဵစွဲဆိုခြေင်ဵြေဳရသူ (၁) ဦဵ နှငဴ် ခပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ ကာကွယ်ေရဵ 

အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၆(၁) ခဖငဴ် တရာဵစဲွဆိုခြေင်ဵြေဳရသူ (၇) ဦဵ ရှိသည်။  

ASSISTANCE 

ASSOCIATION FOR 

POLITICAL 

PRISONERS (AAPP) 

ကုိဗစ် ၁၉ သတင်ဵလွှာ (စက်တင်ဘာ) 

aappb.org 

 

အာဵ ဖင်ဴ တာေမွနှေင်ဴ ဗိုလ်တေထာင်ပမို့နယ် 

ရဲေခန်ဵမျာဵမှေ ရဲအရာရှေိနှေေ်ေယာက်၊ သဳုဵေယာက် 

ခန့်သည် ကိုဗေ်-၁၉ ကူဵေက်ခဲဴသည်၊ ထိုကဲဴသို့ 

ကူဵေက်ခဲဴလျှင် အချုပ်ခန်ဵအတွင်ဵမှေ အချုပ်သာဵ 

မျာဵအတွက် ေိုဵရိမ်ဖွယ်ရာရှေိသည်၊ ထိုအချုပ် 

သာဵမျာဵ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵသ့ုိ ေရာက်ရှေိ 

သွာဵလျှင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွက် ေိုဵရိမ် 

ဖွယ်ရာရှေိသည်၊ ထိုအချုပ်သာဵမျာဵ ေထာင်ကျ 

သွာဵလျှင် ေထာင်ကျေဆာင်မျာဵတငွ် ေိုဵရိမ် 

ဖွယ်ရာရှေိသည်၊ ထို့အ ပင ် ကူဵေက်နှုန်ဵမျာဵသည် 

အကျဉ်ဵေထာင်နှေင်ဴပတ်သက်လာလျှင် ေသေသ 

ချာချာ သိရှေိရ ခင်ဵမရှေိသညဴ်အတွက် မည်မျှ 

ကူဵေက်နှုန်ဵ  ဖေ်ေနသည်၊ မည်မျှေိုဵရိမ်ေရာရှေိေန 

သည်ဆိုသည်ကို သိရှေိရ ခင်ဵ မရှေိပါ၊ သ့ုိေသာ် 

လည်ဵ  ဖေ်ပွာဵမည်ဆိုလျှင် မည်သ့ုိမျှတာဵဆီဵ၍ 

မရသညဴ် အေ ခအေနမျ ို ဵနှေင်ဴ ရင်ဆိုင်ရမည် ဖေ် 

သည်၊ ထို့ေကကာင်ဴ ထိုအ ခင်ဵအရာမျာဵနှေငဴ် 

ပတ်သက်ပပီဵ ကကိုတင်ကာကွယ်ရမညဴ် ကိေ္စမျာဵ 

ကို  ပင်ဵ  ပင်ဵထန်ထန်နှေင်ဴ ဂရုတေိုက်လုပ်ေဆာင် 

သင်ဴေကကာင်ဵကို အေဉ်တေိုက် တိုက်တွန်ဵလျက် 

ရှေိသည်” ဟု ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ် ပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ 

ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 

https://www.facebook.com/mcntv/

videos/342987926817744/   

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ 

 

ဆက်သွယ်ေမဵ မန်ဵရန် 

တိတ်နုိင် (အတွင်ဵေရဵမှေူဵ)   

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

+၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ို ဵေကျာ်

(ရန်ကုန်ရဳုဵတာဝန်ခဳ) 

+၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

ကိဗုစ်အန္တရယ်အင်တာဗျူဵမှ 

https://aappb.org/
https://www.facebook.com/mcntv/videos/342987926817744/
https://www.facebook.com/mcntv/videos/342987926817744/

