
 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ၊ လစဉ်သတင်းလွှာ 

ေဟာေြပာေဆွဵေ ွဵပွမဲျာဵြပုလုပ်ြြင်ဵ 

 

Figure 1 သန်လျင်လူငယ်သင်တန်ဵေ ျာင်ဵရှိ လူငယ်မျာဵ ို စိတ်ြွန်အာဵြဖစ်ေစမညဴ် 

အေက ာင်ဵအရာမျာဵ ုိ ေဟာေြပာ 

ေဟာေြပာေဆွဵေ ွဵပွမဲျာဵြပုလုပ်ြြင်ဵ 

မိမိ ိုယ် ိုမိမိေစာင်ဴေရှာ ်ြြင်ဵ ှင်ဴ 
စိတ်ဓါတ်ြွန်အာဵြမှင်ဴတင်ေရဵ ေဟာေြပာပွဲမျာဵ ြပုလုပ်ြြင်ဵ  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) သည် ကိုဗေ်-၁၉ ဒုတိယလှိုင်ဵကာလတွင် ေိတ်ခွန်အာဵ 

ြဖေ်ေေမညဴ် အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ၌ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၌ လည်ဵေကာင်ဵ 
ေဟာေြပာပွဲမျာဵြပုလုပ်၍ ဆက်လက်ေဟာေြပာ ပို့ချေပဵလျက်ရိှ 

သည်။  

နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ေန့လည်ပိုင်ဵအချနိ်တွင် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)မ ှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ 
ေရွှေြပည်သာမမို့နယ်ရိှ အမှတ် (၇) အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ၌ 

ဖွင်ဴလှေ်ထာဵသညဴ် ကွာရန်တင်ဵေင်တာ၌  ကွာရန်တင်ဵ 

ဝင်ေနကကသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ၂၅ ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ၄၆ ဦဵ 

တိုအ့ာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ ညေနပိုင်ဵအချနိ်တွင် အမှတ် (၃၇) 

အလက (ခွဲ)ရိှ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသည်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵ ၁၉ ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ၁၈ ဦဵတို့အာဵလည်ဵေကာင်ဵ  

ေိတ်ခွန်အာဵြပညဴ်ဝေေရန် ေဟာေြပာအာဵေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

ေဟာေြပာပွဲမျာဵ တွင် AAPP ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ  

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ မိတ်ဆက်ေကာဵေြပာကကာဵခဲဴမပီဵ 

ောေရဵဆရာမလည်ဵြဖေ်၊ AAPP ၏ နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵသူ 

လည်ဵြဖေ်၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမိသာဵေုဝင်လည်ဵ 
ြဖေ်သညဴ် ဆရာမ နှင်ဵပန်ဵအိမ်မှ  ေဟာေြပာခဲဴသည်။  

နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵသည်  နဳနက် ၁၀ 
နာရီခွဲမှ ညေန ၄ နာရီအထိ သန်လျင်လူငယ် သင်တန်ဵေကျာင်ဵရိှ 

လူငယမ်ျာဵအာဵ ေိတ်ခွန်အာဵြဖေ်ေေမညဴ် ေဟာေြပာပွဲမျာဵ ကုိ 

ကိုဗေ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ အေြခအေနအရ သဳုဵကကိမ်ခဲွ 

၍  ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴသည်။ ေဟာေြပာပွဲတွင် AAPP ၏ 

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ မိတ်ဆက်ေကာဵ 
ေြပာကကာဵခဲဴမပီဵ ဆရာမ နှင်ဵပန်ဵအိမ်မှ ေိတ်ခွန်အာဵြဖေ်ေေမည်ဴ 

အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို သုတရသေုဳလင်ေွာြဖငဴ် ေဟာေြပာ 

ေပဵခဲဴသည်။ ေဟာေြပာပွဲမျာဵသ့ုိ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်ဵခရိုင်၊ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵေီဵဌာနခရိုင်ဦဵေီဵမှူဵ၊ ေကျာင်ဵအုပ်ဆရာကကီဵ၊ 

ဆရာမျာဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵသာဵ ၃၆၄ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ 
အဆိုပါေဟာေြပာပွဲမျာဵအာဵ ေကျာင်ဵအုပ်ဆရာကကီဵ ဦဵသေ္စာ၏ 

ေီေဉ်ေပဵမှုြဖငဴ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

သင်တန်ဵပို့ြျြြင်ဵ 

Naushawng Development Institute (NDI)မှ 
သင်တန်ဵသာဵမျာဵ ို အသွင် ူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာတရာဵမျှတမှု 

အေြြြဳသင်တန်ဵ ပို့ြျြြင်ဵ  

Naushawng Development Institute (NDI) ၏ 
ဖိတ်ကကာဵချက်အရ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

ကိုဝဏ္ဏနွယသ်ည် အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာတရာဵမျှတမှု 
အေြခခဳသင်တန်ဵကို နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ 

ရက်ေန့ထိ အွန်လိုင်ဵမှတေ်ဆင်ဴ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

သင်တန်ဵကို Naushawng Development Institute (NDI)မှ 

သင်တန်ဵသာဵ ၂၇ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  

The Wings Institute မှ သင်တန်ဵသူ/သာဵမျာဵ ို 
အသွင် ူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု သင်တန်ဵ ပို့ြျြြင်ဵ 

The Wings Institute ၏ ဖိတ်ကကာဵချက်အရ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) 

၏ သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုတင်မျ ိုဵထွဋ်သည် အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵ 

ဆိုင်ရာတရာဵမျှတမှုသင်တန်ဵကို နိုဝင်ဘာလ 14 ရက်ေန့မှ 



 

နိုဝင်ဘာလ 16 ရက်ေန့အထိ အွန်လိုင်ဵမှတေ်ဆင်ဴ ပို့ချခဲဴသည်။ 

အဆိုပါသင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၈) ဦဵ နှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ (၇) 

ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵ တက်ေရာက် ခဲဴသည်။ 

 

Figure 2 လူ့အခွင့်အေရး၊ လူ့အခွင့်အေရးချ ိုးေဖာက်မှု မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခခုံေရး၊ အသွင်ကူးေြပာင်းေရးဆိငု်ရာ တရားမျှတမှု နှင့် တိုင်ကကားမှုယန္တရား 

သင်တန်းကုိပ့ုိချ 

လူ့အြွင်ဴအေရဵ၊ လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာ ်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ြြင်ဵ၊ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်လုဳခြုဳေရဵ၊ အသွင် ူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

တရာဵမျှတမှု  ှင်ဴ တိုင်က ာဵမှုယ ္တရာဵ သင်တန်ဵပို့ြျြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)မှ လူ့အခွင်ဴအေရဵ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵ 
တင်ြခင်ဵ၊ ဒေ်ဂျေ်တယ်လုဳခခုဳေရဵ၊ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

တရာဵမျှတမှု နှင်ဴ တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵသင်တန်ဵကို အွန်လိုင်ဵမှ 

တေ်ဆင်ဴ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့ မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ 

ရက်ေန့အထိ (၁၂) ရက်တာ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵ၌ 

သင်တန်ဵနည်ဵြပမျာဵအြဖေ် ကိုဝဏ္ဏနွယ ် နှင်ဴ ကိုေကျာ်ဦဵတိုမှ့ 
သင်တန်ဵပိုခ့ျေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၁၁) ဦဵနှင်ဴ 

သင်တန်ဵသာဵ (၄) ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကမပီဵ 

၎င်ဵတ့ုိသည် တအာင်ဵေကျာင်ဵသာဵ နှင်ဴ လူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU)၊ 

ေအာက်ြမန်မာြပည် ကချင်နှေ်ြခင်ဵခရေ်ယာန်အသင်ဵ၊ တအာင်ဵ 

အမျ ိုဵသမီဵအဖွဲ့အေည်ဵ (TWO)၊ Wa Baptist Conversation 
Omega Clinic၊ ရွက်ေိမ်ဵနု၊ ဝလူငယ်၊ ဝမေ်ရှင်ေကျာင်ဵ၊ 

ေခတ်အလင်ဵေရာင်အသင်ဵ၊ ဟသောတ ကွန်ြပူတာတက္ကသုိလ် 

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂ၊ ဟသောတတက္ကသိုလ် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ 

သမဂ္ဂ နှင်ဴ ေိတ်ထာဵြဖူ-ေအာက်ဆီဂျင် တိုမ့ှ အဖွဲ့ဝငမ်ျာဵ နှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူမျာဵြဖေ်ကကသည်။ ထို့ြပင် သင်တန်ဵ 
တက်ေရာက်သူမျာဵသည် ဗမာ၊ ဝ၊ တအာင်ဵ၊ ကချင်၊ ချင်ဵ၊ ရှမ်ဵ 

နှင် ရှမ်ဵ-ဗမာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ ြဖေ်ကကသည်။  

သင်တန်ဵပိုခ့ျရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒီမိုကေရေီနိုင်ငဳေတာ် 

တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါဝင်ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵ ြမှင်ဴတင်ရန် 

နှင်ဴ အသိပညာမျာဵရရိှလာရန် ရည်ရွယ်၍ ေွမ်ဵေဆာင်ရည် 
ြမှင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

အ ျဉ်ဵေောင်မျာဵသုိ့ လှူဒါန်ဵြြင်ဵ 

 

Figure 3 COVID-19  ာ ွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ ို အ ျဉ်ဵေောင်မျာဵသ့ုိ လှူဒါန်ဵ 

COVID-19  ာ ွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵ ို အ ျဉ်ဵေောင်မျာဵသ့ုိ 

လှူဒါန်ဵြြင်ဵ  

နိုင်ငဳ ေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPPP) မှ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ဦဵေဆာင် 

ေသာအဖွဲ့သည် လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကကိုတင် ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နိုဝင်ဘာလ ၅ 

ရက်ေန့တွင် ငှက်ေအာ်ေမ်ဵ လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵသ့ုိ 
လည်ဵေကာင်ဵ၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် သန်လျင်လူငယ် 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵသုိ့လည်ဵေကာင်ဵ ကိုဗေ်ေရာဂါ ကာကွယေ်ရဵ 

အေထာက်အကူြပုပေ္စည်ဵမျာဵြဖေ်သညဴ် ကာေဘာ်လေ်ဆပ်ြပာ၊ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည်၊ ပိုဵသတ်ေဆဵရည် ေသည်တို့ကုိ 

သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴသည်။  

၎င်ဵြပင် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့ တွင် ေပါင်ဵတည် အချုပ်ေထာင် 

အတွင်ဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵ၊အကျဉ်ဵသူ မျာဵ အတွက် ကာေဘာ်လေ် 

ဆပ်ြပာ ၆၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၃ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၂ 

ပုဳဵ နှင်ဴ လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၁၀ လီတာ ၂ ဖာ တို့အာဵ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်(က)အကျဉ်ဵေထာင် အတွင်ဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵ၊ 
အကျဉ်ဵသူမျာဵအတွက် ကာေဘာ်လေ် ဆပ်ြပာ ၁၆၀၀ တုဳဵ၊ 

ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၄ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵ နှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၁၀ လီတာ ၄ ဖာ တို့အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် သရက် (က) အကျဉ်ဵေထာင်၌ 

ရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵအတွက် ကာေဘာ်လေ်ဆပ်ြပာ 
၂၂၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၄ ပုဳဵ နှင်ဴ 

လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၁၀ လီတာ ၅ ဖာ တို့အာဵလည်ဵေကာင်ဵ 

သွာဵေရာက် လှူဒါန်ဵခဲဴရာ သက်ဆိုင်ရာေထာင်တာဝန်ခဳ 

အရာရိှမျာဵမှ လက်ခဳရယူခဲဴသည်။ ထို့ြပင် ေရှ့ေနမငာှဵနိုင်ေသာ 

အကျဉ်ဵသူ/အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အတွက် အခမဲဴအကူအညီေပဵေန 
ေသာ Justice Center မှ ြပုေုထာဵသညဴ် အခမဲဴေဆာင်ရွက် 

ေပဵေသာ Justice Center မျာဵရှိ ေရှ့ေနမျာဵ၏ောရင်ဵမျာဵ 

ပါေသာ လက်ကမ်ဵောေောင်မျာဵ ကိုလည်ဵ ေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။ 

ထို့ြပင ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တင်ွ နိုင်ငဳ ေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPPP) မှ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည် ေညာင်ေရွှေ 

အကျဉ်ဵေထာင်၊ ေတာင်ကကီဵအချုပ်ေထာင်၊ ေတာင်ေလဵလုဳဵ 
ေိုက်ေမွဵေခန်ဵ၊ ထီဵခမ်ဵေိုက်ေမွဵေခန်ဵ၊ ဘန်ဵဂမ်ေိုက်ေမွဵေခန်ဵ 



 

မျာဵရှိ အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵ နှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ကိုဗေ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် 

ကာေဘာ်လေ်ဆပ်ြပာ ၉၂၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၂၀ ပုဳဵ၊ 
ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၁၄ ပုဳဵ နှင်ဴ လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၁၀ 

လီတာ ၁၁ ဖာ တို့အာဵ သွာဵေရာက် လှူဒါန်ဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါလှူဒါန်ဵပွဲသုိ့ ေညာင်ေရွှေမမို့နယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်ောဵလှယ် ဦဵေနမျ ိုဵနှငဴ်အဖွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ အကျဉ်ဵဦဵေီဵဌာန 

တာဝန်ရိှသူမျာဵနှငဴ် ရဲသတင်ဵအထူဵတပ်ဖွဲ့တို့မှ တက်ေရာက်ခဴဲ 
သည်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လှူဒါန်ဵသညဴ်ပေ္စည်ဵမျာဵ 

ကို လက်ခဳရယူခဲဴကကမပီဵ ေကျဵဇူဵတင်ေကာဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ထိုမျှသာမက နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳ ေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPPP) မှ အင်ဵေိန် 

အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၆၁ ထည်၊ ပုသိမ် 

အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၃၀၊ ေပါင်ဵတည် 

အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၂၀၊ ေတာင်ငူ 
အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၃၀၊ မန္တေလဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၅၀၊ သာယာဝတီ 

အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၃၀၊ ြပည် 

အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၂၀၊ ေတာင်ကကီဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၅၀၊ ေညာင်ေရွှေ 
အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်  ၄၀ တိုအ့ာဵ ေပဵပ့ုိ 

လှူဒါန်ဵခဲဴပါသည်။ 

ေော ်ပဳဴ ူညီြြင်ဵ  

 ိုင်ငဳေရဵအ ျဉ်ဵသာဵမျာဵ ှင်ဴ 

 ိုင်ငဳေရဵအ ျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ ို ေော ်ပဳဴ ူညီြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP)မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵကျလျက်ရိှသညဴ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵ 

မရိှသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ဆက်လက် 

ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵလျက်ရိှသည်။ နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် 

မန္တေလဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၁၅ ဦဵ၊ 
ပဲခူဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ နှေ်ဦဵ၊ ေေ်ေတွ 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ တေ်ဦဵ၊ ပုသမိ် 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ  တေ်ဦဵ၊ ေမာင်လမမိုင် 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ တေ်ဦဵ နှင်ဴ လာဵရှိုဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵ တေ်ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၂၁) ဦဵ နှင်ဴ မန္တေလဵ 
အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵမှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ  နှေ်ဦဵတို့ကို 

ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴသည်။ ထို့ြပင ် နှလုဳဵ၊ 

ေလြဖတ် နှင်ဴ ဆီဵချ ိုေရာဂါခဳောဵေနကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ေလဵဦဵကို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။  

ေအာက်တွင် ဇယာဵနှင်ဴတကွ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  

အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို 

ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 
၂၁ ဦဵ 

ေထာင်တွင်ဵမှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူမျာဵကို 

ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 
၂ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ 

အတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 
၄ ဦဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၂၇ ဦဵ 

 
မှတ်တမ်ဵ ှင်ဴသုေတသန 
 
လစဉ်အစီရင်ြဳစာ၊  ိုင်ငဳေရဵအ ျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵမျာဵ  ှင်ဴ 

ေအေအပီပီသတင်ဵလွှာ ို ေုတ်ေဝြြင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ 

နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵ နှင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ လေဉ် ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵေွဲဆိ၊ု ြပေ်ဒဏ် 
ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသည်ကို  ေောင်ဴကကညဴ် မှတ်တမ်ဵတင်ရန် ရည်ရွယ် 

၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ 

(AAPP) မှ လေဉ် အေီရင်ခဳောနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵောရင်ဵကို 

ထုတ်ေဝလျက်ရိှသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် 

ေအာက်တိုဘာလအတွက် လေဉ်အေီရင်ခဳော နှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵ ောရင်ဵကို ထုတ်ေဝခဲဴ သည်။ 

ထို့ြပင ်AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်ောဵလှယ်မျာဵ၊ အေိုဵရ 

ဌာနဆိုင်ရာ အရာရိှမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှ သဳအမတ်မျာဵ၊ NGOs, 

CBOs ေသညဴ်အဖွဲ့အေည်ဵအသီဵသီဵမှ ကိုယ်ောဵလှယမ်ျာဵ နှင်ဴ 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ နှင်ဴ 

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵ ပို့ချေပဵြခင်ဵ ေသညဴ် 
လှုပ်ရှာဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို AAPP သတင်ဵလွှာ၌ လေဉ် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တင်ွ ေအာက်တိုဘာလ 

အတွက် သတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Bur
mese-Chronology-and-MiR-for-October-torelease-
to.pdf  
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Octo

ber-Chronology-1.pdf  

 ိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာြပုစုြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှ ကုိဗေ်ကာလနှင်ဴဆက်နွယ၍် ြဖေ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှု 

ြဖေ်ေဉ်မျာဵပါဝင်သညဴ် ကိုဗေ်-၁၉ သတင်ဵလွှာကို ဧမပီလ 

ကတည်ဵက ေတင်၍ မှတ်တမ်ဵတင် ြပုေုလျက်ရိှသည်။ 
ေအာက်တိုဘာလ ကိုဗေ်သတင်ဵလွှာ နှင်ဴ ကိုဗေ်ကာလအတွင်ဵ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ောရင်ဵမျာဵကုိ 

နိုဝင်ဘာလ ၆  ရက်ေန့တွင် ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Burmese-Chronology-and-MiR-for-October-torelease-to.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Burmese-Chronology-and-MiR-for-October-torelease-to.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Burmese-Chronology-and-MiR-for-October-torelease-to.pdf
https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/October-Chronology-1.pdf
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အေေွေေွလှုပရှ်ာဵမှုမျာဵ 

 ူညီေော ်ပဳဴေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵရာ၌ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြြင်ဵ 

နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့ နှင်ဴ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တိုတ့ွင် 

နိုင်ငဳ ေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) နှင်ဴ ၈၈ မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ နှင်ဴ ပွင်ဴလင်ဵလူ့အဖွဲ့အေည်ဵတို ့

ပူဵေပါင်ဵ၍ ကိုရီဵယာဵနိုင်ငဳေရာက် ြမန်မာမိသာဵေုမျာဵမှ လှူဒါန်ဵ 

သညဴ် ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵပေ္စည်ဵမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵအရ 
လိုအပ်ချက်ရိှေနသညဴ် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ 

ေတာင်ဒဂဳု၊ ေြမာက်ဒဂဳု၊ အေရှ့ဒဂဳု၊ ေြမာက်ဥက္ကလာပ၊ 

ေတာင်ဥက္ကလာပနှင်ဴ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵမမို့နယ်မျာဵ၌ ေနထိုင်ေသာ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵထဳသို့ သွာဵေရာက် လှူဒါန်ဵ 

ေပဵခဲဴသည်။  

 

 

 

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်(MHAP) 

 ိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ်  ူဵစ ်မှု ာလအတွင်ဵ အွန်လိုင်ဵ 
စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေ ွဵမှု အစီအစဉ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ 

ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကူညီေထာက်ပဳဴမှု အေီအေဉ် 

(AAPP-MHAP)သည် အွန်လိုင်ဵေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှု 

လုပ်ငန်ဵကို နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်လည်ဵ ဆက်လက် 
လုပ်ေဆာင်လျှက်ရှိသည်။ ေနရာေဒသအနှဳ့အြပာဵမှ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ ပိုမိုမျာဵြပာဵလာခဲဴမပီဵ လူမှုကွန်ရက်၊ 

ဗိုက်ဗာတို့မှတေ်ဆင်ဴ ဆက်သွယမ်ှုမျာဵလည်ဵရိှခဲဴသည်။ 

ဆက်သွယ်လာသညဴ်ေဒသမျာဵမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵ၊ မေကွဵ၊ ပဲခူဵ၊ 

ဧရာဝတီ၊ မွန်၊ ကရင် ေသညဴ် ြပည်တွင်ဵေဒသမျာဵမှ ဆက်သွယ် 
ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအြပင် ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ ရိှခဲဴသည်။  

အွန်လိုင်ဵ ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵသ့ုိ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတွင် အေိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ 

NGO ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ အိမ်ေထာင်ဦဵေီဵမျာဵ၊ 
ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵတွင် 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူမျာဵ၊ ေေတနာဴဝန်ထမ်ဵ မျာဵနှင်ဴ HIV 

ပိုဵရိှသူမျာဵ ေသည်ဴ အမျ ိုဵသာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ အသက်အရွယ်ေဳု 

ပါဝင်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသာဵ ၇၀ ဦဵ 

(အသက် ၂၀ နှေ်မှ ၇၂ နှေ်အတွင်ဵ)၊ LGBTs ေလဵဦဵအပါအဝင် 

အမျ ိုဵသမီဵ ၉၂ ဦဵ (အသက် ၁၉ နှေ်မှ ၇၀ နှေ်အတွင်ဵ) နှင်ဴ တို့၏ 
ကိုဗေ်-၁၉ ကာလ ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵ၊ ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပဿနာမျာဵ 

ကို ကူညီေြဖရှင်ဵေပဵ နိုင်ခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵတို့အနက် 

ကွာရန်တင်ဵေင်တာအသီဵသီဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူ ၆၂ 

ဦဵအာဵ ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို မည်ကဲဴသ့ုိ ထိန်ဵညှိရမည် ဆိုသည်ကုိ 

တေ်ဦဵချင်ဵ ဆက်သွယ ်ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ခဲဴသည်။ 

ထိုဆက်သွယ်လာသူမျာဵ၏ ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵ၊ 

လက္ခဏာမျာဵမှာ -  
 မိမိကိုယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် မိမိချေ်ခငရ်ေသာသူမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အမမဲမြပတ် ေိုဵရိမ်ပူပန်ေနြခင်ဵ၊ 

ေကကာက်ရဳွ့ ေနြခင်ဵ 
 ေိတ်ညေ်ြခင်ဵကို အချနိ်မျာဵေွာ ခဳောဵေနရြခင်ဵ 

 ေိတ်ထတဲွင် ေကကာက်ရဳွ့ြခင်ဵ၊ တုန်လှုပ်ြခင်ဵကို ခဳောဵေန 

ရြခင်ဵ 

 အောဵအေသာက်နှငဴ် အိပ်ေက်ြခင်ဵပုဳေဳေြပာင်ဵလဲသွာဵ 

ြခင်ဵ 
 အိပ်ေပျာ်ရန်နှင်ဴ အာရုဳေူဵေိုက်ရန် အခက်အခဲရိှြခင်ဵ 

 အလွယ်တကူ ေိတ်တိုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဒါသထွက်ြခင်ဵ 

 HIV ပိုဵရိှသူမျာဵက အလွယ်တကူ ေရာဂါကူဵေက် 

ခဳရမည်ကို ေိုဵရိမ်ပူပန်ြခင်ဵ 

 ကိုဗေ်-၁၉ ၏ရိုက်ခတ်မှုေကကာင်ဴ မိမိတို့သဳုဵေွဲေနရေသာ 
ART ေဆဵမျာဵြပတ်လပ်သွာဵမည်ကို ေိုဵရိမ်ြခင်ဵ 

 အိမ်ထဲတွင် အချနိ်ေပါင်ဵမျာဵေွာေနရသြဖင်ဴ 

ေိတ်တင်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊ မွန်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊ ဝမ်ဵနည်ဵမှုနှငဴ် 

ေိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ခဳောဵရြခင်ဵ 

 မိမိပုဳမှန်ေိတ်ဝင်ောဵေသာအရာမျာဵကို ေိတ်ဝင်ောဵမှု 
မရိှေတာဴြခင်ဵ ေသညဴ် လက္ခဏာမျာဵကို ခဳောဵေနကကရ 

သည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  

Tele-CETA ေ ာင်ဆယ်လင်ဵဝန်ေဆာင်မှုစတင်ြြင်ဵ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ CETA ေကာင်ဆယ်လင်ဵ 

အေီအေဉ်မှ ေိတ်ဒဏ်ရာ၊ ေိတ်ဓာတ်ကျြခင်ဵ နှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှု 

မျာဵေကကာင်ဴ ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵြပဿနာမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကက ရ၍ 
CETA ကုထုဳဵကို လိုအပ်လျက်ရိှသူမျာဵကို Tele-CETA 

ေကာင်ဆယ်လင်ဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေတင်ေပဵခဲဴသည်။          

Tele-CETA သည် ကိုဗေ်-၁၉ ြဖေ်ပွာဵလျက်ရှိချနိ် နှင်ဴ 

ြဖေ်ပွာဵမပီဵချနိ်တို့၌ တေ်ဦဵချင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရာ၌ ပို၍ 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ နည်ဵလမ်ဵတေ်ခုြဖေ်သည်။ အေဝဵေရာက် 
ကလိုင်ဵယန့်မျာဵ နှင်ဴ/သ့ုိမဟုတ် ကုသေနချနိ်အတွင်ဵ အြခာဵ 

ေနရာတေ်ခုသို့ ေြပာင်ဵေရွှေ့သွာဵခဲဴေသာ ကလိုင်ဵယန့်မျာဵအတွက် 

CETA ေကာင်ဆယ်လင်ဵကို ပို့ချေပဵနိုင်သည်။ Tele-CETA 

ကုထုဳဵကို ေနရာေဒသအသီဵသီဵမှ အမျ ိုဵသမီဵ ၂၆ ဦဵ နှင်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵ ၁၇ ဦဵတို့အာဵ ပို့ချေပဵလျက်ရိှသည်။  
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Figure 4 AAPP ဝန်ေမ်ဵမျာဵ ို စိတ် ျန်ဵမာေရဵဆိငု်ရာ အသိပညာေပဵမှု ပ့ုိြျြြင်ဵ 

AAPP ဝနေ်မ်ဵမျာဵ ုိ စိတ် ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 
အသိပညာေပဵမှု ပ့ုိြျြြင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ် (MHAP)မှ 

သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုထင်ေအာင် နှင်ဴ CETA သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

မချယ်ရီေိုဵြမင်ဴတို့သည် AAPP ၏ ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနသူမျာဵအပါအဝင် AAPP ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ 
ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵမှု (အွန်လိုင်ဵ)ကို 

နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အသိပညာေပဵမှုကို ေုေုေပါင်ဵ ၂၄ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  
 

 

Figure 5 “Stress Management, Basic Coping skills and Self-care သင်တန်ဵ”  ုိ 

ပ့ုိြျြြင်ဵ 

“စိတ်ဖိစီဵမှု ို ေိန်ဵညှိြြင်ဵ၊ အေြြြဳစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ  ိုင်တွယ် 

ေြဖရှင်ဵမှု  ှင်ဴ မိမိ ိုယ် ို ဂရုစို ်ြြင်ဵ (Stress Management, 

Basic Coping skills and Self-care) သင်တန်ဵ”  ို ပို့ြျြြင်ဵ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့ထိ၊ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့ထိ နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ 

ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအေီအေဉ် (MHAP)မှ 

သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုထင်ေအာင်သည် တအာင်ဵအမျ ိုဵသမီဵ 

အဖွဲ့အေည်ဵမှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵကို “ေိတ်ဖိေီဵမှုကို ထိန်ဵညှိြခင်ဵ၊ 

အေြခခဳေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵမှုနှင်ဴ မိမိကိုယ်ကုိ 
ဂရုေိုက်ြခင်ဵ (Stress Management, Basic Coping skills and 

Self-care) သင်တန်ဵ”ကို အွန်လိုင်ဵမှတေ်ဆင်ဴ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ ၁၉ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  

" ိုဗစ်-၁၉  ာလ၌ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ ို ေိန်ဵညှိြြင်ဵ  ှင်ဴ 

မိမိ ိုယ် ိုဂရုစို ်ြြင်ဵ ှင်ဴပတ်သ ်သညဴ် ဗွီဒီယိုမျာဵ  ှင်ဴ 

ေဆာင်ဵပါဵ ို”ေုတ်လွှင်ဴြြင်ဵ 

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည် 
ြမှင်ဴတင်ေရဵ အေီအေဉ် (AAPP-MHAP)မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

ကိုထင်ေအာင်သည် "ကိုဗေ်-၁၉ ကာလ၌ ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို 

ထိန်ဵညှိြခင်ဵ နှင်ဴ မိမိကိုယ်ကို ဂရုေိုက်ြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴ 

ဗွီဒီယိုမျာဵ နှင်ဴ ေဆာင်ဵပါဵ”ကို အွန်လိုင်ဵမှ တေ်ဆင်ဴ 

ထုတ်လွှင်ဴခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴမှတေ်ဆင်ဴလည်ဵ ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှု 
နိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/634323476905777/video
s/401907314180654 
https://www.facebook.com/634323476905777/video
s/699392821006681 
  
အင်တာဗျူဵမျာဵေြဖက ာဵြြင်ဵ 
  
အ ျဉ်ဵေောင်မျာဵသ့ုိ သွာဵေရာ ်လှူဒါန်ဵြြင်ဵ ှင်ဴပတ်သ ်၍ 
အင်တာဗျူဵမျာဵေြဖက ာဵြြင်ဵ 
နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တင်ွ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် ေြမလတ်သတင်ဵေုဳအဖွဲ့မှ ြပုလုပ်သညဴ် 

အင်တာဗျူဵ နှင်ဴ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တင်ွ ကေမ္ဘောဇတိုင်ဵမ် 

သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ 
အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် သည် ကိုဗေ်-၁၉ 

အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵေက်ေရာဂါ ကကိုတင် 

ကာကွယန်ိုင်ရန်အတွက် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသ့ုိ ကိုဗေ်-၁၉ 

ကာကွယေ်ရဵပေ္စည်ဵမျာဵ သွာဵေရာက်လှူဒါန်ဵခဲဴြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  
ေအာက်ပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.kanbawzatainews.com/2020/11/aappcovid-

19.html?fbclid=IwAR1CHWWYnNw9cEepFehiC51gSO1v3Lq

vg72Z66_arAkgssYyBIktGn57gDk  
  
လစဉ်အစီရင်ြဳစာ ှင်ဴပတ်သ ်၍ AAPP ရန် ုန်ရုဳဵ တာဝန်ြဳမှ 

အင်တာဗျူဵေြဖက ာဵြြင်ဵ 
နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် AAPP လေဉ်အေီရင်ခဳောနှင်ဴပတ်သက်၍ 

အီလဲဗင်ဵသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵ 

ခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “နိုင်ငဳေရဵ 

ြဖေ်ေဉ်ေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵ၊ တရာဵေွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵ 

ရသူမျာဵကို ချွင်ဵချက်မရိှ အမှုရုပ်သိမ်ဵေပဵမပီဵ ေေ်မှန်သညဴ် 
အမျ ိုဵသာဵြပန်လည် သင်ဴြမတ်ေရဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်မည် 

https://www.facebook.com/634323476905777/videos/401907314180654
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/401907314180654
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/699392821006681
https://www.facebook.com/634323476905777/videos/699392821006681
https://www.kanbawzatainews.com/2020/11/aappcovid-19.html?fbclid=IwAR1CHWWYnNw9cEepFehiC51gSO1v3Lqvg72Z66_arAkgssYyBIktGn57gDk
https://www.kanbawzatainews.com/2020/11/aappcovid-19.html?fbclid=IwAR1CHWWYnNw9cEepFehiC51gSO1v3Lqvg72Z66_arAkgssYyBIktGn57gDk
https://www.kanbawzatainews.com/2020/11/aappcovid-19.html?fbclid=IwAR1CHWWYnNw9cEepFehiC51gSO1v3Lqvg72Z66_arAkgssYyBIktGn57gDk


 

ဆိုလျှင်၊ ေေ်မှန်သညဴ် ြပည်တွင်ဵမငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကို ၀ိုိင်ဵဝန်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ကက မည်ဆိုလျှင် အင်မတန်မှ 

ေကာင်ဵမွန်သညဴ်အေြခအေနတေ်ရပ် ြဖေ်လာမည်ဟု ၎င်ဵတို ့

သဳုဵသပ်ေကကာင်ဵ” ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://news-eleven.com/article/197837 

 

 

Figure 6 “အမျ ိုးသားညီညွတ်ေရးအတွက် အဓိကကျသည့် စိန်ေခါ်မှုများ”အစီအစဉ်၌ 

ပါဝင်ေဆွးေနွး 

“အမျ ိုဵသာဵညီညွတ်ေရဵအတွ ် အဓိ  ျသညဴ် စိန်ေြါ်မှုမျာဵ” 
တို ်ရို ် ေမဵြမန်ဵတင်ဆ ်ြြင်ဵအစီအစဉ်၌ ပါဝင်ြြင်ဵ  

နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် MCN TV News မှ တင်ဆက်သညဴ် “အမျ ိုဵသာဵ 

ညီညွတ်ေရဵအတွက် အဓိကကျသညဴ် ေိန်ေခါ်မှုမျာဵ” တိုက်ရိုက် 
ေမဵြမန်ဵတင်ဆက်ြခင်ဵ အေီအေဉ်၌ ပါဝင်ခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

တိုက်ရိုက်ေမဵြမန်ဵတင်ဆက်ြခင်ဵအေီအေဉ်တွင် AAPP 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတန်ိုင် နှင်ဴအတူ ၈၈ မျ ိုဵဆက် ေကျာင်ဵသာဵ 

ေခါင်ဵ ေဆာင်တေ်ဦဵြဖေ်သူ ဦဵြမေအဵ (တည်ေထာင်သူ - 

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တေ် အင်အာဵေု)တိုသ့ည် NLD ပါတီ နှင်ဴ 
အေိုဵရ၏ ဒုတိယ သက်တမ်ဵအတွက် အဓိကတာဝန်ြဖေ်လာသညဴ် 

အမျ ိုဵသာဵညီညွတ်ေရဵ (သ့ုိ) အမျ ိုဵသာဵြပန်လည်သင်ဴြမတ်ေရဵ 

မျာဵကို ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ အေရဵအကကီဵဆုဳဵ မည်ကဲဴသ့ုိ 

ေိန်ေခါ်မှုမျာဵရိှေနသည် ဆိုသည်ကို ပါဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.youtube.com/watch?v=dL9JQdxV8zU&featur

e=youtu.be&fbclid=IwAR1viAy6h5y3xoBZ81th5Pt9crqzW1

06fJOZkb76ErMv_oH9K6hn-kyKcPg  
https://web.facebook.com/mcntv/videos/3759592602772

26  

သန်လျင်လူငယ်သင်တန်ဵေ ျာင်ဵ၌ ေဟာေြပာပွဲြပုလုပ်ြြင်ဵ 

 ှင်ဴပတ်သ ်၍ အင်တာဗျူဵေြဖက ာဵြြင်ဵ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် News Watch ဂျာနယ်မှ ြပုလုပ်သည်ဴ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ အင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် သန်လျင်လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵရိှ 
ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ ေိတ်ခွန်အာဵြဖေ်ေေမညဴ် ေဟာေြပာပွဲမျာဵ 

ြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ဖမ်ဵဆီဵြဳ ေ ျာင်ဵသာဵမျာဵြပန်လွှတ်ေပဵေရဵ ှင်ဴပတ်သ ်၍ 

အင်တာဗျူဵ ေြဖက ာဵြြင်ဵ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ 

တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်သည် ဖမ်ဵဆီဵခဳ 

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵြပန်လွှတ်ေပဵေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ (RFA) မှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို 

ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵဘိုကကည်မှ 
“မငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ေြပာဆိုခွင်ဴ၊ လွတ်လပ်ေွာ ေုေဝဵမှု ေသညဴ် 

လွတ်လပ်မှုနှင်ဴပတ်သက်ေသာ ဖိနှိပ်ထာဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵေွာရိှမပီဵ 

ထိုဥပေဒမျာဵကို ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲရန်လို ေကကာင်ဵ၊ ထိုဖိနှိပ်ထာဵ 

သညဴ် ဥပေဒမျာဵရိှေနသေရွ့ တွန်ဵလနှ်မှုမျာဵရိှေနမည်ြဖေ်သည်၊ 

ထို့ေကကာင်ဴ ဖျက်သင်ဴသညဴ် ဥပေဒမျာဵအာဵဖျက်၍ ြပင်သင်ဴသည် 
မျာဵကို ြပင်ရမည်ြဖေ်သည်၊ အသေ်ေရဵဆွဲသင်ဴသည်မျာဵကို 

ေရဵဆွဲရမည်၊ လာမညဴ် လွှတ်ေတာ်သည် ထိုဥပေဒမျာဵ ဦဵောဵေပဵ 

၍ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲရန် ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်ဟု ေထာက်ြပ 

ေြပာဆိုခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://web.facebook.com/rfaburmese/videos/204798541

019275/  
  
ေ ျာင်ဵသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳရသညဴ် ိစ္စ ှင်ဴပတ်သ ်၍ 

အင်တာဗျူဵေြဖက ာဵြြင်ဵ 
နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် ဧရာဝတီ သတင်ဵဌာန နှင်ဴ Myanmar 

Now သတင်ဵဌာနတိုမ့ှ ြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကုိ 

ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵမျာဵတွင် 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆြီခင်ဵခဳရသညဴ်ကိေ္စ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵြပင ် NLD ကကီဵေိုဵသည်ဴ 

လွှတ်ေတာ်သက်တမ်ဵအတွင်ဵ ပုဒ်မ ၅ (ည)နှင်ဴ ဧညဴ်ောရင်ဵ 

ဥပေဒမျာဵကို အမပီဵတိုင် ဖျက်သိမ်ဵလိုက်နိုင်ေသာ်လည်ဵ 

၅၀၅(က)၊(ခ)နှင်ဴ မငိမ်ဵ၊ေု၊ေီဥပေဒ၊ နိုင်လွတ်လုဳဥပေဒ ကဲဴသ့ုိ 
လွတ်လပ်ေွာထုတ်ေဖာ်ခွင်ဴကို ဖိနှိပ်သညဴ် ဥပေဒမျာဵကိုမူ 

မဖျက်သိမ်ဵနိုင်ခဲဴေကကာင်ဵလည်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.myanmar-now.org/mm/news/5083  
  
 

ဆ ်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

https://news-eleven.com/article/197837
https://www.youtube.com/watch?v=dL9JQdxV8zU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1viAy6h5y3xoBZ81th5Pt9crqzW106fJOZkb76ErMv_oH9K6hn-kyKcPg
https://www.youtube.com/watch?v=dL9JQdxV8zU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1viAy6h5y3xoBZ81th5Pt9crqzW106fJOZkb76ErMv_oH9K6hn-kyKcPg
https://www.youtube.com/watch?v=dL9JQdxV8zU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1viAy6h5y3xoBZ81th5Pt9crqzW106fJOZkb76ErMv_oH9K6hn-kyKcPg
https://web.facebook.com/mcntv/videos/375959260277226
https://web.facebook.com/mcntv/videos/375959260277226
https://web.facebook.com/rfaburmese/videos/204798541019275/
https://web.facebook.com/rfaburmese/videos/204798541019275/
https://www.myanmar-now.org/mm/news/5083


 

 ုိင်ငဳေရဵအ ျဉ်ဵသာဵမျာဵ  ူညီေစာင်ဴေရှာ ်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ် ုိင် အတငွ်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂       ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိက ည ်တွဘဲ ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေ ျာ် ရန် ုန်ရုဳဵတာဝန်ြ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  


