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လေဉ်သတင်ဵလွှာ
၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ် ၊ နိ ု ဝ င် ဘ ာလ
ေဟာေ ပာေဆွေဵေ ွေဵပွေဲမျာဵ ပုလုပ် ြင်ဵ

မိမိကိုယ်ကိုမိမိေောငဴ်ေရှောက်ခြင်ဵနှေငဴ် ေိတ်ဓါတ်ြွန်အာဵခမှငဴ်တင်ေရဵ ေဟာေခပာပွဲမျာဵ ခပုလုပ်ခြင်ဵ
၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသညဴ် အမျိုဵသာဵ ၁၉ ဦဵ
နှေငဴ် အမျိုဵသမီဵ ၁၈ ဦဵတို့အာဵလည်ဵေကာင်ဵ
ေိတ်ခွန်အာဵဖပညဴ်ဝေေရန်

ေဟာေဖပာအာဵေပဵ

ခဲဴသည်။ အဆိုပါ ေဟာေဖပာပွဲမျာဵ တွင် AAPP ၏
ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်မှေ မိတ်
ဆက်ေကာဵေဖပာကကာဵခဲဴမပီဵ

ောေရဵဆရာမ

လည်ဵဖဖေ်၊ AAPP ၏ နှေေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵသူလည်ဵ
ဖဖေ်သူ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ မိသာဵေုဝင်

NOVEMBER
သန်လျင်လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ေဟာေခပာ

ေဟာေ ပာေဆွေဵေ ွေဵ

၁
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ပွေဲမျာဵ ပုလုပ် ြင်ဵ
သင်တန်ဵပိြ
ု့ ျ ြင်ဵ

၂

အကျဉ်ဵေောင်မျာဵ

၃

သို့ လှူဒါန်ဵ ြင်ဵ
ေောက်ပဳဴကူညီ ြင်ဵ ၄
မှတ်တမ်ဵ ှငဴ်

လှုပ်ရှာဵမှု
စိတ်ဓာတ် မှင်တင်

၆
၇

ေရဵ
အင်တာဗျုဵ

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) သည် ကိုဗေ်-၁၉
ဒုတိယလှိုင်ဵကာလတွင် ေိတ်ခွန်အာဵ ဖဖေ်ေေမညဴ်
အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ
၌ လည်ဵေကာင်ဵ၊ လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၌
လည်ဵေကာင်ဵ ေဟာေဖပာပွဲမျာဵဖပုလုပ်၍ ဆက်
လက်ေဟာေဖပာ ပို့ချေပဵလျက်ရှေိ သည်။

၅

သုေတသန

ကူညီေောငဴ်

နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ေန့လည်ပိုင်ဵအချိန်
တွင်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်

ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှေ အဖွဲ့ဝင်မျာဵသည်
ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

ေရွှေဖပည်သာမမို့နယ်ရှေိ

အမှေတ် (၇) အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ၌ ဖွငဴ်လှေေ်ထာဵ
သညဴ် ကွာရန်တင်ဵေင်တာ၌ ကွာရန်တင်ဵ ဝင်ေန

၁၀

ကကသညဴ် အမျိုဵသာဵ ၂၅ ဦဵနှေငဴ် အမျိုဵသမီဵ ၄၆ ဦဵ
တိအ
ု့ ာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊

ညေနပိုင်ဵအချန
ိ ်တွင်

အမှေတ် (၃၇) အလက (ခွဲ)ရှေိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာ

ဆရာမနှေင်ဵပန်ဵအိမ်မှေ ေဟာေဖပာခဲဴ သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် AAPP အဖွဲ့ဝင်
မျာဵသည် နဳနက် ၁၀ နာရီခွဲမှေ ညေန ၄ နာရီအထိ
သန်လျင် လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵရှေိ လူငယ်မျာဵ
အာဵ ေိတ်ခွန်အာဵဖဖေ်ေေမညဴ် ေဟာေဖပာပွဲမျာဵကို
ကိုဗေ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ အေဖခအေနအရ သုဳဵကကိမ်
ခွဲ၍

ကျင်ဵပဖပုလုပ်ခဲဴသည်။ ေဟာေဖပာပွဲတွင်

AAPP

၏

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

ဦဵေအာင်မျိုဵ

ေကျာ်မှေ မိတ်ဆက်ေကာဵ ေဖပာကကာဵခဲဴမပီဵ ဆရာမ
နှေင်ဵပန်ဵအိမ်မှေ

ေိတ်ခွန်အာဵဖဖေ်မညဴ်အေကကာင်ဵ

အရာမျာဵကို သုတရသေုဳလင်ေွာဖဖငဴ် ေဟာေဖပာ
ေပဵခဲဴသည်။ ေဟာေဖပာပွဲမျာဵသို့ ရန်ကုန်ေတာင်
ပိုင်ဵခရိုင်၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵေီဵဌာန ခရိုင်ဦဵေီဵမှေူဵ၊
ေကျာင်ဵအုပ်ဆရာကကီဵ၊ ဆရာမျာဵနှေငဴ် ေကျာင်ဵ
သာဵ ၃၆၄ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။
အဆိုပါေဟာေဖပာပွဲမျာဵအာဵ

ေကျာင်ဵအုပ်

ဆရာကကီဵ ဦဵသေ္စာ၏ ေီေဉ်ေပဵမှုဖဖငဴ် ကျင်ဵပဖပု
လုပ်ခဲဴဖခင်ဵဖဖေ်သည်။

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ

ောမျက် န ှေ ာ ၂
သင်တန်ဵပိြ
ု့ ျ ြင်ဵ

The Wings Institute မှေ သင်တန်ဵသူ/သာဵမျာဵကို အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု သင်တန်ဵ
ပို့ြျခြင်ဵ
The Wings Institute ၏ ဖိတ်ကကာဵချက်အရ

နိုဝင်ဘာလ

16

ရက်ေန့အထိ

ပို့ချခဲဴသည်။

အွန်လိုင်ဵမှေ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵ

တေ်ဆငဴ်

အဆိုပါသင်တန်ဵကို

အသင်ဵ (AAPP) ၏ သင်တန်ဵနည်ဵဖပ ကိုတင်မျိုဵ

သင်တန်ဵသူ (၈) ဦဵ နှေငဴ် သင်တန်ဵသာဵ (၇) ဦဵ၊

ထွဋ်သည် အသွင်ကူဵေဖပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵ

ေုေုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵ တက်ေရာက် ခဲဴသည်။

မျှတမှုသင်တန်ဵကို နိုဝင်ဘာလ 14 ရက်ေန့မှေ
Naushawng Development Institute (NDI)မှေ သင်တန်ဵသာဵမျာဵကို အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ
တရာဵမျှတမှု အေခြြဳသင်တန်ဵ ပို့ြျခြင်ဵ
Naushawng

Development

Institute

တန်ဵကို နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ မှေ နိုဝင်ဘာလ

(NDI) ၏ ဖိတ်ကကာဵချက်အရ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ

၂၄ ရက်ေန့အထိ အွန်လိုင်ဵမှေတေ်ဆငဴ် ပို့ချေပဵခဲဴ

သာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)

သည်။

၏ သင်တန်ဵနည်ဵဖပ ကိုဝဏ္ဏနွယသ
် ည် အသွင်

Development Institute (NDI) မှေ သင်တန်ဵသာဵ

ကူဵေဖပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာတရာဵမျှတမှု

၂၇ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။

အေဖခခဳသင်

အဆိုပါ

သင်တန်ဵကို

Naushawng

လူ့အြွငဴ်အေရဵ၊ လူ့အြွငဴ်အေရဵြျိုဵေဖာက်မှု မှေတ်တမ်ဵတင်ခြင်ဵ၊ ဒေ်ဂျေ်တယ်လုဳခြုဳေရဵ၊ အသွင်ကူဵ
ေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှုနှေငဴ် တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ သင်တန်ဵပို့ြျခြင်ဵ

လူ့အြွငဴ်အေရဵ၊
လူ့အြွငဴ်အေရဵြျိုဵေဖာက်မှု
မှေတ်တမ်ဵတင်ခြင်ဵ၊
ဒေ်ဂျေ်တယ်လုဳခြုဳေရဵ၊
အသွင်ကဵူ ေခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ
တရာဵမျှတမှု နှေငဴ်
တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵ
သင်တန်ဵကိုပို့ြျ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

အသွင်ကူဵေဖပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု နှေငဴ်

ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ
လူ့အခွငဴ်အေရဵ၊
မှေတ်တမ်ဵ

(A A P P )မှေ

လူ့အခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှု

တင်ဖခင်ဵ၊

ဒေ်ဂျေ်တယ်လုဳခခုဳေရဵ၊

တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵသင်တန်ဵကို

အွန်လိုင်ဵမှေ

တေ်ဆငဴ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့ မှေ နိုဝင်ဘာလ
၂၈ ရက်ေန့အထိ (၁၂) ရက်တာ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။

နိ ု ဝ င် ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၃

သင်တန်ဵ၌ သင်တန်ဵနည်ဵဖပမျာဵအဖဖေ် ကိုဝဏ္ဏ

ဟသောတတက္ကသိုလ်

နွယန
် ှေငဴ် ကိုေကျာ်ဦဵတိမ
ု့ ှေ သင်တန်ဵပိခ
ု့ ျေပဵခဲဴသည်။

ေိတ်ထာဵဖဖူ-ေအာက်ဆီဂျင်တို့မှေ အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှေငဴ်

သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၁၁) ဦဵနှေငဴ် သင်တန်ဵ

ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူမျာဵဖဖေ်ကကသည်။ ထို့ဖပင်

သာဵ (၄) ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵ တက်ေရာက်

သင်တန်ဵ

ခဲဴကကမပီဵ ၎င်ဵတို့သည် တအာင်ဵေကျာင်ဵသာဵနှေငဴ်

တအာင်ဵ၊ ကချင်၊ ချင်ဵ၊ ရှေမ်ဵ နှေင် ရှေမ်ဵ-ဗမာ တိုင်ဵ

လူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU)၊ ေအာက်ဖမန်မာဖပည် ကချင်

ရင်ဵသာဵမျာဵ ဖဖေ်ကကသည်။

နှေေ်ဖခင်ဵခရေ်ယာန်အသင်ဵ၊

တအာင်ဵအမျိုဵသမီဵ

အဖွဲ့အေည်ဵ (TWO)၊ Wa Baptist Conversation
Omega Clinic၊ ရွက်ေိမ်ဵနု၊ ဝလူငယ်၊ ဝမေ်ရှေင်
ေကျာင်ဵ၊

ခက်အလင်ဵေရာင်အသင်ဵ၊

ကွန်ဖပူတာတက္ကသိုလ်

ဟသောတ

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂ၊

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂနှေငဴ်

တက်ေရာက်သူမျာဵသည်

ဗမာ၊

ဝ၊

သင်တန်ဵပိခ
ု့ ျရဖခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒီမို
ကေရေီနိုင်ငဳေတာ် တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါဝင်
ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵဖမှငဴ်တင်ရန်နှေငဴ် အသိပညာ
မျာဵရရှေိလာရန် ရည်ရွယ်၍ ေွမ်ဵေဆာင်ရည် ဖမှငဴ်
တင်ေပဵဖခင်ဵဖဖေ်သည်။

အကျဉ်ဵေောင်မျာဵသို့ လှူဒါန်ဵ ြင်ဵ
COVID-19 ကာကွယေ
် ရဵပေ္စည်ဵမျာဵကို အကျဉ်ဵေောင်မျာဵသို့ လှေူဒါန်ဵခြင်ဵ
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်
ေရဵအသင်ဵ

(AAPPP)

ကာေဘာ်လေ်ဆပ်ဖပာ

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

၆၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵဖဖန်ဵပုဳဵ ၃ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည်

လီတာ ၂ ပုဳဵ နှေငဴ် လက်ေဆဵဆပ်ဖပာရည် ၁၀

လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵသို့ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ

လီတာ ၂ ဖာ တို့အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဖပည်(က)

ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရှေိ အကျဉ်ဵသာဵ၊ အကျဉ်ဵ

နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် ငှေက်ေအာ်ေမ်ဵ လူငယ်

သူမျာဵအတွက် ကာေဘာ်လေ် ဆပ်ဖပာ ၁၆၀၀

သင်တန်ဵေကျာင်ဵသို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ နိုဝင်ဘာလ ၆

တုဳဵ၊ ေဆဵဖဖန်ဵပုဳဵ ၄ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃

ရက်ေန့တွင် သန်လျင်လူငယ် သင်တန်ဵေကျာင်ဵ

ပုဳဵ နှေငဴ် လက်ေဆဵဆပ်ဖပာရည် ၁၀ လီတာ ၄ ဖာ

သို့လည်ဵေကာင်ဵ

ကိုဗေ်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵ

တိအ
ု့ ာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန့

အေထာက်အကူဖပုပေ္စည်ဵမျာဵဖဖေ်သညဴ် ကာေဘာ်

တွင် သရက် (က) အကျဉ်ဵေထာင်ရှေိ အကျဉ်ဵသာဵ/

လေ်ဆပ်ဖပာ၊

ပိုဵသတ်

သူမျာဵအတွက် ကာေဘာ်လေ် ဆပ်ဖပာ ၂၂၀၀ တုဳဵ၊

လှေူဒါန်ဵခဲဴ

ေဆဵဖဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၄ ပုဳဵ

သည်။ ၎င်ဵဖပင် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင်

နှေငဴ် လက်ေဆဵဆပ်ဖပာရည် ၁၀ လီတာ ၅ ဖာ တို့

ေပါင်ဵတည်အချုပ်ေထာင်အတွင်ဵရှေိ အကျဉ်ဵသာဵ၊

အာဵလည်ဵေကာင်ဵ

ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်

မှေ

အကျဉ်ဵသူမျာဵအတွက်

လက်ေဆဵဆပ်ဖပာရည်၊

ေဆဵေသည်တ့က
ို ို

သွာဵေရာက်

သွာဵေရာက်လှေူဒါန်ဵခဲဴရာ

ောမျက် န ှေ ာ ၄

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ

ကိဗ
ု ေ်ကာကွယ်ေရဵပေ္စည်ဵမျာဵလှေူဒါန်ဵ မှေ ....

သက်ဆိုင်ရာေထာင်တာဝန်ခဳအရာရှေိမျာဵမှေ လက်ခဳရယူ

သွာဵေရာက်

ခဲဴသည်။

ေညာင်ေရွှေမမို့နယ် ဖပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကိုယ်ောဵလှေယ်

ထို့ဖပင်

ေရှေ့ေနမငှောဵနိုင်ေသာ

အကျဉ်ဵသူ/

လှေူဒါန်ဵခဲဴသည်။

အဆိုပါလှေူဒါန်ဵပွဲသို့

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် အခမဲဴအကူအညီေပဵေနေသာ

ဦဵေနမျိုဵနှေင်ဴအဖွဲ့၊

Justice Center မှေ ဖပုေုထာဵသညဴ် အခမဲဴေဆာင်ရွက်

တာဝန်ရှေိသူမျာဵနှေင်ဴ ရဲသတင်ဵအထူဵတပ်ဖွဲ့တိမ
ု့ ှေ တက်

ေပဵေသာ

ေရှေ့ေနမျာဵ၏

ေရာက်ခဲဴသည်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှေိသူမျာဵမှေ လှေူဒါန်ဵ

လက်ကမ်ဵောေောင်မျာဵကိုလည်ဵ

သညဴ်ပေ္စည်ဵမျာဵကို လက်ခဳရယူခဲဴကကမပီဵ ေကျဵဇူဵတင်

Justice

ောရင်ဵမျာဵပါေသာ

Center

မျာဵရှေိ

ေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။

အကျဉ်ဵဦဵေီဵဌာန

ေကာဵ ေဖပာကကာဵခဲဴသည်။

ထို့ဖပင် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

သက်ဆိုင်ရာ

ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP) မှေ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်
ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည်

ေညာင်ေရွှေအကျဉ်ဵေထာင်၊

ထိုမျှသာမက နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPPP) မှေ အင်ဵေိန် အကျဉ်ဵေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ
အထည်

၆၁ ထည်၊ ပုသမ
ိ ် အကျဉ်ဵေထာင်သို့ PPE

ဝတ်ေုဳ အထည်

၃၀၊ ေပါင်ဵတည် အကျဉ်ဵေထာင်သို့

ေတာင်ကကီဵအချုပ်ေထာင်၊ ေတာင်ေလဵလုဳဵ ေိုက်ေမွဵ

PPE ဝတ်ေုဳ အထည် ၂၀၊ ေတာင်ငူ အကျဉ်ဵေထာင်သို့

ေခန်ဵ၊ ထီဵခမ်ဵေိုက်ေမွဵေခန်ဵ၊ ဘန်ဵဂမ်ေိုက်ေမွဵေခန်ဵ

PPE ဝတ်ေုဳ အထည် ၃၀၊ မန္တေလဵ အကျဉ်ဵေထာင်သို့

မျာဵရှေိ

အကျဉ်ဵသာဵ၊

အချုပ်သာဵနှေင်ဴ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ

ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယေ
် ရဵ ေဆာင်ရွက်
နိုင်ရန်အတွက်

ကာေဘာ်လေ်ဆပ်ဖပာ

၉၂၀၀

တုဳဵ၊

ေဆဵဖဖန်ဵပုဳဵ ၂၀ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၁၄ ပုဳဵ
နှေငဴ် လက်ေဆဵဆပ်ဖပာရည် ၁၀ လီတာ ၁၁ ဖာ တို့အာဵ

PPE ဝတ်ေုဳ အထည် ၅၀၊ သာယာဝတီ အကျဉ်ဵ
ေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ အထည် ၃၀၊ ဖပည်အကျဉ်ဵ
ေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်

၂၀၊ ေတာင်ကကီဵ

အကျဉ်ဵေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ အထည် ၅၀၊ ေညာင်ေရွှေ
အကျဉ်ဵေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်

၄၀ တိအ
ု့ ာဵ

ေပဵပို့ လှေူဒါန်ဵခဲဴပါသည်။

ေောက်ပဳဴကူညီ ြင်ဵ

ိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ှငဴ် ုင
ိ ်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ေောက်ပဳဴကည
ူ ီ ြင်ဵ
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵ

ေထာင်မှေ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ နှေေ်ဦဵ၊ ေေ်ေတွအကျဉ်ဵ

အသင်ဵ (AAPP) မှေ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵကျ

ေထာင်မှေ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ တေ်ဦဵ၊ ပုသိမ်အကျဉ်ဵ

လျက်ရှေိသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှေငဴ် ကျန်ဵမာ

ေထာင်မှေ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ တေ်ဦဵ၊ ေမာင်လမမိုင်

ေရဵေကာင်ဵမွန်ဖခင်ဵ မရှေိသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

အကျဉ်ဵေထာင်မှေ တေ်ဦဵနှေငဴ် လာဵရှိုဵအကျဉ်ဵေထာင်မှေ

ေဟာင်ဵမျာဵကို ဆက်လက်ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵလျက်ရှေိ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ တေ်ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ (၂၁) ဦဵ နှေငဴ်

သည်။

မန္တေလဵအကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵမှေေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေန

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

မန္တေလဵအကျဉ်ဵ

ေထာင်မှေ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၁၅ ဦဵ၊ ပဲခူဵအကျဉ်ဵ

ရသူ

(၂)

ဦဵတို့ကို

ကျန်ဵမာေရဵအတွက်

နိ ု ဝ င် ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၅

ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴသည်။ ထို့ဖပင် နှေလုဳဵ၊ ေလဖဖတ်နှေငဴ် ဆီဵချို ေရာဂါခဳောဵေနကကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ
သာဵေဟာင်ဵ ေလဵဦဵကို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။
ေအာက်တွင် ဇယာဵနှေငဴ်တကွ ေဖာ်ဖပထာဵပါသည်။
အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို

၂၁ ဦဵ

ေထာက်ပဳဴကူညီဖခင်ဵ
ေထာင်တွင်ဵမှေေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူမျာဵကို

၂ ဦဵ

ေထာက်ပဳဴကူညီဖခင်ဵ
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ

၄ ဦဵ

အတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီဖခင်ဵ
ေုေုေပါင်ဵ

၂၇ ဦဵ

မှတ်တမ်ဵ ှငဴ် သုေတသန

လစဥ်
အစီရင်ြစ
ဳ ာ၊ ုင
ိ ်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵစာရင်ဵ ှငဴ် ေအေအပိပီသတင်ဵလွှာကို ေုတ်ေဝ ြင်ဵ
ဖမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှေိ

လူ့အခွငဴ်အေရဵအေဖခ

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာေဖပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ

နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှောဵသူမျာဵ၊

နှေငဴ် နှေေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵဖခင်ဵနှေငဴ် သင်တန်ဵမျာဵ

လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵနှေငဴ် အရပ်သာဵ

ပို့ချေပဵဖခင်ဵ ေသညဴ် လှုပ်ရှောဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို

မျာဵ လေဉ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵေွဲဆ၊ို ဖပေ်ဒဏ် ချမှေတ်

AAPP သတင်ဵလွှာ၌ လေဉ် ေဖာ်ဖပထာဵသည်။

ဖခင်ဵခဳရသည်ကို

နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ေအာက်တိုဘာလ

အေနမျာဵနှေငဴ်

ရည်ရွယ်၍

ေောငဴ်ကကညဴ်မှေတ်တမ်ဵတင်ရန်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီ

အတွက် သတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။

ေောငဴ်ေရှောက်ေရဵ အသင်ဵ (AAPP) မှေ လေဉ် အေီ
ရင်ခဳောနှေငဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵောရင်ဵကို ထုတ်

https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/

ေဝလျက်ရှေိသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင်
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ေအာက်တိုဘာလအတွက် လေဉ်အေီရင်ခဳောနှေငဴ်

torelease-to.pdf

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵောရင်ဵကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။
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ောမျက် န ှေ ာ ၈

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ

Tele-CETA ေကာင်ဆယ်လင်ဵဝန်ေဆာင်မှုစတင် ြင်ဵ
နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ

နည်ဵလမ်ဵတေ်ခုဖဖေ်သည်။ အေဝဵေရာက် ကလိုင်ဵ

သာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ၏ CETA

ယန့်မျာဵနှေငဴ်/သို့မဟုတ်

ေကာင်ဆယ်လင်ဵ အေီအေဉ်မှေ ေိတ်ဒဏ်ရာ၊ ေိတ်

အဖခာဵေနရာတေ်ခုသို့

ဓာတ်ကျဖခင်ဵနှေငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵေကကာငဴ် ေိတ်

ကလိုင်ဵယန့်မျာဵအတွက်

ကျန်ဵမာေရဵဖပဿနာမျာဵကို

ေကာင်ဆယ်လင်ဵကို

ရင်ဆိုင်ေနကကရ၍

ကုသေနချန
ိ ်အတွင်ဵ
ေဖပာင်ဵေရွှေ့သွာဵခဲဴေသာ
C

E

ပို့ချေပဵနိုင်သည်။

A

Tele-

CETA ကုထုဳဵကို လိုအပ်လျက်ရှေိသူမျာဵကို Tele-

C E T A

CETA ေကာင်ဆယ်လင်ဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေတင်

အမျိုဵသမီဵ ၂၆ ဦဵ နှေငဴ် အမျုိ ဵသာဵ ၁၇ ဦဵတို့အာဵ

ေပဵခဲဴသည်။

ပို့ချေပဵလျက်ရှေိသည်။

Tele-CETA သည် ကိုဗေ်-၁၉ ဖဖေ်

ကုထုဳဵကို

T

ေနရာေဒသအသီဵသီဵမှေ

ပွာဵလျက်ရှေိချိန်နှေငဴ် ဖဖေ်ပွာဵမပီဵချန
ိ ်တ့၌
ို တေ်ဦဵချင်ဵ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရာ၌

ပို၍ေကာင်ဵမွန်ေသာ

AAPP ဝန်ေမ်ဵမျာဵကို စိတ်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵမှု ပို့ြျ ြင်ဵ

AAPP ဝန်ေမ်ဵမျာဵကို ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵမှု ပို့ြျခြင်ဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်

AAPP ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ

ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ေိတ်ဓာတ် ဖပန်လည်

အသိပညာေပဵမှု (အွန်လိုင်ဵ) ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၆

ဖမှငဴ်တင်ေရဵအေီအေဉ် (MHAP)မှေ သင်တန်ဵနည်ဵ

ရက်ေန့တွင် ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ အသိပညာ

ဖပကိုထင်ေအာင်နှေငဴ်

ေပဵမှုကို ေုေုေပါင်ဵ ၂၄ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။

CETA

သင်တန်ဵနည်ဵဖပ

မချယ်ရီေိုဵဖမငဴ်တု့ိသည် AAPP ၏ ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵ
ဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနသူမျာဵ

အပါအဝင်

နိ ု ဝ င် ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၉

Stress Management, Basic Coping skills ှငဴ် Self-care သင်တန်ဵ” ပို့ြျ ြင်ဵ

နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့မှေ နိုဝင်ဘာလ ၁၅

ဖိေီဵမှုကို

ထိန်ဵညှိဖခင်ဵ၊

အေဖခခဳေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ရက်ေန့ထိ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့မှေ နိုဝင်ဘာလ

ကိုင်တွယ်ေဖဖရှေင်ဵမှုနှေငဴ် မိမိကိုယ်ကို ဂရုေိုက်ဖခင်ဵ

၂၂ ရက်ေန့ထိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ

(Stress Management, Basic Coping skills and

ေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ်

Self-care)

ဖပန်လည်ဖမှငဴ်တင်ေရဵအေီအေဉ်

ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ

(M H A P )

မှေ

သင်တန်ဵနည်ဵဖပ ကိုထင်ေအာင်သည် တအာင်ဵ

သင်တန်ဵ”ကို

အွန်လိုင်ဵမှေတေ်ဆငဴ်

၁၉ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။

အမျိုဵသမီဵအဖွဲ့အေည်ဵမှေ အဖွဲ့ဝင်မျာဵကို “ေိတ်

"ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ၌ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို ေိန်ဵညှိ ြင်ဵ ှငဴ် မိမိကယ
ို ်ကဂ
ို ရုစိုက် ြင်ဵ ှငဴ်
ပတ်သက်သညဴ် ဗွေီဒီယိုမျာဵ ှငဴ် ေဆာင်ဵပါဵကို” ေုတ်လွှငဴ် ြင်ဵ
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ

သာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ၏ ေိတ်
ဓာတ်ဖပန်လည် ဖမှငဴ်တင်ေရဵအေီအေဉ် (AAPPMHAP)မှေ သင်တန်ဵနည်ဵဖပ ကိုထင်ေအာင်သည်
"ကိုဗေ်-၁၉ ကာလ၌ ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို ထိန်ဵညှိ
ဖခင်ဵနှေငဴ် မိမိကိုယ်ကို ဂရုေိုက်ဖခင်ဵနှေင်ဴ ပတ်သက်
သညဴ် ဗွီဒီယုမ
ိ ျာဵနှေငဴ် ေဆာင်ဵပါဵ”ကို အွန်လိုင်ဵမှေ

h

တေ်ဆငဴ် ထုတ်လွှငဴ်ခဲဴသည်။

www.facebook.com/634323476905777/

ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ လငဴ်မှေတေ်ဆငဴ်လည်ဵ ဝင်
ေရာက်ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။
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videos/401907314180654
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www.facebook.com/634323476905777/
videos/699392821006681

ောမျက် န ှေ ာ ၁၀

လေဉ် သ တင် ဵ လွှ ာ
အင်တာဗျုဵ

အကျဉ်ဵေောင်မျာဵသို့ သွောဵေရာက်လှူဒါန်ဵ ြင်ဵ ှငဴ်ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵမျာဵေ ဖကကာဵ ြင်ဵ
နိုဝင်ဘာလ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
(AAPP)

၏

ေကျာ်သည်

၁၂

ရက်ေန့တွင်

နိုင်ငဳေရဵ

မျာဵသို့ ကိုဗေ်-၁၉ ကာကွယ်ေရဵပေ္စည်ဵမျာဵ သွာဵ

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

ေရာက်လှေူဒါန်ဵခဲဴဖခင်ဵနှေငဴ် ပတ်သက်၍ ေဖပာကကာဵခဲဴ

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

ဦဵေအာင်မျိုဵ

ေဖမလတ်သတင်ဵေုဳအဖွဲ့မှေ

သည်။

ဖပုလုပ်

ေအာက်ပါလငဴ်ကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှု

သညဴ် အင်တာဗျူဵနှေငဴ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့

နိုင်သည်။

တွင် ကေမ္ဘောဇတိုင်ဵမ် သတင်ဵဌာနမှေ ဖပုလုပ်သညဴ်

h

အင်တာဗျူဵကို ေဖဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာ

www.kanbawzatainews.com/2020/11/

ဗျူဵတွင်

ကိုဗေ် -၁၉

a a p p c o v i d - 1 9 . h t m l ?

ကူဵေက်ေရာဂါ

fbclid=IwAR1CHWWYnNw9cEepFehiC51gSO

ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်သည်

အသက်ရှေူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ

ကကိုတင်ကာကွယန
် ိုင်ရန်အတွက် အကျဉ်ဵေထာင်
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1v3Lqvg72Z66_arAkgssYyBIktGn57gDk

လစဉ်အစီရင်ြစ
ဳ ာ ှငဴ်ပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရဳဵု တာဝန်ြမ
ဳ ှ အင်တာဗျူဵေ ဖကကာဵ ြင်ဵ
နိုဝင်ဘာလ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
(AAPP)

၁၄

ရက်ေန့တွင်

နိုင်ငဳေရဵ

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျုိ ဵ

သညဴ်

ဖပည်တွင်ဵမငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကို

ဝိုင်ဵဝန်ဵ

အေကာင်အထည် ေဖာ်နိုင်ကကမည်ဆိုလျှင် အင်
မတန်မှေေကာင်ဵမွန်သညဴ်

အေဖခအေနတေ်ရပ်

ေကျာ်သည် AAPP လေဉ်အေီရင်ခဳောနှေငဴ် ပတ်

ဖဖေ်လာမည်ဟု ၎င်ဵတို့ သုဳဵသပ်ေကကာင်ဵ” ေဖပာ

သက်၍

ကကာဵခဲဴသည်။

အီလဲဗင်ဵသတင်ဵဌာနမှေ

ဖပုလုပ်ေသာ

အင်တာဗျူဵကို ေဖဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာ

ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ လငဴ်ကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ

ဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်မှေ “နိုင်ငဳေရဵဖဖေ်ေဉ်

ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

ေကကာငဴ် အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵ၊ တရာဵေွဲဆိုဖခင်ဵ

https://news-eleven.com/article/197837

ခဳထာဵရသူမျာဵကို ချွင်ဵချက်မရှေိ အမှုရုပ်သိမ်ဵေပဵ
မပီဵ ေေ်မှေန်သညဴ် အမျိုဵသာဵဖပန်လည်သငဴ်ဖမတ်ေရဵ
ကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဆိုလျှင်၊

ေေ်မှေန်

နိ ု ဝ င် ဘ ာလ၊ ၂၀၂၀ ြု န ှေ ေ ်

ောမျက် န ှေ ာ ၁၁

“အမျိုဵသာဵညီညွေတ်ေရဵအတွေက် အဓိကကျသညဴ် စိန်ေြါ်မှုမျာဵ” တိုကရ
် ိုက် ေမဵ မန်ဵ
တင်ဆက် ြင်ဵ အစီအစဉ်၌ ပါဝင် ြင်ဵ

နိုဝင်ဘာလ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

၁၅

ရက်ေန့တွင်

နိုင်ငဳေရဵ

သညဴ် အမျိုဵသာဵညီညွတ်ေရဵ (သို့) အမျိုဵသာဵဖပန်

ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

လည်သငဴ်ဖမတ်ေရဵမျာဵကို ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ အေရဵ

(AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵတိတန
် ိုင်သည် MCN

အကကီဵဆုဳဵ

TV

ဆိုသည်ကို ပါဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။

News

မှေ

တင်ဆက်သညဴ်

ညီညွတ်ေရဵအတွက်

“အမျိုဵသာဵ

အဓိကကျသညဴ်

ေိန်ေခါ်မှု

မျာဵ” တိုက်ရိုက် ေမဵဖမန်ဵတင်ဆက်ဖခင်ဵ အေီအေဉ်
၌

ပါဝင်ခဲဴသည်။

အဆိုပါ

တိုက်ရိုက်ေမဵဖမန်ဵ

တင်ဆက်ဖခင်ဵ အေီအေဉ်တွင်

AAPP

ေရဵမှေူဵ

၈၈

ဦဵတိတန
် ိုင်နှေငဴ်အတူ

အတွင်ဵ
မျိုဵဆက်

ေကျာင်ဵသာဵ ေခါင်ဵေဆာင်တေ်ဦဵဖဖေ်သူ ဦဵဖမေအဵ
(တည်ေထာင်သူ

-

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တေ်

မည်ကဲဴသို့

ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ

ေိန်ေခါ်မှုမျာဵရှေိေနသည်

လငဴ်ကို

ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ

ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။
https://www.youtube.com/watch?
v=dL9JQdxV8zU&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR1viAy6h5y3xoBZ81th5Pt9crqzW106fJ
OZkb76ErMv_oH9K6hn-kyKcPg

အင်အာဵေု) တို့သည် NLD ပါတီ နှေငဴ် အေိုဵရ၏

https://web.facebook.com/mcntv/

ဒုတိယ သက်တမ်ဵအတွက် အဓိကတာဝန်ဖဖေ်လာ

videos/375959260277226

သန်လျင်လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၌ ေဟာေ ပာပွေဲ ပုလုပ် ြင်ဵ ှငဴ်ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ
ေ ဖကကာဵ ြင်ဵ
နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ

မျိုဵေကျာ်သည် သန်လျင်လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵရှေိ

သာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ

ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်သည် News

ေဟာေဖပာပွဲမျာဵ ဖပုလုပ်ဖခင်ဵနှေငဴ်ပတ်သက်၍ ေဖပာ

Watch

ကကာဵခဲဴသည်။

ဂျာနယ်မှေ ဖပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို

ေဖဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်

ေိတ်ခွန်အာဵဖဖေ်ေေမညဴ်

ASSISTANCE
ASSOCIATION FOR
POLITICAL
PRISONERS (AAPP)

ဖမ်ဵဆီဵြဳ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ပန်လွှတ်ေပဵေရဵ ှငဴ်ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေ ဖကကာဵ ြင်ဵ
နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)
၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှေူဵ ဦဵဘိုကကည်သည် ဖမ်ဵဆီဵခဳ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵဖပန်လွှတ်ေပဵေရဵနှေငဴ်
ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှေအသဳ (RFA) မှေ ဖပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေဖဖကကာဵခဲဴသည်။

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵဘိုကကည်မှေ “မငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ေဖပာဆိုခွငဴ်၊ လွတ်လပ်ေွာ ေုေဝဵမှု ေသညဴ်

ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

လွတ်လပ်မှုနှေငဴ်ပတ်သက်ေသာ ဖိနှေိပ်ထာဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵေွာရှေိမပီဵ ထိုဥပေဒမျာဵကို ဖပုဖပင်ေဖပာင်ဵလဲ
ရန်လိုေကကာင်ဵ၊

ထိုဖိနှေိပ်ထာဵသညဴ်

ဥပေဒမျာဵရှေိေနသေရွ့

တွန်ဵလှေန်မှုမျာဵရှေိေနမည်ဖဖေ်သည်၊

ထို့ေကကာငဴ် ဖျက်သငဴ်သညဴ် ဥပေဒမျာဵအာဵဖျက်၍ ဖပင်သငဴ်သည်မျာဵကို ဖပင်ရမည်ဖဖေ်သည်၊ အသေ်
ေရဵဆွဲသငဴ်သည်မျာဵကို ေရဵဆွဲရမည်၊ လာမညဴ်လွှတ်ေတာ်သည် ထိုဥပေဒမျာဵကို ဦဵောဵေပဵ၍
ဖပုဖပင်ေဖပာင်ဵလဲရန် ေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်ဟု ေထာက်ဖပ ေဖပာဆိုခဲဴသည်။
ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ လငဴ်ကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
https://web.facebook.com/rfaburmese/videos/204798541019275/

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ြင်ဵြဳရသညဴ်ကစ
ိ ္စ ှငဴ်ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵေ ဖကကာဵ ြင်ဵ
နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှောက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)
၏

ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်သည်

ဧရာဝတီသတင်ဵဌာနနှေငဴ်

Myanmar

Now

သတင်ဵဌာနတိမ
ု့ ှေ ဖပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို ေဖဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵမျာဵတွင်
ဦဵေအာင်မျိုဵေကျာ်မှေ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဖခင်ဵခဳရသညဴ်ကိေ္စနှေငဴ်ပတ်သက်၍ ေဖပာကကာဵခဲဴသည်။
၎င်ဵဖပင် NLD ကကီဵေိုဵသညဴ် လွှတ်ေတာ်သက်တမ်ဵအတွင်ဵ ပုဒ်မ ၅ (ည) နှေငဴ် ဧညဴ်ောရင်ဵ
ဥပေဒမျာဵကို အမပီဵတိုင်ဖျက်သိမ်ဵလိုက်နိုင်ေသာ်လည်ဵ ၅၀၅(က)၊(ခ)နှေငဴ် မငိမ်ဵ၊ေု၊ေီဥပေဒ၊ နိုင်လွတ်
လုဳဥပေဒကဲဴသို့ လွတ်လပ်ေွာထုတ်ေဖာ်ခွငဴ်ကို ဖိနှေိပ်သညဴ်ဥပေဒမျာဵကိုမူ မဖျက်သိမ်ဵနိုင်ခဲဴေကကာင်ဵ
လည်ဵ ေဖပာကကာဵခဲဴသည်။
ေအာက်ေဖာ်ဖပပါ လငဴ်ကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

aappb.org

https://www.myanmar-now.org/mm/news/5083

တိတ်နိုင် (အတွင်ဵေရဵမှေူဵ)
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
ကူညီေောငဴ်ေရှောက်ေရဵအသင်ဵ

ဆက်သွယ်ေမဵဖမန်ဵရန်

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈
ဘိုကကည် (တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှေူဵ)

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

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈

