ASSISTANCE
ASSOCIATION
FOR POLITICAL
PRISONERS
(AAPP)

လေဉ်သတင်ဵလွှာ
၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ် ၊ ေအာက် တ ိ ု ဘ ာလ
ေဟာေ ပာေဆွေဵေ ွေဵပွေဲမျာဵ ပုလုပ် ြင်ဵ

မိမိကိုယ်ကိုမိမိေောငဴ်ေရှောက်ခြင်ဵနှေငဴ် ေိတ်ဓါတ်ြွန်အာဵခမှငဴ်တင်ေရဵ ေဟာေခပာပွဲမျာဵ ခပုလုပ်ခြင်ဵ
မျာဵကို

အဖခာဵေင်တာမျာဵမှေ

သိရှေိခဲဴမပီဵေနာက် AAPP

တာဝန်ရှေိသူမျာဵ

မှေ ဖိတ် ကာဵမှုမျာဵကို

လက်ခဳရရှေိခဲဴပါသည်။
ေအာက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်ေန့မှေ ေအာက်တို
ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့အထိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ
မျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ
ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ (၁၁) မမို့နယ်ရှေိ

OCTOBER
ေဟာေ ပာေဆွေဵေ ွေဵ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ၌ ေဟာေဖပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ဖပုလုပ်

၁
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ပွေဲမျာဵ ပုလုပ် ြင်ဵ
သင်တန်ဵပိြ
ု့ ျ ြင်ဵ

၃

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ် ြင်ဵ ၅
ှငဴ် တိုက်တွေန်ဵ ြင်ဵ
ေောက်ပဳဴကူညီ ြင်ဵ ၆
မှတ်တမ်ဵ ှငဴ်

၇

သုေတသန
လှုပ်ရှာဵမှု
စိတ်ဓာတ် မှင်တင်

၈
၉

၁၁

သည် ကိုဗေ်-၁၉

ပထမလှိုင်ဵကာလတွင် ရန်ကုန်၊ ပဲခူဵနှေင်ဴ ဧရာဝတီ
တိုင်ဵအတွင်ဵရှေိ မမို့နယ်အချို့တွင် ဖွငဴ်လှေေ်ထာဵ
သညဴ် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵတွင် ေိတ်ခွန်အာဵ
ဖဖေ်ေေမညဴ် ေဟာေဖပာပွဲမျာဵ ကျင်ဵပခဲဴပါသည်။
ကိုဗေ်-၁၉ ဒုတိယလှိုင်ဵကာလတွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵ
ေဒသကကီဵအတွင်ဵ ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵ၊ကွာရန်တင်ဵ
ေင်တာမျာဵ

ေရဵ
အင်တာဗျုဵ

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)

ကူညီေောငဴ်

ပိုမိုမျာဵဖပာဵလာခဲဴသည်။

အဆိုပါ

အေဖခအေနမျာဵေ ကာငဴ် ရန်ကုန်မမို့ေတာ်ေည်ပင်
သာယာေရဵေကာ်မတီဝင်၊ ောေရဵဆရာမ ေဒါ်
သန်ဵဖမငဴ်ေအာင်၏ေမတ္တာရပ်ခဳချက်အရ ရန်ကုန်
တိုင်ဵေဒသကကီဵ

အေိုဵရအဖွဲ့၏ခွငဴ်ဖပုချက်ဖဖငဴ်

ရန်ကုန်တိုင်ဵအတွင်ဵရှေိ

ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ

တွင် ေဟာေဖပာပွဲမျာဵကျင်ဵပရန် ေီေဉ်ခဲဴပါသည်။
ပထမဦဵေွာ လှိုင်သာယာကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ
သို့ သွာဵေရာက်ေဟာေဖပာခဲဴမပီဵ အဆိုပါသတင်ဵ

အနဳ့ေပျာက်သူမျာဵ၊
ပိုဵရှေိသူမျာဵနှေငဴ်

ေရာဂါပိုဵရှေိသူမျာဵနှေငဴ်

ထိေပ်မိသူမျာဵကို

ထာဵရှေိသညဴ်

ကွာရန်တင်ဵေင်တာ (၂၄) ခု၌ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ
ေောငဴ်ေရှောက်ဖခင်ဵနှေငဴ် ေိတ်ဓါတ်ခွန်အာဵ ဖမှငဴ်တင်
ေရဵ ေဟာေဖပာပွဲ (၂၅) ပွဲကို

ဖပုလုပ်နိုင်ခဲဴမပီဵ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ (၄၅၆၁) ဦဵနှေငဴ် ေေတနာဴ
ဝန်ထမ်ဵ (၁၁၂၉) ဦဵတိက
ု့ ို ေဟာေဖပာ ေဆွဵေနွဵ
ေပဵနိုင်ခဲဴသည်။


ခု၌

သန်လျင်မမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ (၄)
ကွာရန်တင်ဵဝင်လူဦဵေရ

(၃၉၅)

ဦဵနှေငဴ်

ေေတနာဴ ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၆၇) ဦဵ



ကညဴ်ဖမင်တိုင်မမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ

(၁) ခု၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်လူဦဵေရ (၁၃၅) ဦဵနှေငဴ်
ေေတနာဴ ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၃၈) ဦဵ


ခု၌

လသာမမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ (၁)
ကွာရန်တင်ဵဝင်လူဦဵေရ

ေေတနာဴ ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၉) ဦဵ

(၆၄)

ဦဵနှေငဴ်

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ

ောမျက် န ှေ ာ ၂
ေဟာေခပာပွဲမျာဵကျင်ဵပခြင်ဵမှေ အဆက်



အလုဳမမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ (၁)ခု၌



ဒဂုဳ (ဆိပ်ကမ်ဵ) မမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်

ကွာရန်တင်ဵဝင်လူဦဵေရ (၁၀၀) ဦဵနှေငဴ် ေေတနာဴ တာ (၁) ခု၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်သူ (၂၀၀၀) ဦဵနှေငဴ်
ဝန်ထမ်ဵ ဦဵေရ (၃၅) ဦဵ



ေေတနာဴ ဝန်ထမ်ဵ (၄၀၀) ဦဵ

လှိုင်မမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ (၃) ခု၌

အဆိုပါေဟာေဖပာပွဲမျာဵတွင်

ောေရဵဆရာမ

ကွာရန်တင်ဵဝင်သူ (၃၁၂) ဦဵနှေငဴ် ေေတနာဴဝန် လည်ဵဖဖေ်၊ AAPP ၏ နှေေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵသူ
လည်ဵဖဖေ်၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ မိသာဵ

ထမ်ဵ (၃၅) ဦဵ



ေဖမာက်ဥက္ကလာပမမို့နယ်ရှေိ

ကွာရန်တင်ဵ

ေင်တာ (၁) ခု၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်သူ (၄၇) ဦဵနှေငဴ်
ေေတနာဴ ဝန်ထမ်ဵ (၁၃) ဦဵ


(၆)

လှိုင်သာယာမမို့နယ်ရှေိ
ခု၌

ကွာရန်တင်ဵေင်တာ

ကွာရန်တင်ဵဝင်သူ

(၄၆၁)

ဦဵနှေငဴ်

ေေတနာဴဝန်ထမ်ဵ (၈၉) ဦဵ



ေုဝင်လည်ဵဖဖေ်သညဴ်

ဆရာမနှေင်ဵပန်ဵအိမ်မှေ

ဦဵေဆာင်ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။
တာဝန်ခဳ

AAPP

ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်မှေ

လိုက်လဳဖပုလုပ်ေပဵရသညဴ်

ရန်ကုန်ရုဳဵ

ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ
ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ

အာဵ ရှေင်ဵလင်ဵေဖပာ ကာဵေပဵခဲဴမပီဵ AAPP အဖွဲ့ဝင်
မျာဵဖဖေ် ကေသာ ကိုဝဏ္ဏနွယ၊် ကိုေော်သန်ဵထွဋ်၊
ကိုခင် ေမာင်ဝင်ဵနှေငဴ် ကို ကည်တိုဵတိမ
ု့ ှေ ပူဵေပါင်ဵ

မဂေလာဒုဳမမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ (၁) ပါဝင် ကူညီခဲဴသည်။ ေဟာေဖပာပွဲမျာဵကို သက်ဆိုင်

ခု၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်သူ (၅၀) ဦဵနှေငဴ် ေေတနာဴ ရာလွှတ်
ဝန်ထမ်ဵ (၈) ဦဵ

ေတာ်ကိုယ်ောဵလှေယ်မျာဵ၊

မမို့နယ်

အုပ်ချုပ်ေရဵမှေူဵမျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန် ရှေိသူမျာဵ၊

ေတာင်ဒဂုဳမမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ (၃) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အေည်ဵဝင်မျာဵ၊
ခု၌
ကွာရန်တင်ဵဝင်သူ
(၇၅၀)
ဦဵနှေငဴ် ေဟာင်ဵမျာဵ၊
ကက်ေဖခနီအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ Together Thanlyin၊
ေေတနာဴဝန်ထမ်ဵ (၃၉၀) ဦဵ





ဒဂုဳမမို့သေ်အေရှေ့ပိုင်ဵမမို့နယ်ရှေိ ကွာရန်တင်ဵ

ေင်တာ (၃) ခု၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်သူ (၂၄၇) ဦဵနှေငဴ်
ေေတနာဴ ဝန်ထမ်ဵ (၄၅) ဦဵ

ေေတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

ကိုဗေ်ေရာဂါ

ကာကွယ်

ထိန်ဵချုပ်ေရဵ ေကာ်မတီဝင်မျာဵမှေ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်
ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။

ေအာက် တ ိ ု ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၃

သင်တန်ဵပိြ
ု့ ျ ြင်ဵ

အေခြြဳလူ့အြွငဴ်အေရဵသင်တန်ဵကို အွန်လိုင်ဵမှေတဆငဴ်ပ့ြ
ို ျခြင်ဵ

အေခြြဳလူ့အြွငဴ်အေရဵ
သင်တန်ဵ ပို့ြျ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောငဴ်ေရှောက်

သင်တန်ဵအပတ်ေဉ် (၁၀) ၌ သင်တန်ဵသူ

ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ အေဖခခဳလူ့အခွငဴ်အေရဵ

(၉) ဦဵ နှေငဴ် သင်တန်ဵသာဵ (၆) ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၁၅)

သင်တန်ဵအပတ်ေဉ် (၉) နှေငဴ် (၁၀)ကို

ဦဵ

ေက်တင်

တက်ေရာက်ခဲဴ ကမပီဵ

၎င်ဵတို့သည်

ရခိုင်

ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့မှေ ေအာက်တိုဘာလ ၃ ရက်

ဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ တိုင်ဵရင်ဵသူ အမျိုဵသမီဵ

ေန့အထိ အွန်လိုင်ဵမှေတေ်ဆငဴ် ပို့ချေပဵခဲဴသည်။

အဖွဲ့၊ မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵအေထာက်အကူဖပုအဖွဲ့(CPS)၊

သင်တန်ဵအပတ်ေဉ် (၉) ၌ သင်တန်ဵသူ (၈)
ဦဵနှေငဴ် သင်တန်ဵသာဵ (၇) ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵ
တက်ေရာက်ခဲဴ က မပီဵ ၎င်ဵတို့သည် Shining Life
Wa

Youth

Organizations၊

အေထာက်အကူဖပုအဖွဲ့၊
နှေငဴ်

မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ

တအာင်ဵေကျာင်ဵသာဵ

လူငယ်သမဂ္ဂ(TSYU)၊

ကချင်အမျိုဵသမီဵ

အေည်ဵအရုဳဵ–ထိုင်ဵနိုင်ငဳ (KWAT)၊ ကယ်ေင်ေဖပဵ
လမ်ဵပရဟိတအသင်ဵ၊ ပညာေရာင်ဖခည် ော ကညဴ်
တိုက်အသင်ဵ၊ Indigenous Social Development Organization(ISDO) တိမ
ု့ ှေ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊

Green Life Alliance for Development (GLAD)၊
Kasi Kaja Survivor Group တိမ
ု့ ှေ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊
ေကျာင်ဵသူ၊ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵနှေငဴ် ေကျာင်ဵဆရာ၊
ဆရာမမျာဵဖဖေ် ကသည်။ ၎င်ဵဖပင် သင်တန်ဵတက်
ေရာက်သူမျာဵသည် ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ရှေမ်ဵ၊ ဝ၊ လီဆူ၊
တအာင်ဵ နှေငဴ် ကချင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ ဖဖေ် ကမပီဵ
ကချင်ဖပည်နယ်၊

ရခိုင်ဖပည်နယ်၊

ေဒသကကီဵနှေငဴ် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတိမ
ု့ ှေ ဖဖေ် က
သည်။
အဆိုပါသင်တန်ဵမျာဵကို AAPP မှေ သင်တန်ဵ

ေကျာင်ဵသူ၊ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵနှေငဴ် ေိတ်ပါဝင်ောဵ

နည်ဵဖပကိုဝဏ္ဏနွယမ
် ှေ

သူမျာဵဖဖေ် ကသည်။

သင်တန်ဵတွင်

ထို့ဖပင်

သင်တန်ဵတက်

ရန်ကုန်တိုင်ဵ

ဦဵေဆာင်ပို့ချေပဵခဲဴသည်။

အဓိက

ေဆွဵေနွဵေပဵေသာ

ေရာက်သူမျာဵသည် ဗမာ၊ ဝ၊ ကချင်၊ ရှေမ်ဵ၊ ရှေမ်ဵ -

အေ ကာင်ဵအရာမျာဵမှော လူ့အခွငဴ်အေရဵအဓိပ္ပါယ်

တအာင်ဵ၊ ကရင်၊ ရှေမ်ဵ-ဗမာနှေငဴ် ချင်ဵ တိုင်ဵရင်ဵ

ဖွငဴ်ဆခ
ို ျက်၊ တာဝန်ယမ
ူ ှုနှေငဴ် တာဝန်ခဳမှု၊ လူ့အခွငဴ်

သာဵမျာဵဖဖေ် ကမပီဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ရှေမ်ဵ

အေရဵသမိုင်ဵေ ကာင်ဵနှေင်ဴ အေဖခခဳအယူအဆ၊ ဂျီနီ

ဖပည်နယ်၊ ကချင်ဖပည်နယ်၊ ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသ

ဗာကွန်ဗင်ဵရှေင်ဵပါအချက်မျာဵ၊ လူ့အခွငဴ်အေရဵ နှေငဴ်

ကကီဵနှေင်ဴ ရခိုင်ဖပည်နယ်တို့မှေ ဖဖေ် ကသည်။

နိုင်ငဳတကာောချုပ်ောတမ်ဵမျာဵ ေပါ်ေပါက်လာပုဳ

ောမျက် န ှေ ာ ၄

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ

အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှုသင်တန်ဵ အမှေတ်ေဉ် (၂) ပို့ြျ
နည်ဵဖပ ကိုေကျာ်ဦဵမှေ ပို့ချေပဵခဲဴမပီဵ သင်တန်ဵသူ (၁၀) ဦဵနှေငဴ်
သင်တန်ဵသာဵ (၂) ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၁၂)ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴ
သည်။

သင်တန်ဵတက်ေရာက် သူမျာဵသည် ညီညွတ်ေသာ

ဒီမိုကေရေီသေ်ပါတီ၊ Indigenous
Organization

(ISDO)၊ Kasi

Social
Kaja

Development

Survivor

Group၊

သက်တဳဴေရာင်ေဉ်၊ Shining Life Wa Youth Organizations၊
Harmonious

Youth၊

Development

Green

(GLAD)၊

Life

Alliance

တအာင်ဵ

for

ေကျာင်ဵသာဵနှေငဴ်

လူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU)၊ ရခိုင် ဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတမ
ို့ ှေ
အဖွဲ့ဝင်မျာဵ နှေငဴ် ဆရာဝန်တေ်ဦဵတို့ ပါဝင်မပီဵ
အသွင်ကဵူ ေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှုသင်တန်ဵ ပို့ြျ

ရခိုင်၊

တအာင်ဵ၊

လီဆူဵ၊

ဗမာ၊

ဝ၊

၎င်ဵတို့သည်

ကချင်၊

ချင်ဵနှေငဴ်

ရှေမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ ဖဖေ် ကသည်။
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵ အသင်ဵ
(AAPP)

မှေ

အသွင်ကူဵေဖပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ

တရာဵမျှတမှု

သင်တန်ဵပိခ
ု့ ျရဖခင်ဵ၏

ရည်ရွယ်ချက်သည်

ဒီမိုကေရေီ

နိုင်ငဳေတာ် တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါဝင် ကသူမျာဵကို အာဵေပဵ

သင်တန်ဵ (အွန်လိုင်ဵ) အပတ်ေဉ် (၂) ကို ေအာက်တိုဘာလ ၅

ဖမှငဴ်တင်ရန်နှေငဴ်

အသိပညာမျာဵရရှေိလာရန်

ရက်ေန့မှေ ေအာက်တို ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့အထိ (၈) ရက်တာ

ေွမ်ဵေဆာင်ရည် ဖမှငဴ်တင် ေပဵဖခင်ဵဖဖေ်သည်။

ရည်ရွယ်၍

ပို့ချေပဵခဲဴ သည်။ အဆိုပါသင်တန်ဵကို AAPP မှေ သင်တန်ဵ

လူအ
့ ြွေင်ဴအေရဵ၊ တိုင်ကကာဵမှုယ ္တရာဵ၊ အသွေင်ကူဵေ ပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု ှငဴ်
လူအ
့ ြွေင်ဴအေရဵ ြျ ိုဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင် ြင်ဵသင်တန်ဵ
ေဖပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ

တရာဵမျှတမှုနှေငဴ်

လူ့အခွငဴ်အေရဵ

ချုိ ဵ

ေဖာက် မှုမှေတ်တမ်ဵတင်ဖခင်ဵ သင်တန်ဵကို ေအာက်တိုဘာလ
၁၇ ရက်ေန့မှေ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့အထိ အွန်လိုင်ဵမှေ
တေ်ဆငဴ် ပို့ချေပဵနိုင်ခဲဴသည်။ အဆိုပါသင်တန်ဵကို

သင်တန်ဵ

နည်ဵဖပမျာဵအဖဖေ် ကိုဝဏ္ဏနွယ်နှေငဴ် ကိုေကျာ်ဦဵတို့မှေ ပို့ချေပဵခဲဴ
သည်။

သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၆) ဦဵနှေငဴ် သင်တန်ဵသာဵ

(၉) ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴ ကမပီဵ သင်တန်ဵ
တက်ေရာက်သူမျာဵသည်
(NLD)၊
အသွင်ကဵူ ေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှုသင်တန်ဵ ပို့ြျ

၈၈မျိုဵဆက်

အမျိုဵသာဵဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ချုပ်
မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှေငဴ်ပွငဴ်လင်ဵလူ့အဖွဲ့

အေည်ဵ၊ Civic and Justice Development Youths၊ AFFMIUF၊ Shan Women’s Lead၊ ကျုဳဒိုဵလူငယ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵအဖွဲ့၊

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ
(AAPP) မှေ လူ့အခွငဴ်အေရဵ၊ တိုင် ကာဵမှုယန္တရာဵ၊ အသွင်ကူဵ

၈၈၈၈

မျိုဵ

ဆက်သေ်၊

ကချင်အမျိုဵသမီဵအေည်ဵအရုဳဵ–

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ(KWAT)ေတာင်ရိုဵအမျိုဵသမီဵအေည်ဵအရုဳဵ၊ ရှေမ်ဵနီလူ

ေအာက် တ ိ ု ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၅

ငယ်အဖွဲ့၊ နည်ဵ ပညာတက္ကသိုလ် (ဟသောတ) ေကျာင်ဵသာဵ

နယ်၊ ရှေမ်ဵဖပည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ

မျာဵသမဂ္ဂတို့မှေ အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှေငဴ် ဖပည်သူ့ေေ်ေခါင်ဵေဆာင်တို့

ေဒသကကီဵ၊ ပဲခူဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဧရာ

ဖဖေ် ကသည်။ ထို့ဖပင် ၎င်ဵတို့သည် ဗမာ၊ တအာင်ဵ၊ ကချင်၊

ဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵနှေငဴ် ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတိမ
ု့ ှေ ဖဖေ် က

ရှေမ်ဵ၊ ေတာင်ရိုဵ၊ ကရင်၊ မွန်၊ ရှေမ်ဵနီနှေငဴ် ဓနုတိုင်ဵရင်ဵသာဵ

သည်။

မျာဵဖဖေ် ကမပီဵ ကချင်ဖပည်နယ်၊ ကယာဵဖပည်နယ်၊ ကရင်ဖပည်

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ် ြင်ဵ ှငဴ် တိုက်တွေန်ဵ ြင်ဵ

AAPP ၏ အတွေငဵ် ေရဵမှူဵ ဦဵတိတ် ိုင် အစည်ဵအေဝဵ ှငဴ် ေဆွေဵေ ွေဵပွေဲမျာဵ တက်ေရာက် ြင်ဵ
ေအာက်တိုဘာလ

၅

ရက်ေန့တွင်

နိုင်ငဳေရဵ

အကျဉ်ဵသာဵ မျာဵကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏
အတွင်ဵေရဵမှေူဵ
ေအေအပီပီ

ဦဵတိတန
် ိုင်သည်
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်

အပလီေကဵရှေင်ဵ

Kernellix

လုဳခခုဳေရဵနှေငဴ်

လုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ

အဖွဲ့နှေငဴ်

ေဒတာေဘဴေ်
တို့အတွက်

ေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည်။

တရာဵဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရဲ့

တာဝန်ယမ
ူ ှု

တာဝန်ခဳမှုအတွက်

ဆန်ဵေေ် အကကဳဖပုေဆွဵေနွဵပွဲ ဖပုလုပ်ခဲဴပါသည်။
ထို့ဖပင် ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် AAPP ၏
အတွင်ဵေရဵမှေူဵဦဵတိတန
် ိုင်နှေငဴ် My

Justice

အဖွဲ့အေည်ဵ

တိသ
ု့ ည် “လုပ်ငန်ဵအေဖခဖပ ေဆွဵေနွဵပွဲ” ဖပုလုပ်ခဲဴပါသည်။

၎င်ဵဖပင် ေအာက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် AAPP ၏
အတွင်ဵေရဵမှေူဵဦဵတိတန
် ိုင်နှေငဴ် OSM

အဖွဲ့အေည်ဵတိသ
ု့ ည်

AAPP ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵ တက်ေရာက် ြင်ဵ
ေအာက်တိုဘာလ

နိုင်ငဳေရဵ

ေလာင်ဵမျာဵ၊

အကျဉ်ဵသာဵ မျာဵကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏

ကတိကဝတ်

ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်သည် ခီမိုနေ်အဖွဲ့နှေငဴ်

အေည်ဵအေဝဵဖပုလုပ်ခဲဴပါသည်။

Program

၂

ရက်ေန့တွင်

ပိုင်ဵဆိုင် ရာအေည်ဵအေဝဵ (အွန်လိုင်ဵ) ကို

ဖပုလုပ်ခဲဴပါ သည်။
ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့နှေငဴ် ေအာက် တိုဘာလ ၁၅
ရက်ေန့တိတ
ု့ ွင် AAPP ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵ
ေကျာ်၊ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာ လွတ်မငိမ်ဵချမ်ဵသာခွငဴ်အဖွဲ့(AI)
နှေငဴ် အသဳအဖွဲ့ (Athan) တို့သည် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်ောဵလှေယ်

နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵမှေ

ေရွဵေကာက်ပွဲ

မျာဵဖပုလုပ်ေရဵအတွက်

ေအာက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် AAPP ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵ
တာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျုိ ဵေကျာ်သည် My Justice Partner
Coordination Meeting ကို တက်ေရာက်ခဲဴပါသည်။

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ

ောမျက် န ှေ ာ ၆
ေောက်ပဳဴကူညီ ြင်ဵ

ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ှငဴ် ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို
ေောက်ပဴဳကူညီ ြင်ဵ
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵနှေင်ဴ

လက်ကျိုဵဖခင်ဵ

ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ

နှေငဴ်

အကျဉ်ဵကျလျက်ရှေိသညဴ်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

သာဵေဟာင်ဵ ေုေုေပါင်ဵ (၁၂) ဦဵကို ေထာက်ပဳဴ

မျာဵနှေငဴ်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

ကူညီခဲဴသည်။

မကျန်ဵမာသညဴ်

ေဟာင်ဵမျာဵကို ဆက်လက် ေထာက်ပဳဴကူညီေပဵ
လျက်ရှေိသည်။

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင်

ပုသမ
ိ ် အကျဉ်ဵေထာင်မှေ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၁)
ဦဵကို

ကျန်ဵမာေရဵအတွက်

ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴ

သည်။ ထို့ဖပင် ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ နှေလုဳဵ၊ ေလဖဖတ်၊
အသည်ဵ၊

အဆေ်အဖမေ်ေရာင်၊

အာဵနည်ဵေရာဂါ

ခဳောဵေန ကရေသာ

အာရုဳေ ကာ
နိုင်ငဳေရဵ

အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကို

ဝမ်ဵဗိုက်ခွဲေိတ်ထာဵေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ

ထို့ဖပင်
မျာဵကို

ရင်ဆိုင်ေန ကရသညဴ်

ေအာက်တွင် ေယာဵနှေငဴ်တကွ ေဖာ်ဖပထာဵပါ
သည်။

၁ ဦဵ

၁၂ ဦဵ

၂ ဦဵ

ေဟာင်ဵမျာဵကို သီဵဖခာဵ ေထာက်ပဳဴကူညီဖခင်ဵ
ေုေုေပါင်ဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ

သာဵေဟာင်ဵ (၂) ဦဵကို သီဵဖခာဵ ကူညီေပဵခဲဴသည်။

အတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီဖခင်ဵ
ကိုဗေ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵ

ဆိုင်ရာ ကူဵေက်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ အခက်အခဲ

ေထာက်ပဳဴကူညီဖခင်ဵ
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ

ကိုဗေ်-၁၉

၁၅ ဦဵ

ေအာက် တ ိ ု ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၇

မှတ်တမ်ဵ ှငဴ်သုေတသန

လစဉ်အစီရင်ြဳစာ၊ ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵမျာဵ ှငဴ် ေအေအပီပီသတင်ဵလွှာကို
ေုတ်ေဝ ြင်ဵ
ဖမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှေိ
အေဖခအေနမျာဵနှေငဴ်

လူ့အခွငဴ်အေရဵ

မျာဵနှေငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာေဖပာေဆွဵ

နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှောဵ

ေနွဵပွဲမျာဵနှေငဴ်

သူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵနှေငဴ်

သင်တန်ဵမျာဵ

အရပ်သာဵမျာဵ လေဉ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵေွဲဆ၊ို

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို AAPP သတင်ဵလွှာ၌ လေဉ်

ဖပေ်ဒဏ်ချမှေတ်ဖခင်ဵခဳရသည်ကို

ေောငဴ် ကညဴ်

ေဖာ်ဖပထာဵသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့

မှေတ်တမ်ဵတင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ

တွင် ေက်တင်ဘာလအတွက် သတင်ဵလွှာကို

သာဵမျာဵ

ထုတ်ေဝခဲဴသည်။

(AAPP)

ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ
မှေ လေဉ်အေီရင်ခဳောနှေငဴ် နိုင်ငဳေရဵ

အကျဉ်ဵသာဵ ောရင်ဵကို ထုတ်ေဝလျက်ရှေိသည်။
ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် ေက်တင်ဘာ
လအတွက်

လေဉ်အေီရင်ခဳောနှေငဴ်

နိုင်ငဳေရဵ

အကျဉ်ဵသာဵောရင်ဵကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။
ထို့ဖပင် AAPP

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်ောဵလှေယ်မျာဵ၊ အေိုဵရဌာနဆိုင်ရာ အရာရှေိ

နှေေ်သိမဴ်

ေဆွဵေနွဵေပဵဖခင်ဵနှေငဴ်

ပို့ချေပဵဖခင်ဵေသညဴ်

လှုပ်ရှောဵ

https://aappb.org/wpcontent/
uploads/2020/09/Burmese-Chronologyand-MiR-for-August-Edit-1.pdf
https://aappb.org/wpcontent/
uploads/2020/09/newsletteraugust_3.pdf

မျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှေသဳအမတ်မျာဵ၊ NGOs, CBOs
ေသညဴ်အဖွဲ့အေည်ဵအသီဵသီဵမှေ ကိုယ်ောဵလှေယ်

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာ ပုစု ြင်ဵ
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်

မျာဵကို ေအာက်တိုဘာလ ၆

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ ကိုဗေ်ကာလနှေငဴ်

ထုတ်ေဝခဲဴသည်။

ဆက်နွယ၍
်

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

ဖဖေ်ပွာဵခဲဴေသာ

အမှုဖဖေ်ေဉ်မျာဵ

ရက်ေန့တွင်

ပါဝင်သညဴ် ကိုဗေ်-၁၉ သတင်ဵလွှာကို ဧမပီလ

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

ကတည်ဵက ေတင်၍ မှေတ်တမ်ဵတင်ဖပုေုလျက်ရှေိ

Letter-in-August-Burmese.pdf

သည်။ ေက်တင်ဘာလ ကိုဗေ်သတင်ဵလွှာနှေငဴ်

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

ကိုဗေ်ကာလအတွင်ဵ

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

သတ်မှေတ်ထာဵေသာ

ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵ
ေွဲဆ၊ို ဖပေ်ဒဏ်ချမှေတ်ဖခင်ဵခဳထာဵရေသာ ောရင်ဵ

Letter-in-August-English.pdf

ောမျက် န ှေ ာ ၈

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ

အေထွေထွလှုပ်ရှောဵမှုမျာဵ

"ေောင်တင
ွေ ်ဵအကျဉ်ဵသာဵအြွေငဴ်အေရဵနဲ့ လွေတင် ငိမ်ဵြျမ်ဵသာ" အွေန်လိုင်ဵတိုက်ရိုက်
ေဆွေဵေ ွေဵပွေဲစကာဵဝိုင်ဵတွေင် ပါဝင်ေဆွေဵေ ွေဵ ြင်ဵ

ေထာင်တွင်ဵအကျဉ်ဵသာဵ အြွငဴ်အေရဵနဲ့ လွတ်ငငိမ်ဵ
ြျမ်ဵသာ အွန်လိုင်ဵတိုက် ရိုက် ေဆွဵေနွဵပွဲေကာဵဝိုင်ဵ
တွင် AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵ ေရဵမှေူဵ ဦဵဘိုကကည်
ပါဝင်ေဆွဵေနွဵ

ေအာက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ
မျာဵ

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP)၏

တွဲဘက်

အုပ်ချုပ်ရန် လိုအပ်သည်၊ အကျဉ်ဵသာဵအာဵလုဳဵ တန်ဵတူဆို
သညဴ်

ဆိုရှေယ်လေ်အေတွဵအေခါ်သည်

အကျဉ်ဵေထာင်

အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵဘို ကည် သည် Voice of Myanmar (VOM)

အုပ်ချုပ်ေရဵေနေ်ကကီဵကို ပျက်ဖပာဵသွာဵေေသည်၊ အကျဉ်ဵသာဵ

သတင်ဵဌာနမှေ ဖပုလုပ်ေသာ "ေထာင်တွင်ဵအကျဉ်ဵသာဵ အခွငဴ်

အာဵလုဳဵသည်

အေရဵနဲ့ လွတ်မငိမ်ဵချမ်ဵသာ" အွန်လိုင်ဵတိုက်ရိုက် ေဆွဵေနွဵပွဲ

အတွက် ကျူဵလွန်သညဴ် ဖပေ်မှုအေပါ်မူတည်၍ ကွဲဖပာဵေွာ

ေကာဵဝိုင်ဵတွင် ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵပွဲ

ကိုင်တွယ်မည်ဆိုလျှင် အကျဉ်ဵေထာင်အုပ်ချုပ်ေရဵသည် ပို၍

တွင် ဦဵဘို ကည်မှေ “အဓိက ေရတို၊ေရရှေည် လုပ်ငန်ဵေဉ်နှေေ်ခု

ေကာင်ဵလာမည်၊

ရှေိမပီဵ ေရရှေည်အတွက် တရာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို ဖပန်လည် ထူ

ေလျာဴနည်ဵသွာဵမည်ဟု ထင်ဖမင်မိသည်၊ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို

ေထာင်ဖခင်ဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို သီဵဖခာဵလွတ်လပ်သညဴ် အဖွဲ့အေည်ဵ

ဖပေ်မှုအမျိုဵအောဵလိက
ု ် ခွဲ၍ထာဵမည်ဆိုလျှင် အုပ်ချုပ်ရသည်

အဖဖေ်

မှော ပို၍ လွယ်ကူလာမည် ဖဖေ်သည်” ဟု ေဖပာ ကာဵခဲဴပါသည်။

ဖပန်လည်ဖွဲ့ေည်ဵဖခင်ဵတိဖု့ ဖေ်သည်၊

အကျဉ်ဵေထာင်ေီမဳခန့်ခွဲမှု

ဖဖေ်သည်၊

ေရတိုအတွက်

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ

ဝန်ထမ်ဵမလုဳေလာက်သညဴ်ဖပဿနာရှေိသည်၊ သို့ဖဖေ်၍ ဝန်ထမ်ဵ
မျာဵသည် နှေေ်ဆခန့်ပိုမိုထမ်ဵေဆာင်ေနသညဴ် အေနအထာဵရှေိ
သည်၊ ထို့ေ ကာငဴ် ထိုဝန်ထမ်ဵမျာဵကို အကျိုဵခဳောဵခွငဴ် ပိုေပဵ
သငဴ်သည်၊
ဖဖေ်သည်၊

ေနာက်တေ်ချက်မှော

အကျဉ်ဵေထာင်လုဳခခုဳေရဵ

အကျဉ်ဵေထာင်လုဳခခုဳေရဵနှေငဴ်

တန်ဵတူမဟုတ်ပါ၊

တန်ဵတူမဟုတ်သညဴ်

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက်

ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ

လငဴ်ကို

နေ်နာမှုမျာဵ

ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ

ကညဴ်ရှု

ေလဴလာနိုင်သည်။
https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/
videos/843806163093239

ပတ်သက်လာလျှင်

https://www.youtube.com/watch?

ေခတ်မီနည်ဵပညာမျာဵကို အသုဳဵချသငဴ်သည်၊ ထို့ကဲဴသို့ ေခတ်မီ

v=1GI6cPMRPv0&feature=push-sd&attr_tag=8U17-

နည်ဵပညာမျာဵကို အသုဳဵချလာလျှင် အကျဉ်ဵေထာင်လုဳခခုဳေရဵ

m

အတွက် ပို၍ ေကာင်ဵလာမည်ဖဖေ်သည်၊ ထို့ဖပင် အကျဉ်ဵသာဵ

3A6&fbclid=IwAR2zMfItyf5gxOrevEjuVMtYKyx_vLwWSn

မျာဵကို

ywmeZAuzejhF93LWe2g-J6Lic

အကန့်လိုက်

အမျိုဵအောဵသတ်မှေတ်၍

ေီမဳခန့်ခွဲ
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ေအာက် တ ိ ု ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၉

Myanmar Youth Stars Network (MYS) မှ ဦဵေဆာင် စီစဉ်ေသာ ေဆွေဵေ ွေဵပွေ၌
ဲ
ပါဝင်ေဆွေဵေ ွေဵ ြင်ဵ
ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

၎င်ဵတို့အတွေက်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ

(AAPP) ၏ သင်တန်ဵနည်ဵ ပ ကိုေင်ေအာင်သည် Myanmar

အတွေက်

Youth Stars Network (MYS) မှ ဦဵေဆာင် စီစဉ်ေသာ

ကျန်ဵမာေရဵ ှငဴ်

အွေန်လိုင်ဵေဆွေဵေ ွေဵပွေဲ၌

Health, GBV, Legal Support,etc)ေပဵေနေသာ အဖွေဲ့အစည်ဵ

ပါဝင်ေဆွေဵေ ွေဵြဲဴသည်။

Myanmar

Youth Stars Network (MYS) သည် COVID 19 ေရာဂါပိုဵ
ကူဵစက်ပျဳ့ပွောဵမှုကာလအတွေင်ဵ
HIV၊

လိင် ှငဴ်မျိုဵဆက်ပွောဵဆိုင်ရာ

ေတွေ့ကကုဳေနရေသာ

ရန်ကုန်ငမို့အတွေင်ဵရှိ

ပိုမိုြျိတ်ဆက် ိုင်ရန်

ဦဵတည်အုပ်စုမျာဵအတွေက်

အ ြာဵေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ

(Mental

မျာဵ ှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆွေဵေ ွေဵြဲဴပါသည်။

ဦဵတည်အုပ်စုလူငယ်မျာဵမှ
ကျန်ဵမာေရဵ ှငဴ်

အ ြာဵ

အြက်အြဲမျာဵကို ေ ဖေလျာဴ ိုင်ရန် ှငဴ်

ေိတ်ဓာတ်ခပန်လည်ခမှငဴ်တင်ေရဵအေီအေဉ်

ကိုဗစ်-၁၉ ဗိင
ု ်ဵရပ် ကူဵစက်မှုကာလအတွေင်ဵ အွေန်လိုင်ဵ စိတ်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာေဆွေဵေ ွေဵမှု အစီအစဉ်
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ
၏

ေိတ်ဓာတ်ဖပန်လည်ဖမှငဴ်တင်ေရဵ

ကူညီေထာက်ပဳဴမှု

အေီအေဉ် (AAPP-MHAP) သည် အွန်လိုင်ဵေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ
ေဆွဵေနွဵမှု လုပ်ငန်ဵကို ေအာက်တဘ
ို ာလအတွင်ဵတွင်လည်ဵ
ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်လျှက်ရှေိသည်။ ေနရာေဒသအနှေဳ့အဖပာဵမှေ
ဆက်သွယ် ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ ပိုမိုမျာဵဖပာဵလာခဲဴမပီဵ လူမှု
ကွန်ရက်၊

ဗိုက်ဗာတို့မှေတေ်ဆငဴ်

ရှေိခဲဴသည်။

ဆက်သွယ်လာသညဴ်

ဆက်သွယ်မှုမျာဵလည်ဵ
ေဒသမျာဵမှော

ရန်ကုန်၊

မန္တေလဵ၊ မေကွဵ၊ ပဲခူဵ၊ ေေ်ကိုင်ဵ၊ ဧရာဝတီ၊ မွန်၊ ကရင်၊ ရှေမ်ဵ၊
ကချင် ေသညဴ် ဖပည်တွင်ဵေဒသမျာဵမှေ ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵ
မှုမျာဵအဖပင်

ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှေ

ဆက်သွယ်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ

ရှေိခဲဴသည်။
အွန်လိုင်ဵ

management and Self-care သင်တန်ဵ” ကို ပို့ြျ

ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵသို့

ဆက်

သွယ် ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတွင် အေိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အမျိုဵသမီဵ
အိမ်ေထာင် ဦဵေီဵမျာဵ၊ ေရွှေ့ေဖပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၊ သေဘော
သာဵ၊ NGO ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကွာရန်တင်ဵ
ေင်တာမျာဵတွင်

လူ့အြွငဴ်အေရဵကာကွယ်ေောငဴ်ေရှောက်သူမျာဵကို “Stress

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေန ကသူမျာဵ၊

ေေတနာဴ

အတွင်ဵတွင် အမျိုဵသာဵ ၁၃၄ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှေေ်မှေ ၇၀ နှေေ်
အတွင်ဵ)၊ အမျိုဵသမီဵ ၁၃၉ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှေေ်မှေ ၇၂ နှေေ်
အတွင်ဵ) နှေငဴ် LGBTs

ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵ၊ ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာဖပဿနာမျာဵကို ကူညီေဖဖရှေင်ဵ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှေငဴ် HIV ပိုဵရှေိသူမျာဵေသည်ဴ အမျိုဵသာဵ၊ အမျိုဵ

ေပဵ နိုင်ခဲဴပါသည်။

သမီဵ

ထိုဆက်သွယလ
် ာသူမျာဵ၏

အသက်အရွယေ
် ုဳ

ပါဝင်ပါသည်။

ေအာက်တိုဘာလ

ေလဵဦဵတို့၏ ကိုဗေ်-၁၉ ကာလ

ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ဖပဿနာမျာဵ၊

ောမျက် န ှေ ာ ၁၀

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ
လက္ခဏာမျာဵမှော -





ေက်ခဳရမည်ကို ေိုဵရိမ်ပူပန်ဖခင်ဵ

မိမိကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် မိမိချေ်ခင်ရေသာ

HIV ပိုဵရှေိသူမျာဵက အလွယ်တကူ ေရာဂါကူဵ

သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အမမဲမဖပတ် ေိုဵရိမ်



ပူပန်ေနဖခင်ဵ၊ ေ ကာက်ရွဳ့ေနဖခင်ဵ

ေနရေသာ ART



ေိတ်ညေ်ဖခင်ဵကို အချိန်မျာဵေွာ ခဳောဵေနရဖခင်ဵ

ေိုဵရိမ်ဖခင်ဵ



ေိတ်ထတ
ဲ ွင် ေ ကာက်ရွဳ့ဖခင်ဵ၊ တုန်လှုပ်ဖခင်ဵကို

ခဳောဵေနရဖခင်ဵ



အောဵအေသာက်နှေင်ဴ အိပ်ေက်ဖခင်ဵပုဳေဳ ေဖပာင်ဵ

လဲသွာဵဖခင်ဵ



အိပ်ေပျာ်ရန်နှေငဴ် အာရုဳေူဵေိုက်ရန် အခက်အခဲ

ရှေိဖခင်ဵ





ကိုဗေ်-၁၉ ၏ရိုက်ခတ်မှုေ ကာငဴ် မိမိတ့ိုသုဳဵေွဲ

အိမ်ထဲတွင်

ေဆဵမျာဵဖပတ်လပ်သွာဵမည်ကို
အချိန်ေပါင်ဵမျာဵေွာေနရသဖဖငဴ်

ေိတ်တင်ဵ ကပ်ဖခင်ဵ၊ မွန်ဵ ကပ်ဖခင်ဵ၊ ဝမ်ဵနည်ဵမှုနှေငဴ်
ေိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ခဳောဵရဖခင်ဵ



မိမိပုဳမှေန်ေိတ်ဝင်ောဵေသာအရာမျာဵကို

ေိတ်

ဝင်ောဵမှု မရှေိေတာဴဖခင်ဵေသညဴ် လက္ခဏာမျာဵကို
ခဳောဵေန ကရသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။

အလွယ်တကူေိတ်တိုဖခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဒါသ

ထွက်ဖခင်ဵ

Tele-CETA သင်တန်ဵကို AAPP ၏ ဆူပါဗိက
ု ်စာမျာဵ ှငဴ် ေကာင်ဆယ်လာမျာဵကို ပိ့ြ
ု ျ

Tele-CETA သင်တန်ဵကို AAPP ၏ ဆူပါဗိုက်ဆာမျာဵ နှေငဴ်
ေကာင်ဆယ်လာမျာဵကို ပို့ြျ

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင်
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
(AAPP)

၏

နိုင်ငဳေရဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ
ေိတ်ဓာတ်ဖပန်လည်ဖမှငဴ်တင်ေရဵ

အွန်လိုင်ဵမှေတေ်ဆငဴ်

ဆက်လက်၍

သည်။ ကိုဗေ်-၁၉ ကူဵေက်မှုကဲဴသို့ လူချင်ဵေတွ့ဆုဳ
ရန်

အခက်အခဲဖဖေ်ေနေသာ

အေဖခအေနနှေငဴ်

အေီအေဉ် (MHAP) မှေ သင်တန်ဵနည်ဵဖပ ကိုထင်

လူချင်ဵေတွ့ဆုဳရန်ခက်ခဲေသာ

ေအာင်သည် Tele-CETA သင်တန်ဵကို AAPP ၏

အညီ

ဆူပါဗိုက်ဆာမျာဵနှေငဴ်

အဖပညဴ်အဝ ေပဵနိုင်မည်ဖဖေ်သည်။

ေကာင်ဆယ်လာမျာဵကို

ပို့ချေပဵခဲဴ

ရပ်ေဝဵမှေ

ေတာင်ဵခဳလာသူမျာဵကို

အကူ

ေီတာကုထုဳဵ

ေအာက် တ ိ ု ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၁၁

"ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ၌ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကိုေိန်ဵညှိ ြင်ဵ ှငဴ် မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက် ြင်ဵ ှငဴ်
ပတ်သက်သညဴ် ဗွေဒ
ီ ီယိုမျာဵ ှငဴ် ေဆာင်ဵပါဵကို” ေုတ်လွှငဴ် ြင်ဵ
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင်
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
၏

နိုင်ငဳေရဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

ေိတ်ဓာတ်ဖပန်လည်ဖမှငဴ်တင်ေရဵ

အေီအေဉ်

ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ

လငဴ်မှေတေ်ဆငဴ်လည်ဵ

ဝင်ေရာက် ကညဴ်ရှု နိုင်သည်။
https://www.facebook.com/watch/?

(AAPP-MHAP) မှေ သင်တန်ဵနည်ဵဖပကိုထင်ေအာင်

v=260163425413086

သည် "ကိုဗေ်-၁၉ ကာလ၌

https://www.facebook.com/watch/?

ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို

ထိန်ဵညှိဖခင်ဵနှေင်ဴ မိမိကိုယ်ကို ဂရုေိုက်ဖခင်ဵနှေင်ဴ ပတ်

v=623666741655925

သက်သညဴ်

https://www.facebook.com/watch/?

ဗွီဒီယုမ
ိ ျာဵနှေငဴ်ေဆာင်ဵပါဵ”

ကို

အွန်လိုင်ဵမှေတေ်ဆငဴ် ထုတ်လွှငဴ်ခဲဴသည်။

v=989033214938772

အင်တာဗျုဵ

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာ ှငဴ်ပတ်သက်၍ AAPP မှတ်တမ်ဵ ှငဴ် သုေတသနဌာန တာဝန်ြဳ
ှငဴ် ိုင်ငဳ ြာဵေရဵရာဒုတာဝန်ြဳမှ အင်တာဗျူဵေ ဖကကာဵ ြင်ဵ
ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

ေည်ဵကမ်ဵချိုဵေဖာက်လျှင် ၎င်ဵကိုသာ ထိခိုက်မည်
မဟုတ်ဘဲ

အမျာဵကိုလည်ဵ

(AAPP) ၏ မှေတ်တမ်ဵနှေငဴ် သုေတသနဌာနတာဝန်ခဳ

ဖဖေ်သညဴ်အတွက်

နှေငဴ်

လိုအပ်ချက်မျာဵ ရှေိေသာ်လည်ဵ အသက်အန္တရာယ်

နိုင်ငဳဖခာဵေရဵရာဒုတာဝန်ခဳ

ကိုေော်မိုဵသည်

လိုက်နာရန်

ထိခိုက်မည်

ကိုဗေ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှေငဴ်ပတ်သက်၍ 7 Days

နှေငဴ်

News သတင်ဵဌာနမှေ ဖပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို

ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို

ေဖဖ ကာဵခဲဴသည်။ ထိုအင်တာဗျူဵတွင် ကိုေော်မိုဵမှေ

သည်’’ ဟု ေဖပာ ကာဵခဲဴသည်။

“ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင်

ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ

မျာဵသည်
သလို

ေရာက်ေနသညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်

မိမိအတွက်လည်ဵ

အန္တရာယ်ရှေိ

အမျာဵအတွက်လည်ဵ အန္တရာယ်ရှေိပါသည်၊

ထို့ေ ကာငဴ်

ေင်တာတွင်ရှေိေနသညဴ်

လူတေ်ဦဵဦဵမှေ

တေ်ပါဵသူအန္တရာယ်

လိုအပ်ပါသည်၊

ကျေရာက်မည်ဖဖေ်၍

လိုက်နာ ကရန်
လငဴ်ကို

တိုက်တွန်ဵပါ

ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ

ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
https://7day.news/detail?id=201366

ောမျက် န ှေ ာ ၁၀

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ

ဗကသေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ှငဴ်ပတ်သက်၍ AAPP

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳမှ အင်တာဗျူဵ

ေ ဖကကာဵ
ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
(AAPP)

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵ

ေကျာ်သည်

ဗကသေကျာင်ဵသာဵမျာဵနှေငဴ်

သက်၍

Days

7

ဖပုလုပ်ေသာ

News

အင်တာဗျူဵကို

အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင်

သတင်ဵဌာနမှေ
ေဖဖ ကာဵခဲဴသည်။

ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်မှေ

“ဗကသေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို
အင်တာဗျုဵ

ပတ်

ပုဒ်မမျိုဵေုဳတပ်၍

ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵေွဲဆိုဖခင်ဵသည် အင်မတန်မှောဵယွင်ဵ
ေနသညဴ် လုပ်ရပ်ဖဖေ်သည်၊ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသည်
ေေ်ပွဲမျာဵရပ်တန့်ရန်၊

အဖပေ်မဲဴဖပည်သူမျာဵကို

ဖပန်ဖွငဴ်ရန် ေတာင်ဵဆိဖု ခင်ဵဖဖေ်သည်၊ ဖပဿနာ၏
ောေ်ဖမေ်ကို

မရှောဘဲ

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်သူမျာဵကို

တရာဵေွဲဆိုဖခင်ဵသည် ဒီမိုကေရေီနိုင်ငဳတွင်လုပ်ေလဴ
လုပ်ထရှေိသညဴ်အဖပုအမူ

မဟုတ်ပါ’’

ဟု

ေဖပာ

ကာဵခဲဴသည်။
ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ

လငဴ်ကို

ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ

ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
https://7day.news/201471?
fbclid=IwAR1JoApQOqfcy3XiBvLvDhRxfVayfxBjq99Z9TAcfuaOh2GB1S8RySWNto

သတ်ဖဖတ်ဖခင်ဵမဖပုရန်နှေငဴ် ရခိုင်တွင် အင်တာနက်

ကိုဗေ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှေငဴ်ပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ြဳမှေ အင်တာဗျူဵ
ေခဖကကာဵ
ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ

ဗျူဵကို ေဖဖ ကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင်

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်မှေ ကိုဗေ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှေငဴ်

(AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵ

ပတ်သက်၍ ေဖပာ ကာဵခဲဴပါသည်။

ေကျာ်သည် ဓူဝဳမီဒီယာမှေ ဖပုလုပ်ေသာ အင်တာ

ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ၌ ေဟာေခပာခြင်ဵနှေငဴ်ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵေခဖကကာဵခြင်ဵ
ေအာက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေန ကသူမျာဵကို ကညဴ်လက
ို ်သညဴ်

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

အခါ ၎င်ဵတို့ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် ေနခဲဴေဉ်

(AAPP)

၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵ

အခါက ေကာဵေဖပာေဖာ်ရှောဖခင်ဵ၊ အဖပင်ဧညဴ်သည်

ေကျာ်နှေငဴ် AAPP မှေ ေကာင်ဆယ်လာတေ်ဦဵဖဖေ်သူ

ကိုေမျှာ်ဖခင်ဵ၊ ေထာင်ဝင်ောေမျှာ်ဖခင်ဵေသညဴ် ေိတ်

ောေရဵဆရာမ နှေင်ဵပန်ဵအိမ်တို့သည် ကွာရန်တင်ဵ

ခဳောဵချက်နှေငဴ်

ေင်တာမျာဵ၌

ေဟာေဖပာဖခင်ဵနှေင်ပ
ဴ တ်သက်၍

ေန ကသူမျာဵ၏ ေိတ်ခဳောဵချက်မျာဵသည် အတူတူ

ရိုက်တာသတင်ဵဌာနမှေ ဖပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵ

ဖဖေ်မပီဵ ကွာဟဖခင်ဵသိပ်မရှေိပါ၊ ထို့ေ ကာငဴ် ကွာရန်

ကို

တင်ဵေင်တာတွင် ေနထိုင်သညဴ် ကွာရန်တင်ဵဝင်

ေဖဖ ကာဵခဲဴသည်။

ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်မှေ
ေတင်ဖဖေ်ေပါ်ချိန်၌

အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင်
ကိုဗေ်-၁၉

လက်ရှေိကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင်

ပထမလှိုင်ဵ

ေနသူမျာဵကို သွာဵေရာက် ေတွ့ဆုဳ ေဟာေဖပာဖခင်ဵ

ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင်

ဖဖေ်သည်။ ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင် ေန ကရသညဴ်

ေအာက် တ ိ ု ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၁၁

အင်တာဗျုဵ

အခါ ေိတ်အလိုမကျမှုမျာဵဖဖေ်မပီဵ ထူဵထူဵဖခာဵဖခာဵ

တွင်ေတာင်မှေ

အဖပေ်၏သာဵေကာင်ဟု

ေတွ့ရှေိရသည်မှော

ဖခင်ဵခဳရသညဴ်

ဖိေီဵမှုတေ်ခု၊

ထိုသုဳဵခုေပါင်ဵသညဴ်

ဖိေီဵမှုေဒါသမျာဵ၊

ေိတ်ဓာတ်ကျဆင်ဵ

ေေတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွင်ဵ

တေ်ဦဵနှေငဴ်တေ်ဦဵ ေေနာက်လျှင်ေတာင်မှေ သည်ဵမခဳ

အခါတွင်

နိုင်ေလာက်ေအာင် ေိတ်ခဳောဵချက်မျာဵ

မှုမျာဵ၊

ဖဖေ်ေပါ်

ေိတ်ဒဏ်ရာမျာဵ၊

ေဖပာဆို

ခွဲဖခာဵဆက်ဆဳဖခင်ဵခဳရ

လာသည်ကို ေတွ့ရှေိရေ ကာင်ဵ၊ ပထမတွင် ကွာရန်

သည်ဆိုသညဴ် ခဳောဵမှုမျာဵအာဵလုဳဵ ေုဳခပုဳသွာဵသညဴ်

တင်ဵဝင်ေနသညဴ်သူမျာဵကိုသာ

ေဟာေဖပာပွဲဖပု

အတွက် တနိုင်ငဳလုဳဵအေနဖဖငဴ် ေိတ်ဖိေီဵမှုဖပဿနာ

လုပ်မည်ဟု ရည်ရွယ်ထာဵေသာ်လည်ဵ ထိုအဖခင်ဵ

အတွက် ေကာင်ဆယ်လင်ဵမျာဵေွာ လိုအပ်သည်ဟု

အရာကို ေတွ့ရှေိရသညဴ်အတွက် ေေတနာဴဝန်ထမ်ဵ

ေဖပာ ကာဵခဲဴ သည်။

မျာဵအတွက်ပါ

ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ

ဖပုလုပ်ရန်လိုအပ်၍

န်ထမ်ဵမျာဵနှေငဴ်

ေေတနာဴဝ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေန ကသူမျာဵ

အာဵလုဳဵအတွက် ေဟာေဖပာ ပွဲဖပုလုပ်ရဖခင်ဵဖဖေ်
ေ ကာင်ဵ ေဖပာ ကာဵခဲဴသည်။
ဆရာမနှေင်ဵပန်ဵအိမ်မှေ ဖပည်တွင်ဵတွင် ေနထိုင်
၍ ကိုဗေ်ဖဖေ်သူမျာဵသည် ဆင်ဵရဲမွဲေတမှုဖပဿနာ
၏ ဖိေီဵမှုတေ်ခု၊ ကိုဗေ်၏ဖိေီဵမှုတေ်ခု၊ ထိုကိုဗေ်

လငဴ်ကို

ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ

ကညဴ်ရှုနိုင်သည်။
https://burmese.voanews.com/a/covidmental-health/5628216.html?
fbclid=IwAR0rpLLXhkoZ5mMBBkSvNzsUGcz
ScKqiKR-S-9G6Ib_rOEg4CHLRe77HNso

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ ကိုဗေ်ပိုဵေတွ့ရှေိမှုနှေငဴ်ပတ်သက်၍ AAPP

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳမှေ

အင်တာဗျူဵေခဖကကာဵခြင်ဵ
ေအာက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တင
ွ ် နိုင်ငဳေရဵ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

ဖပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေဖဖ ကာဵခဲဴသည်။ အဆို
ပါအင်တာဗျူဵတွင်

ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်မှေ

အကျဉ်ဵ

(AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်

ေထာင်တွင်ဵ ကိုဗေ်ပိုဵေတွ့ရှေိမှုနှေငဴ်ပတ်သက်၍ ေဖပာ

သည်

ကာဵခဲဴပါသည်။

Myanmar

Platform

သတင်ဵဌာန မှေ

ကိုဗေ် ၁၉ သတင်ဵလွှာ (ေက်တင်ဘာ)

ASSISTANCE
ASSOCIATION FOR
POLITICAL
PRISONERS (AAPP)

NLD

ကိုယ်ောဵလှေယ်ေလာင်ဵသုဳဵဦဵ

ဖမ်ဵဆီဵြဳထာဵရခြင်ဵနှေငဴ်

ပတ်သက်၍

အင်တာဗျူဵေခဖကကာဵခြင်ဵ
ေအာက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ
(AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵဦဵတိတန
် ိုင်သည် အမျိုဵသာဵဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) လွှတ်ေတာ်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

ကိုယ်ောဵလှေယ်ေလာင်ဵ သုဳဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳထာဵရဖခင်ဵ နှေငဴ်ပတ်သက်၍ 7 Days News သတင်ဵဌာနမှေ
ဖပုလုပ်ေသာ

အင်တာဗျူဵကို

ေဖဖ ကာဵခဲဴသည်။

‘‘ေရွဵေကာက်ပွဲတေ်ခုမှော ကိုယ်ောဵလှေယ်ေလာင်ဵမျာဵ

အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင်

ဦဵတိတ်နိုင်မှေ

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေွာ မဲဆွယေ
် ည်ဵရုဳဵခွငဴ်သည်

ဒီမိုကေရေီေနေ်တေ်ခု၏ ေဳချိန်ေဳညွှန်ဵတေ်ခုဖဖေ်သည်၊ ထိုသို့အေဖခအေနမျိုဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵဖခင်ဵ ခဳရ
သညဴ်ကိေ္စသည် လုဳဵဝမဖဖေ်သငဴ်သညဴ်ကိေ္စဖဖေ်သည်၊ ထို့ေ ကာငဴ် AAPP မှေ ေ ကညာချက်ထုတ်ရဖခင်ဵ
ဖဖေ်သည်” ဟု ေဖပာ ကာဵခဲဴသည်။
ထို့ဖပင် ေအာက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် AAPP အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတိတန
် ိုင်သည် NLD
ကိုယ်ောဵလှေယ်ေလာင်ဵသုဳဵဦဵကို

ဖမ်ဵဆီဵ

ထာဵဖခင်ဵနှေငဴ်ပတ်သက်၍

အီလဲဗင်ဵသတင်ဵဌာနမှေ

ဖပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေဖဖ ကာဵခဲဴသည်။
ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ လငဴ်ကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
https://7day.news/detail?id=202867&fbclid=IwAR1-vWVc-3PjAr4p53lC9L3LX2lNaScozFooZ7Y0wb_Ls6303aLdAe-ox4
https://web.facebook.com/rfaburmese/photos/
a.10150522560153128/10160470218253128/?_rdc=1&_rdr

ကိုဗေ်-၁၉နှေငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်အေခြအေနမျာဵနှေငဴ်ပတ်သက်၍ AAPP အတွင်ဵေရဵ
မှေူဵမှေ အင်ဗျူဵေခဖကကာဵခြင်ဵ
ေအာက်တိုဘာလ

၂၆

ရက်ေန့တင
ွ ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတိတန
် ိုင်သည် ဧရာဝတီသတင်ဵဌာန နှေငဴ် ဒီဗွီဘီသတင်ဵဌာန တိမ
ု့ ှေ

aappb.org

ဖပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵမျာဵကို ေဖဖ ကာဵခဲဴပါသည်။ အဆိုပါ အင်တာဗျူဵမျာဵတွင် ဦဵတိတ်နိုင်မှေ
ကိုဗေ်-၁၉ နှေငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်အေဖခအေနမျာဵနှေငဴ်ပတ်သက်၍ ေဖပာ ကာဵခဲဴပါ သည်။

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

ဆက်သွယ်ေမဵဖမန်ဵရန်

တိတ်နိုင် (အတွင်ဵေရဵမှေူဵ)

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈
ဘို ကည် (တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှေူဵ)

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၃၀ ၈၈၄၀
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ်
(ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ)

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈

