
 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ၊ လစဉ်သတင်းလွှာ 

သင်တန်းပို့ချြခင်း 

 
Figure 1 KWAT ကုိ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိငု်ရာ တရာဵမျှတမှုမွမ်ဵမဳသင်တန်ဵပ့ုိချြခင်ဵ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာတရာဵမျှတမှု မွမ်ဵမဳသင်တန်ဵ 

ပို့ချြခင်ဵ  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP) ၏ သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုေကျာ်ဦဵသည် ကချင်အမျ ိုဵသမီဵ 
အစည်ဵအရုဳဵ (ထိုင်ဵနိုင်ငဳ) အဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵ 

ေရဵဆိုင်ရာတရာဵမျှတမှု မွမ်ဵမဳသင်တန်ဵကို ဒီဇင်ဘာလ ၁ 

ရက်ေန့ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့ထိ အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ 

ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါသင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ  ၁၆ ဦဵ 

တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတိုသ့ည် မိုင်ဂျာရန်၊      ြမစ်ကကီဵနာဵ နှင်ဴ 

မူဆယ်စသညဴ် ေဒသမျာဵတွင် ေနထိုင်ကကသူမျာဵြဖစ်သည်။  

 
Figure 2 လူ့အခွင့်အေရး၊ လူ့အခွင့်အေရးချ ိုးေဖာက်မှု မှတ်တမ်းတင်ြခင်း 

အသွင်ကူးေြပာင်းေရးဆိငု်ရာ တရားမျှတမှု နှင့် တိုင်ကကားမှုယန္တရား သင်တန်းပ့ုိချြခင်း 

 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှု မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ 

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု နှင်ဴ တိုင်ကကာဵမှု 

ယန္တရာဵ သင်တန်ဵ (အပတ်စဉ် ၃) ပို့ချြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP)မှ လူ့အခွင်ဴအေရဵ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှု 

မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ၊ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ တရာဵမျှတမှု 

နှင်ဴ တိုင်ကကာဵမှုယန္တရာဵသင်တန်ဵကို အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ 
ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့အထိ (၁၂) 

ရက်တာ ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ သင်တန်ဵ၌ သင်တန်ဵနည်ဵြပမျာဵအြဖစ် 

ကိုဝဏ္ဏနွယ ် နှင်ဴ ကိုေကျာ်ဦဵတိုမ့ှ သင်တန်ဵပို့ချေပဵခဲဴသည်။ 

သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ (၇) ဦဵနှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ (၈) ဦဵ၊ 

စုစုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကပပီဵ ၎င်ဵတိုသ့ည် 
အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၊ Agriculture and 

Livestock Development Organization၊ ကချင်တိုင်ဵရင်ဵ 

သူမျာဵအဖွဲ့၊ ပုေလာလူငယ်ေရဵရာေကာ်မတီ၊ မိုဵေသာက်ကကယ် 

အဖွဲ့၊ ရွက်စိမ်ဵနု သဘာဝပါတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအဖွဲ့တို့မှ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ ေကျာင်ဵဆရာမမျာဵ နှင်ဴ တက္ကသုိလ် 
ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵ ြဖစ်ကကသည်။ ထို့ြပင် သင်တန်ဵ 

တက်ေရာက်သူမျာဵသည် ဗမာ၊ ကချင်၊ ေတာင်ဵရိုဵ၊ ပအ့ုိ၊ ရှမ်ဵ နှင်ဴ 

ကရင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ ြဖစ်ကကသည်။  

သင်တန်ဵပိုခ့ျရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒီမိုကေရစီနိုင်ငဳေတာ် 
တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါဝင်ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵ ြမှင်ဴတင်ရန် 

နှင်ဴ အသိပညာမျာဵရရိှလာရန် ရည်ရွယ်၍ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

အေြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵသင်တန်ဵပို့ချြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 
ကိုဝဏ္ဏနွယသ်ည် အေြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵသင်တန်ဵ အပတ်စဉ် 

(၃) နှင်ဴ အပတ်စဉ် (၄) ကို အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ပို့ချေပဵနိုင်ခဲဴ 

သည်။  

ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့ 
အထိြပုလုပ်ခဲဴေသာ သင်တန်ဵအပတ်စဉ် (၃) ၌ သင်တန်ဵသူ 

ေြခာက်ဦဵ နှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵ ကိုဵဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ 

သင်တန်ဵတွင် နိုင်ငဳတကာေကျာင်ဵ မှ ဆရာမ တစ်ဦဵ၊ တက္ကသုိလ် 
ေကျာင်ဵသာဵ ေလဵဦဵ၊ လူငယဴ်ေရဵရာေကာ်မတီမှ တစ်ဦဵ နှင်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) လူငယ်  နှစ်ဦဵတို့ပါဝင် 



 

တက်ေရာက်သညဴ်အတွက် ေဆွဵေနွဵမှု၊ အချင်ဵချင်ဵမျှေဝမှု 

ေကာင်ဵေသာ သင်တန်ဵတစ်ခုြဖစ်ခဲဴသည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့အထိ 
ြပုလုပ်ခဲဴေသာ သင်တန်ဵအပတ်စဉ် (၄) ၌ သင်တန်ဵသူ ၁၄ ဦဵ နှင်ဴ 

သင်တန်ဵသာဵ တစ်ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ သင်တန်ဵတွင် 
Parami Institute Of Continuing Education ေကျာင်ဵမှ ငါဵဦဵ၊ 

ေကျာင်ဵဆရာမ တစ်ဦဵ၊ Association for the Reduction and 

Protection of Homeless Children (ထီဵချ ိုင်ဴ)မှ သဳုဵဦဵ၊ 

လွိုင်ေကာ်တက္ကသုိလ်မှ ေကျာင်ဵတက်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသူ တစ်ဦဵ၊ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵမှ ထိခိုက်နစ်နာသူ (victims) နှစ်ဦဵ 
ပါဝင်သြဖင်ဴ ေဆွဵေနွဵမှုေကာင်ဵပပီဵ အြပန်အလှန်ဖလှယ် 

နိုင်ြခင်ဵေကကာင်ဴ အွန်လိုင်ဵသင်တန်ဵမျာဵအနက် အေကာင်ဵဆုဳဵ 

သင်တန်ဵတစ်ခုြဖစ်ခဲဴသည်။         

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသုိ့ လှူဒါန်ဵြခင်ဵ 

 

Figure 3 အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်ကုိ PPE ဝတ်စဳုမျာဵလှူဒါန်ဵ 

PPE ဝတ်စုဳမျာဵကို အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသ့ုိ လှူဒါန်ဵ  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)သည် အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ြမန် ကိုဗစ်-

၁၉ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကာကွယက်ုသေရဵအတွက် 

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် လိုအပ်လျက်ရိှ 
ေသာ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ တစ်ကိုယ်ေရသဳုဵ ပိုဵမွှာဵကာကွယ်ေရဵ 

ဝတ်စုဳ (PPE) မျာဵကို ကူညီေထာက်ပဳဴ လှူဒါန်ဵလျက်ရိှသည်။  

ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် AAPP-MHAP တာဝန်ခဳ 

ဦဵေကျာ်စိုဵဝင်ဵဦဵေဆာင်ေသာ အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်ပမို့ရိှ အင်ဵစိန် 

ဗဟုိစဳြပအကျဉ်ဵေထာင်ကကီဵသုိ့သွာဵေရာက်ခဲဴပပီဵ ကိုဗစ်ကပ် 

ေရာဂါကာကွယက်ုသေရဵအတွက် လိုအပ်သညဴ် PPE ဝတ်စုဳမျာဵ 

အာဵ လှူဒါန်ဵခဲဴရာ ေထာင်ပိုင်ကကီဵကိုယ်တုိင် လက်ခဳရယူခဲဴပါ 

သည်။ 

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵနှင်ဴတိုက်တနွ်ဵြခင်ဵ 

 

Figure 4 အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွငဴ်အေရဵေန့ အထိမ်ဵအမှတ်ေဆွဵေနွဵပဲွ၌ ပါဝင် 

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်ဴအေရဵေန့ 
အထိမ်ဵအမှတ်ေဆွဵေနွဵပွဲ ၌ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ မှတ်တမ်ဵ နှင်ဴ 

သုေတသနဌာနတာဝန်ခဳ နှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵေရဵရာ ဒုတာဝန်ခဳ 

ကိုေဇာ်မိုဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ အေမရိကန်သဳရုဳဵမှ ဦဵေဆာင် 

စီစဉ်သညဴ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်ဴအေရဵေန့ 
အထိမ်ဵအမှတ်ေဆွဵေနွဵပွဲ (အွန်လိုင်ဵ) ၌ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် သဳရုဳဵယာယီတာဝန်ခဳကွမ်ကတ်နို၊ 

ကိုေဇာ်မိုဵ နှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ 

သည် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴ၊ လူနည်ဵစုအခွင်ဴအေရဵ၊ 

အမျ ိုဵသမီဵ အခွင်ဴအေရဵ နှင်ဴ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကုိ 
အာဵေပဵကူညီေရဵကိစ္စတို့နှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ 

 

Figure 5 ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ြပင်သစ်သဳရဳုဵမှ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ AAPP ရဳုဵသို့လာေရာက် 

ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ြပင်သစ်သဳရုဳဵမှ ကိုယ်စာဵလှယမ်ျာဵ AAPP 

ရုဳဵသ့ုိလာေရာက် 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ြပင်သစ်သဳရုဳဵမှ 
Ophélie IBANEZ (Political Counsellor – Second 

Counsellor) နှင်ဴ FOUCHER Agathe နှင်ဴ Ma Naing Naing Tun 

တိုသ့ည် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အသင်ဵ (AAPP) ရုဳဵသ့ုိ လာေရာက်ခဲဴပပီဵ AAPP ၏ “Memory of 
the Past” ြပခန်ဵအာဵ ကကညဴ်ရှု့ေလဴလာခဲဴရာ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှင်ဴအညီ 



 

AAPP မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳရှင်ဵြပေပဵခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် 

AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်၊ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် နှင်ဴ စိတ်ဓါတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ အစီအစဉ် 
တာဝန်ခဳ (MHAP) ဦဵေကျာ်စိုဵဝင်ဵ  တို့မှ လက်ခဳေတွ့ဆုဳခဲဴပပီဵ 

AAPP မှ လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ လက်ရိှ 

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ နိုင်ငဳေရဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

အေြခအေနမျာဵကို ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ 
https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/phot
os/pcb.3746556372070299/3746556115403658/  

ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ  

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
(AAPP)မှ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵကျလျက်ရိှသညဴ် 

နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵ 
မရိှသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို ဆက်လက် 

ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵလျက်ရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် 

အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၇) ဦဵ၊ သီေပါ 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၂) ဦဵ၊ လာဵရှိုဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၃) ဦဵ၊ မအူပင် 
အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၂) ဦဵ၊ ေညာင်ေရွှေ 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၁) ဦဵ နှင်ဴ ပခုက္ကူ 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၁) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၆) 

ဦဵ တိုက့ို ကူညီေထာက်ပဳဴခဲဴသည်။ ထို့ြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ြခင်ဵ 

ခဳထာဵရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ (၃) ဦဵ၊ နှလုဳဵေရာဂါ 
ခဳစာဵေနရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ (၄) ဦဵ၊ ေလြဖတ် 

ြခင်ဵကို ခဳစာဵေနရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ (၂) ဦဵ၊ 

ခါဵရိုဵခွဲစိတ်ရမညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေဟာင်ဵ (၁) ဦဵ၊ 

စုစုေပါင်ဵ (၁၀) ဦဵတို့ကို ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီခဴဲ 

သည်။ ၎င်ဵြပင် နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမိသာဵစုဝင် (၂) 
ဦဵကို အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵအတွက် ကူညီေထာက်ပဳဴခဲဴသည်။   

ေအာက်တွင် ဇယာဵနှင်ဴတကွ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  

အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို 
ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

၁၆ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 
၁၀ ဦဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမိသာဵစုဝငမ်ျာဵကို 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵအတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ 

၂ ဦဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၂၈ ဦဵ 

 

မှတ်တမ်ဵနှင်ဴသုေတသန 

လစဉ်အစီရင်ခဳစာ၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵမျာဵ နှင်ဴ 

ေအေအပီပီသတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝြခင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ 
နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵ နှင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ လစဉ် ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆိ၊ုြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသည်ကို  ေစာင်ဴကကညဴ်မှတ်တမ်ဵတင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မ ှလစဉ် အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵကို 

ထုတ်ေဝလျက်ရိှသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တင်ွ နိုဝင်ဘာလ 

အတွက် အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵကို 

ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ထို့ြပင ်AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ အစိုဵရ 

ဌာနဆိုင်ရာ အရာရိှမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှ သဳအမတ်မျာဵ၊ NGOs, 
CBOs စသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ ကိုယ်စာဵလှယမ်ျာဵ နှင်ဴ 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊ ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ နှင်ဴ နှစ်သိမ်ဴ 

ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵ ပို့ချေပဵြခင်ဵ စသည်ဴ 

လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို AAPP သတင်ဵလွှာ၌ လစဉ် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် နိုဝင်ဘာလ 

အတွက် သတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ေအာက်ပါလင်ဴမျာဵကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 
https://aappb.org/wp-

content/uploads/2020/12/Burmese-Chronology-and-

MiR-for-NovemberJoe.pdf  
https://aappb.org/2020/12/november-chronology-2020-

and-current-political-prisoners-
list/?fbclid=IwAR38AiwEH24yxjAI82zK60dyz2d3himJD2H3

q7cW9JT-FS9v4V-Fj1HzZOs  

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာြပုစုြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှ ကုိဗစ်ကာလနှင်ဴဆက်နွယ၍် ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှု 

ြဖစ်စဉ်မျာဵပါဝင်သညဴ် ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာကို ဧပပီလ 
ကတည်ဵက စတင်၍ မှတ်တမ်ဵတင်ြပုစုလျက်ရိှသည်။ 

နိုဝင်ဘာလ ကိုဗစ်သတင်ဵလွှာ နှင်ဴ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ စာရင်ဵမျာဵကုိ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ေဝခဲဴသည်။ 

ေအာက်ပါလင်ဴမျာဵကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/photos/pcb.3746556372070299/3746556115403658/
https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/photos/pcb.3746556372070299/3746556115403658/
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Burmese-Chronology-and-MiR-for-NovemberJoe.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Burmese-Chronology-and-MiR-for-NovemberJoe.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Burmese-Chronology-and-MiR-for-NovemberJoe.pdf
https://aappb.org/2020/12/november-chronology-2020-and-current-political-prisoners-list/?fbclid=IwAR38AiwEH24yxjAI82zK60dyz2d3himJD2H3q7cW9JT-FS9v4V-Fj1HzZOs
https://aappb.org/2020/12/november-chronology-2020-and-current-political-prisoners-list/?fbclid=IwAR38AiwEH24yxjAI82zK60dyz2d3himJD2H3q7cW9JT-FS9v4V-Fj1HzZOs
https://aappb.org/2020/12/november-chronology-2020-and-current-political-prisoners-list/?fbclid=IwAR38AiwEH24yxjAI82zK60dyz2d3himJD2H3q7cW9JT-FS9v4V-Fj1HzZOs
https://aappb.org/2020/12/november-chronology-2020-and-current-political-prisoners-list/?fbclid=IwAR38AiwEH24yxjAI82zK60dyz2d3himJD2H3q7cW9JT-FS9v4V-Fj1HzZOs


 

https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Final-

COVID-19-Newsletter-in-November-Burmese-Final-1-1-

1.docxfinal.pdf  
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Final-

COVID-19-News-Letter-in-November-English.docx-

finl.pdf  
 

အေထွေထွလှုပရှ်ာဵမှုမျာဵ 

 
Figure 6 လူ့အခွငဴ်အေရဵလမ်ဵကကာဵသို့ သွာဵေရာက်လည်ပတ် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနအေကကာင်ဵေဆွဵေနွဵပပီဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ လမ်ဵကကာဵသ့ုိသွာဵေရာက်လည်ပတ် 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်ေသာ အြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်ဴအေရဵေန့၌ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်၊ ချက်နိုင်ငဳသဳအမတ်နှင်ဴ အြခာဵတာဝန်ရိှသူ မျာဵ 

သည်  လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနအေကကာင်ဵေဆွဵေနွဵခဲဴကကပပီဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵလမ်ဵကကာဵသ့ုိ သွာဵေရာက်လည်ပတ်ခဲဴသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်ဴအေရဵေန့လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ 

ြပုလုပ်ရာ၌ ပဳပဴိုဵကူညီြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင်ကျေရာက်ေသာ အြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာလူ့အခွင်ဴအေရဵေန့၌ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ ပဳဴပိုဵကူညီမှုြဖင်ဴ AAPP ၏ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵသင်တန်ဵဆင်ဵ သင်တန်ဵသူ၊ သင်တန်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵသည် ေနရာေဒသအသီဵသီဵ၌ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ 

ြပုလုပ်ခဲဴကကသည်။  

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 

 

ပခုက္ကူပမို့နယ်၊ ဆိပ်ြဖူပမို့ရိှ လူ့အခွင်ဴအေရဵတက်ကကလှုပ်သူ 

လူငယ်မျာဵမှ လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ ေဝငှြခင်ဵ နှင်ဴ ဆိပ်ြဖူပမို့ 
လင်ဵေကျာ်ေအာင်ေဘာ်ဒါေနရာ၌ ကျမ်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ လူ့အခွငဴ်အ ေရဵ 

အသိပညာေပဵ ေဆွဵေနွဵပွဲကိုကျင်ဵပခဲဴသည်။ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 

မုဳရွာပမို့တွင်  လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ အချက် (၃၀) 

လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵနှင်ဴ ပိုစတာမျာဵကို ြဖန့်ေဝခဲဴပပီဵ 

ကန်သာယာပန်ဵခခဳတွင် (၇၂) ကကိမ်ေြမာက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵေန့အေကကာင်ဵ ဇာတ်လမ်ဵတို ရိုက်ကူဵခဲဴသည်။ 

ဗန်ဵေမာက်ပမို့တွင် Promise home ေဂဟာမှ သင်တန်ဵသာဵ၊ 
သင်တန်ဵသူ (၂၀) ဦဵကို လူ့အခွင်ဴအေရဵေဆွဵေနွဵမှု ြပုလုပ်ခဲဴပပီဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵအချက် (၃၀) လက်ကမ်ဵ 

စာေစာင်မျာဵနှင်ဴ ပိုစတာမျာဵကို ြဖန့်ေဝခဲဴသည်။ 

ဟုမ္မလင်ဵပမို့နယ်၊ မိုင်ဵဝယ်ရွာ နှင်ဴ စင်နိုင်ဵေကျဵရွာအတွင်ဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ အချက် (၃၀) လက်ကမ်ဵ 

စာေစာင်မျာဵနှင်ဴ ပိုစတာမျာဵကို ြဖန့်ေဝခဲဴပပီဵ ညပိုင်ဵတွင် 

မိုင်ဵဝယ်ေကဵရွာ၌ လူ့အခွင်ဴအေရဵ စိတ်ဝင်စာဵေသာ လူငယ်၊ 
လူကကီဵ (၆၀) ဦဵ ခန့်ကို လူ့အခွင်ဴအေရဵ အသိပညာေပဵ 

ေဆွဵေနွဵပွဲ ြပုလုပ်ေပဵခဲဴသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Final-COVID-19-Newsletter-in-November-Burmese-Final-1-1-1.docxfinal.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Final-COVID-19-Newsletter-in-November-Burmese-Final-1-1-1.docxfinal.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Final-COVID-19-Newsletter-in-November-Burmese-Final-1-1-1.docxfinal.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Final-COVID-19-News-Letter-in-November-English.docx-finl.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Final-COVID-19-News-Letter-in-November-English.docx-finl.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/12/Final-COVID-19-News-Letter-in-November-English.docx-finl.pdf


 

 

ပန်ဵတေနာ်ပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ပန်ဵတေနာ်ပမို့ နှင်ဴ ဂဳုမင်ဵရွာ၊ 

ဆင်ေချာင်ဵရွာ၊ ဓေနာ်ရွာ၊ ယင်ဵယိုရွာမျာဵရိှ ေကျဵလက်ေန 

ြပည်သူမျာဵ နှင်ဴ ကျ ိုက်လတ်ပမို့နယ် နှင်ဴ မအူပင်ပမို့နယ်အတွင်ဵ 
ေန ေဒသခဳမျာဵကို  လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ အချက် 

(၃၀) လက်ကမ်ဵ စာေစာင်မျာဵ၊ ပိုစတာမျာဵ ြဖန့်ေဝခဲဴသည်။ 

ေမာ်လပမိုင်ကျွန်ဵပမို့နယ်၊ ကျဲွခခဳေခါင်ဵဖျာဵ၊ ထိယာလိ၊ 

ဘိုသာေအဵ၊ ပျာဵမွှတ်ေလျှာ်ေချာင်ဵ  ေကျဵရွာမျာဵရှိ အုပ်ချုပ်ေရဵ 

မှူဵရုဳဵ၊ သစ်ေတာဦဵစီဵရုဳဵ၊ NLD ရပ်ေကျဵရုဳဵ၊ ေကျဵလက် 
ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ၊ အစိုဵရေကျာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေကျဵရွာသူ/ 

ရွာသာဵမျာဵကို လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ အချက် (၃၀) 

လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ၊ ပိုစတာမျာဵ သွာဵေရာက်ြဖန့်ေဝခဲဴသည်။  

အဂေပူပမို့နယ်၊ ဒ့ုိလယ်ယာကွန်ရက်ရုဳဵ အဂေပူ (ACDD) တွင် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေပါ်ေပါက်လာပုဳသမိုင်ဵ၊ ၁၈ နှစ်ြပညဴ်သူတိုင်ဵ 
ရပ်ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ေရွဵချယ်ပွဲ မဲေပဵခွင်ဴရရန်စသည်ဴ 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ ကျင်ဵပခဲဴရာတွင် ပါတီကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ 

CSOs၊ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၊ ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူမျာဵ 

စုစုေပါင်ဵ (၅၀) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ 

သာေပါင်ဵပမို့နယ်၊ သာေပါင်ဵပမို့တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵ 
စိတ်ပါဝင်စာဵသူ (၁၀) ဦဵခန့်နှငဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵေဆွဵေနွဵပွဲ 

ြပုလုပ်ခဲဴသည်။  

 

 

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ 
 

 

ေကျာက်မဲပမို့၊ ေနာင်ချ ိုပမို့ နှင်ဴ လာဵရှိုဵပမို့တို့တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ေကကညာစာတမ်ဵ အချက် (၃၀) လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ၊ ပိုစတာ 

မျာဵ ြဖန့်ေဝခဲဴသည်။ 

ကချင်ြပည်နယ် 

 

အင်ဵေတာ်ကကီဵေဒသ၊ ေညာင်ပင်ရွာတွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ေကကညာစာတမ်ဵ အချက် (၃၀) လက်ကမ်ဵ စာေစာင်မျာဵ၊ 

ပိုစတာမျာဵ ြဖန့်ေဝခဲဴသည်။ 

ရခိုင်ြပည်နယ် 

 

အမ်ဵပမို့နယ်၊ အမ်ဵပမို့ စစ်ေရှာင်ေနရာမျာဵြဖစ်ကကေသာ 

(ကွက်သစ်စစ်ေြပဵေချာင်ဵ၊ ေအာက်ကျင်ဵစစ်ေြပဵေချာင်ဵ နှင်ဴ 

အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ အချက် 

(၃၀) လက်ကမ်ဵ စာေစာင်မျာဵ၊ ပိုစတာမျာဵ ြဖန့်ေဝခဲဴသည်။ 

 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ 

 



 

ေတာင်ဒဂဳုပမို့နယ် NLD ရဳုဵ နှင်ဴ NLD ရပ်ေကျဵရုဳဵမျာဵ၊ အေရှ့ဒဂဳု 

ပမို့နယ် NLD ရုဳဵ၊ သန်လျင် (အာဵမာန်သစ်အဖွဲ့)၊ (အလွမ်ဵဆွတ် 

ေကျဵရွာ)၊ ေြမာက်ဒဂဳု (Youth , GBV Action Team)၊ ဒဂဳု 
ဆိပ်ကမ်ဵ (တဳခွန်ပရဟိတအဖွဲ့၊ ခရမ်ဵြပာအဖွဲ့) တိုက့ို 

လူ့အခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵ အချက် (၃၀) လက်ကမ်ဵ 

စာေစာင်မျာဵ၊ ပိုစတာမျာဵကို သွာဵေရာက် ြဖန့်ေဝခဲဴသည်။ 

ထို့ေနာက် ေတာင်ဒဂဳု ဂျဲန်ဒါအဖွဲ့ - လူ့အခွင်ဴအေရဵ တက်ကက 

လှုပ်ရှာဵသူမျာဵနှင်ဴအတူ ေတာင်ဒဂဳုပန်ဵခခဳနှင်ဴ လူစည်ကာဵရာ 
ေနရာမျာဵတွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ အချက် (၃၀) 

လက်ကမ်ဵ စာေစာင်မျာဵ၊ ပိုစတာမျာဵကို သွာဵေရာက် ြဖန့်ေဝခဲဴ 

သည်။ 

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်(MHAP) 

ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ် ကူဵစက်မှုကာလအတွင်ဵ အွန်လိုင်ဵ 
စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှု အစီအစဉ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ 

စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကူညီေထာက်ပဳဴမှု အစီအစဉ် 

(AAPP-MHAP)သည် အွန်လိုင်ဵစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေဆွဵေနွဵမှု 

လုပ်ငန်ဵကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင်လည်ဵ ဆက်လက် 
လုပ်ေဆာင်လျှက်ရှိသည်။ ေနရာေဒသအနှဳ့အြပာဵမှ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ ပိုမိုမျာဵြပာဵလာခဲဴပပီဵ လူမှုကွန်ရက်၊ 

ဗိုက်ဗာတို့မှတစ်ဆင်ဴ ဆက်သွယမ်ှုမျာဵလည်ဵရိှခဲဴသည်။ 

ဆက်သွယ်လာသညဴ်ေဒသမျာဵမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵ၊ မေကွဵ၊ ပဲခူဵ၊ 

ဧရာဝတီ၊ မွန် စသညဴ် ြပည်တွင်ဵေဒသမျာဵမှ ဆက်သွယ် 
ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအြပင ် ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ ဆက်သွယ် ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ 

လည်ဵ ရိှခဲဴသည်။  

အွန်လိုင်ဵစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵသ့ုိ ဆက်သွယ် 

ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတွင် အစိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ 

NGO ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵအိမ်ေထာင်ဦဵစီဵမျာဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵ 
အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင် 

ေနကကသူမျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ မျာဵနှင်ဴ HIV ပိုဵရိှသူမျာဵ စသညဴ် 

အမျ ိုဵသာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ အသက်အရွယစ်ုဳ ပါဝင်ပါသည်။ 

ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် အမျ ိုဵသာဵ ၇၁ ဦဵ (အသက် ၁၈ နှစ်မှ 

၇၃ နှစ်အတွင်ဵ)၊ LGBTs ငါဵဦဵ (အသက် ၂၀ နှစ်မှ ၄၄ 
နှစ်အတွင်ဵ) အပါအဝင် အမျ ိုဵသမီဵ ၈၀ဦဵ (အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၇၀ 

နှစ်အတွင်ဵ) နှင်ဴ တို့၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ၊ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပဿနာမျာဵ ကို ကူညီေြဖရှင်ဵေပဵနိုင်ခဲဴပါသည်။ 

၎င်ဵတ့ုိအနက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာ အသီဵသီဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင် 

ေနကကသူ ၅၁ ဦဵ (အမျ ိုဵသမီဵ ၂၅ ဦဵ၊ အမျ ိုဵသာဵ ၂၆ ဦဵ) အာဵ 
စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို မည်ကဲဴသ့ုိ ထိန်ဵညှိရမည်ဆိုသည်ကို 

တစ်ဦဵချင်ဵ ဆက်သွယ ်ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ခဲဴသည်။ 

ထိုဆက်သွယ်လာသူမျာဵ၏ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵ၊ 

လက္ခဏာမျာဵမှာ -  
 မိမိကိုယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် မိမိချစ်ခငရ်ေသာသူမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အပမဲမြပတ် စိုဵရိမ်ပူပန်ေနြခင်ဵ၊ 

ေကကာက်ရဳွ့ ေနြခင်ဵ 

 စိတ်ညစ်ြခင်ဵကို အချနိ်မျာဵစွာ ခဳစာဵေနရြခင်ဵ 

 စိတ်ထတဲွင် ေကကာက်ရဳွ့ြခင်ဵ၊ တုန်လှုပ်ြခင်ဵကို ခဳစာဵေန 

ရြခင်ဵ 
 အစာဵအေသာက်နှငဴ် 

အိပ်စက်ြခင်ဵပုဳစဳေြပာင်ဵလဲသွာဵြခင်ဵ 

 အိပ်ေပျာ်ရန်နှင်ဴ အာရုဳစူဵစိုက်ရန် အခက်အခဲရိှြခင်ဵ 

 အလွယ်တကူ စိတ်တိုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဒါသထွက်ြခင်ဵ 

 HIV ပိုဵရိှသူမျာဵက အလွယ်တကူ ေရာဂါကူဵစက် 
ခဳရမည်ကို စိုဵရိမ်ပူပန်ြခင်ဵ 

 ကိုဗစ်-၁၉ ၏ရိုက်ခတ်မှုေကကာင်ဴ မိမိတို့သဳုဵစွဲေနရေသာ 

ART ေဆဵမျာဵြပတ်လပ်သွာဵမည်ကို စိုဵရိမ်ြခင်ဵ 

 အိမ်ထဲတွင် အချနိ်ေပါင်ဵမျာဵစွာေနရသြဖင်ဴ 

စိတ်တင်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊ မွန်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊ ဝမ်ဵနည်ဵမှုနှငဴ် 
စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ခဳစာဵရြခင်ဵ 

 မိမိပုဳမှန်စိတ်ဝင်စာဵေသာအရာမျာဵကို စိတ်ဝင်စာဵမှု 

မရိှေတာဴြခင်ဵ စသညဴ် လက္ခဏာမျာဵကို ခဳစာဵေနကကရ 

သည်ကို ေတွ့ရပါသည်။  

 

Tele-CETA ေကာင်ဆယ်လင်ဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ CETA ေကာင်ဆယ်လင်ဵ 

အစီအစဉ်မှ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျြခင်ဵ နှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှု 

မျာဵေကကာင်ဴ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵြပဿနာမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကက ရ၍ 

CETA ကုထုဳဵကို လိုအပ်လျက်ရိှသူမျာဵကို Tele-CETA 

ေကာင်ဆယ်လင်ဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵခဲဴသည်။ Tele-CETA သည် 
ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွာဵလျက်ရိှချနိ် နှင်ဴ ြဖစ်ပွာဵပပီဵချနိ်တို၌့ တစ်ဦဵချင်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရာ၌ ပို၍ ေကာင်ဵမွန်ေသာ နည်ဵလမ်ဵ 

တစ်ခုြဖစ်သည်။ အေဝဵေရာက် ကလိုင်ဵယန့်မျာဵ နှင်ဴ/သ့ုိမဟုတ် 

ကုသေနချနိ်အတွင်ဵ အြခာဵေနရာတစ်ခုသို့ ေြပာင်ဵေရွှေ့သွာဵ 

ခဲဴေသာ ကလိုင်ဵယန့်မျာဵအတွက် CETA ေကာင်ဆယ်လင်ဵကို 
ပို့ချေပဵနိုင်သည်။ Tele-CETA ကုထုဳဵကို ေနရာေဒသအသီဵသီဵမှ 

အမျ ိုဵသမီဵ ၂၆ ဦဵ နှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ ၁၉ ဦဵတို့အာဵ ပို့ချေပဵ 

လျက်ရိှသည်။  

 

Figure 7 “စိတ်ဖိစီဵမှုကုိ ထိန်ဵညှိြခင်ဵ၊ အေြခခဳစိတ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်ဵမှု နှင်ဴ 

မိမိကုိယ်ကုိ ဂရစုိုက်ြခင်ဵသင်တန်ဵကုိ ပ့ုိချြခင်ဵ 



 

“စိတ်ဖိစီဵမှုကို ထိန်ဵညှိြခင်ဵ၊ အေြခခဳစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကိုင်တွယ် 
ေြဖရှင်ဵမှု နှင်ဴ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ြခင်ဵ (Stress Management, 

Basic Coping skills and Self-care) သင်တန်ဵ” ကို ပို့ချြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့ထိ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)၏ စိတ်ဓာတ် ြပန်လည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP)မှ 

သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုထင်ေအာင်သည် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵရိှ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်သူမျာဵကို “စိတ်ဖိစီဵမှုကို 
ထိန်ဵညှိြခင်ဵ၊ အေြခခဳစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵမှု နှင်ဴ 

မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ြခင်ဵ (Stress Management, Basic Coping 

skills and Self-care) သင်တန်ဵ”ကို အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ 

ပို့ချေပဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ သင်တန်ဵကို သင်တန်ဵသူ/သာဵ ၁၄ ဦဵ 

တက်ေရာက်ခဲဴသည်။  

စိတ်ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ အသိပညာေပဵြခင်ဵနှင်ဴ 

မိမိကိယ်ုကိ ုဂရုစိုကြ်ခင်ဵအေကကာင်ဵကုိ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)၏ စိတ်ဓာတ် ြပန်လည် 

ြမှင်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ် (MHAP)မှ သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

ကိုထင်ေအာင်သည် Asia Justice and Rights (AJaR) ၏ 

အဖွဲ့ဝင် မျာဵအာဵ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵြခင်ဵ 
နှင်ဴ  မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ြခင်ဵအေကကာင်ဵကို ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲကို စုစုေပါင်ဵ ၁၇ ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ 
 
 
 
အင်တာဗျူဵမျာဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 
 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရဵ အေထာက်အကူြပု 

ပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵခဲဴြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵ 

ြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင်  နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရဵ 

အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵခဲဴြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 7 

Day News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကုိ 
ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတ်နိုင်မှ 

“အကျဉ်ဵေထာင်နှင်ဴ ရဲဘက်စခန်ဵ ၃ဝ ခန့်ရိှ  အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၊ 

အချုပ်သာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယတ်ိုက်ဖျက်ေရဵ အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵ 

ခဲဴေကကာင်ဵ၊ ရန်ပုဳေငွနှင်ဴ အလှူရှင်မျာဵ၏ အလှူေငွမျာဵအေပါ် 
မူတည်၍ ေနာက်တစ်ဖန် ထိုအကျဉ်ဵေထာင်၊ရဲဘက်စခန်ဵမျာဵ၌ 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ညွှန်ကကာဵချက် အေြခအေနကို ကကည်ဴ 

၍ တတ်နိုင်သေလာက် ေထာက်ပဳဴလှူဒါန်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါကာလတစ်ေလျှာက် အကျဉ်ဵေထာင် 

မျာဵအတွင်ဵ  အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ကပ်ေရာဂါ 

ကာကွယတ်ိုက်ဖျက်ေရဵအတွက် ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။  
https://7day.news/detail?id=207288&fbclid=IwAR3plkUga

CZQWJbNXxJ_zvsf2fSqLRsBndi3SBzJIr1KAszksBk5ixyEWv

s  
 မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳမှ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ MNTV, 

Myanmar Harp နှင်ဴ 7 Day News သတင်ဵဌာနတို့မှ 

ြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “မသဉ္ဖာသန်ဵမင်ဵကို 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်ဵသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ရပ် 

အာဵ မှန်ကန်သည်ဟုယဆူ၍ြဖစ်သည်၊ ၎င်ဵတ့ုိ၏ စဳနှုန်ဵ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴလည်ဵ ကိုက်ညီသည်၊ ထို့ေကကာင်ဴ 

မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵတစ်ဦီဵအြဖစ် 

သတ်မှတ်လိကု်ြခင်ဵြဖစ်သည်၊ မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို ေထာက်ပဴဳ 
ကူညီြခင်ဵမျာဵအပါအဝင် အကျဉ်ဵချြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ လွတ်ေြမာက်ေရဵအတွက် တွန်ဵအာဵေပဵြခင်ဵ 

မျာဵ၊ တိုက်တွန်ဵြခင်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်၊ ထို့ြပင် ြပည်သူ 

ကို ဖိနှိပ်သညဴ် လိုသလို တလွဲအသဳုဵချေနသညဴ် ဥပေဒပုဒ်မ 

ြပငဆ်င်ေရဵမျာဵကို တိုက်တွန်ဵသွာဵမည်”ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။  

https://web.facebook.com/photo?fbid=279606651063040

2&set=a.1543659792537753  
https://7day.news/detail?id=207577  

မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵ 
နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳမှ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်တဴဲ 

အာရှအသဳသတင်ဵဌာန နှင်ဴ Tomorrow Journal တိုမ့ှ 
ြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာဆိုခွင်ဴမျာဵကို ပိတ်ပင်သညဴ် ဥပေဒမျာဵကို ြပုြပင်ရန် 

လိုအပ်ေနသည်၊ မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵ အပါအဝင် ရခိုင်ြပည်နယ်၌ 

အင်တာနက်ြပန်ဖွင်ဴရန် ဆန္ဒြပခဲဴသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ 
အြခာဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၃၆ ဦဵရိှပပီဵ ၎င်ဵတို့ ြပန်လည် 

https://web.facebook.com/photo?fbid=2796066510630402&set=a.1543659792537753
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https://7day.news/detail?id=207577


 

လွတ်ေြမာက်ရန် အစဉ်တစိုက် ေတာင်ဵဆိုေနသည်ဟု ေြပာကကာဵ 

ခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။  

https://www.rfa.org/burmese/news/thinzarthanmin-jail-

12052020053612.html  
 
မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ 

တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်သည် မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 
ဘီဘစီီသတင်ဵဌာနမှြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဴဲ 

သည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတင်ွ ဦဵဘိုကကည်မှ “မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵ 

သည် ၎င်ဵ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴကို အသဳုဵချ၍ 

၎င်ဵယဳုကကည်သညဴ်စကာဵမျာဵကို ေြပာဆိုြခင်ဵြဖစ်သည်၊ ထိုကဲဴသ့ုိ 

ေြပာဆိုြခင်ဵကို မည်သညဴ် ဥပေဒနှင်ဴမျှဖမ်ဵခွငဴ်မရိှပါ၊ လွတ်လပ်စွာ 
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴသည် ဒီမိုကေရစီ၏ အေြခခဳအုတ်ြမစ် 

ြဖစ်သည်၊ ထိုကဲဴသ့ုိ အေြခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ၊ ဒီမိုကေရစီ၏ 

အေြခခဳကျင်ဴဝတ်မျာဵကို ကျင်ဴသဳုဵရန် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ရိှေနသညဴ် 

အစိုဵရအပါအဝင် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

တပ်မေတာ်တို့မှ ထိုဒီမိုကေရစီလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ ပို၍ 
ကျင်ဴသဳုဵနိုင်ရန် လမ်ဵဖွင်ဴေပဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ထိုကဲဴသ့ုိေထာင်ချြခင်ဵ 

သည် မသင်ဴေတာ်ပါ၊ ထို့ေကကာင်ဴ မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ်သတ်မှတ်သည်၊ ထို့ြပင ်

မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵရိှေနချနိ်တွင် လိုအပ်ချက် 

မျာဵကို ဝယ်နိုင်ရန်အတွက် တစ်စုဳတစ်ရာ ကူညီ ေထာက်ပဳဴမှုမျာဵ 
ြပုလုပ်ေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵ၏အကျဉ်ဵသာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵကုိ 

ရရိှေစရန် နှင်ဴ အြမန်ဆုဳဵလွတ်ေြမာက်ေရဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ေပဵ 

မည်ဟုေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ နာဵဆင်နိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/videos/668

083203862115/  

မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳမှ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်တဴဲ 

အာရှအသဳသတင်ဵဌာန နှင်ဴ Silent Talk သတင်ဵဌာန တိုမ့ှ 

ြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 
အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵသည် 

၎င်ဵ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴကို ကျင်ဴသဳုဵကာ 

တပ်တွင်ဵ မတရာဵြဖစ်ေနသည်ကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ 

(Facebook) ၌ ထုတ်ေြပာြခင်ဵြဖစ်သည်၊ ထိုအြခင်ဵအရာကို ပုဒ်မ 

၅၀၅(ခ) ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵသည် မြဖစ်သင်ဴပါ၊ ထို့ေကကာင်ဴ 
မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵ 

သည်” ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ နာဵဆင်နိုင်သည်။ 
https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/72232165

5068627  
https://www.rfa.org/burmese/news/thinzarthanmin-jail-

12072020054730.html  

AAPP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ ြမန်မာဴဒီမိုကေရစီေရဵေဆွဵေနွဵ 

ခန်ဵအစီအစဉ်၌ ပါဝင်ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ 

တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်သည် ဗွီအုိေအသတင်ဵဌာနမှ 

ြပုလုပ်သညဴ် ြမန်မာဴဒီမိုကေရစီေရဵေဆွဵေနွဵခန်ဵအစီအစဉ်၌ 

ပါဝင် ေြဖကကာဵခဲဴ သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် ဦဵဘိုကကည်မှ 

“နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအေရဵ၊ လယ်ယာေြမအေရဵ၊ ဖိနှိပ်ထာဵ 
သညဴ် ဥပေဒမျာဵကို ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ၊ ြပည်တွင်ဵစစ်ရပ်စဲေရဵ၊ 

အကျဉ်ဵေထာင်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ စသည်တို့နှင်ဴပတ်သက်၍ 

ေြပာကကာဵ ခဲဴသည်။  
ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ နာဵဆင်နိုင်သည်။ 
https://burmese.voanews.com/a/nld-govement-and-
political-prisoners-

/5689089.html?fbclid=IwAR1pQaNWgP4i6RPzO7AsYWbNK

2O4ah-B3lwqnDqFxWMTvbA_sdQlrBksqAQ    

“ြမန်မာမှာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုေတွ ဆက်လက်ရှိေနဆဲ” 

နှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵဘိုကကည်သည် “ြမန်မာမှာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုေတွ 

ဆက်လက်ရိှေနဆဲ” နှင်ဴပတ်သက်၍ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ မှ 
ြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵဘိုကကည်မှ “နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ အဓိပ္ပာယ် 

ဖွင်ဴဆိခုျက်ကို အစိုဵရ နှင်ဴ လွှတ်ေတာ်က လုပ်ေဆာင်ခဲဴြခင်ဵ 

မရိှသလို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ရိှသည်ဆိုသည်ကို တရာဵဝင် 

အသိအမှတ်မြပုပါ၊ ပုဒ်မမျ ိုဵစုဳြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲ ေထာင်ချေန 
ြခင်ဵမျာဵ ရှိေနေသဵသညဴ်အတွက် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ 

ဆက်ပပီဵရှိေနဆဲြဖစ်သည်ဟု ဦဵဘိုကကည်မှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ နာဵဆင်နိုင်သည်။ 
https://www.rfa.org/burmese/program_2/human-rights-

situation-in-myanmar-12072020184915.html  
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https://www.rfa.org/burmese/program_2/human-rights-situation-in-myanmar-12072020184915.html
https://www.rfa.org/burmese/program_2/human-rights-situation-in-myanmar-12072020184915.html


 

AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ နှင်ဴ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတို့ 

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ြပန်လည် 

သတ်မှတ်ခဳရြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵြခင်ဵ  

ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
ဦဵဘိုကကည်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ြပန်လည် 

သတ်မှတ်ခဳရြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ြမန်မာတိုင်ဵမ်မှြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵဘိုကကည်မှ “၎င်ဵ နှင်ဴ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတန်ိုင်တို့ ြမန်မာ 

နိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ြပန်လည် သတ်မှတ်ခဳရပပီြဖစ်ပပီဵ လက်ရှိအချနိ်၌ 
ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ မှတ်ပုဳတင် နှင်ဴ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵ မျာဵ ြပန်လည် 

ရရိှခဲဴပပီ” ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://myanmar.mmtimes.com/news/148061.html?fbclid

=IwAR3-

vLb2eHQ8PjUEKB2aoJmtNzKFwOh0G1XUNbPxSE0Ki6yDL
1ShNzW7jaM  
https://www.mmtimes.com/news/two-former-political-

prisoners-exile-regain-myanmar-citizenship.html   
 
AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ နှင်ဴ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတို့ 
ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ြပန်လည် အသိအမှတ်ြပုခဳရြခင်ဵ 

နှငဴ်ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵြခင်ဵ  

ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင် နှင်ဴ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည်တို့သည် 

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ြပန်လည် အသိအမှတ်ြပုခဳရြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ အီလဲဗင်ဵသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ 
အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵတိတ်နိုင်မှ “နိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ြပန်လည် အသိအမှတ်ြပုခဳရ 

ေကကာင်ဵ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ချက်သမ္မတနိုင်ငဳ 

ရိှ   ြမန်မာသရဳုဳဵမှ အေကကာင်ဵကကာဵလာပပီဵ လက်ရိှတွင် မှတ်ပုဳတင် 

နှင်ဴ သန်ဵေခါင်ဵစာရင်ဵမျာဵလည်ဵ ရရိှပပီဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 
ဦဵဘိုကကည်မှလည်ဵ “တိုင်ဵြပည်၏ နိုင်ငဳေရဵအေြခအေန ပိုမို 

ပွင်ဴလင်ဵလာသညဴ် အေနအထာဵေကကာင်ဴ နိုင်ငဳသာဵ ြပန်လည် 

ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်သလို နိုင်ငဳသ့ုိ ြပန်လည် ဝင်ေရာက်ရာတွင် 

နိုင်ငဳ၏ ပတ်စ်ပို့စာအုပ် ကိုင်ေဆာင် ဝင်ေရာက်ြခင်ဵမျ ိုဵသာ 

ြပုလုပ်လိုသည်” ဟုေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://news-eleven.com/article/199517  
  
မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳမှ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဧရာဝတီ 

သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်သညဴ် အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “ထိုသ့ုိေထာင်ချ 

ြခင်ဵသည် နိုင်ငဳတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖါ်ေြပာဆိုခွငဴ် 

မရိှေကကာင်ဵ ြပသသည်ဴ ေနာက်ထပ် အေထာက်အထာဵြဖစ်သည်၊ 
ဥပေဒဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳသာဵမျာဵကို အကာအကွယ်ေပဵရမည်ြဖစ ်

ပပီဵ ယခုဥပေဒမျာဵသည် သေဘာထာဵကွဲလွဲသူမျာဵကို ဖိနှိပ်ရန် 

ကိရိယာြဖစ်ေနသည်၊ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ နှင်ဴ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 

မျာဵလည်ဵ အာဏာပိုင်မျာဵကို ေဝဖန်၍ တရာဵစွဲဆို၊ ေထာင်ချ 

ခဳေနရသည်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖါ်ေြပာဆိုခွငဴ်ကို ထိပါဵသညဴ် 
ဖိနှိပ်ေသာ ဥပေဒအာဵလုဳဵကို အြမန်ဆုဳဵ ြပင်ဆင်ပယ်ဖျက်သင် 

ီဴေကကာင်ဵလည်ဵ တိုက်တွန်ဵသည်” ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ နာဵဆင်နိုင်သည်။ 
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/10/234611.h

tml  
  
ေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴပတ်သက်၍  AAPP 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵတိတ်နိုင်မှ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵ ြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် 7 Day News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵတိတ်နိုင်မှ နိုဝင်ဘာလ ေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ခဳစာ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအေအပီပီလစဉ်အစီရင်ခဳစာ နှင်ဴပတ်သက်၍  AAPP 
ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵ 

ြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် နိုဝင်ဘာလ ေအေအပီပီ 

လစဉ်အစီရင်ခဳစာနှင်ဴပတ်သက်၍ အီလဲဗင်ဵသတင်ဵဌာနမှ 

ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 
အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် 

လယ်ယာေြမြပဿနာရပ်မျာဵကို ေြဖရှင်ဵရန် မျာဵစွာကျန်ေန 

ေသဵသည်၊ အလုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ လည်ဵ ြပဿနာ 

မျာဵစွာရှိသည်၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ကကညဴ်မည် ဆိုလျှင် 

လည်ဵ ယေန့တိုင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵရိှေနဆဲြဖစ်သည်၊ 
ထို့ေကကာင်ဴ အစိုဵရသစ်သည် အဆိုြပဿနာမျာဵကို အထူဵအာရဳု 

စိုက်၍ ေြဖရှင်ဵရမည်ြဖစ်သည်၊ ကဏ္ဍရပ်မျာဵစွာ၌ ေြဖရှင်ဵရန် 

မျာဵစွာရှိေနေသာ်လည်ဵ အစိုဵရသစ်သည် အထက်တွင် ေဖာ်ြပ 

ထာဵသညဴ် ြပဿနာရပ်မျာဵကို အေလဵထာဵ လုပ်ေဆာင်ပါရန် 

တိုက်တွန်ဵပါသည်၊ ထို့ြပင်  နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ရရိှရန် 

လည်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည်ဟု” ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/148061.html?fbclid=IwAR3-vLb2eHQ8PjUEKB2aoJmtNzKFwOh0G1XUNbPxSE0Ki6yDL1ShNzW7jaM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148061.html?fbclid=IwAR3-vLb2eHQ8PjUEKB2aoJmtNzKFwOh0G1XUNbPxSE0Ki6yDL1ShNzW7jaM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148061.html?fbclid=IwAR3-vLb2eHQ8PjUEKB2aoJmtNzKFwOh0G1XUNbPxSE0Ki6yDL1ShNzW7jaM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148061.html?fbclid=IwAR3-vLb2eHQ8PjUEKB2aoJmtNzKFwOh0G1XUNbPxSE0Ki6yDL1ShNzW7jaM
https://www.mmtimes.com/news/two-former-political-prisoners-exile-regain-myanmar-citizenship.html
https://www.mmtimes.com/news/two-former-political-prisoners-exile-regain-myanmar-citizenship.html
https://news-eleven.com/article/199517
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/10/234611.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/10/234611.html


 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://elevenmyanmar.com/news/aapp-urges-the-

government-to-work-for-land-reclamation-workers-
students-and-political-prisoners  
  
ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် နိုဝင်ဘာလအတွက် AAPP မှ ထုတ်ေဝခဲဴ 
ေသာ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှင်ဴပတ်သက်၍ အီလဲဗင်ဵ 

သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “အကျဉ်ဵေထာင် 

တွင်ဵ လူဦဵေရ အရမ်ဵကကပ်သိပ်ေနသညဴ်အချနိ်၌ ကိုဗစ်ကူဵစက် 

ခရဳလျှင် ထိန်ဵသိမ်ဵရ အလွန်ခက်ခဲမည် ြဖစ်သည်၊ သာမန် 
အေြခအေန၌ပင ် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှုသည် ြပငပ်ထက် အာဵနည်ဵ၍ အကျဉ်ဵေထာင်နှင်ဴ 

အချုပ်ေထာင်မျာဵတွင် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှြခင်ဵက စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ 

အေနအထာဵြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ထို့ေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵမျာဵ၊ 

မလိုအပ်သညဴ်တချ ို့ကိစ္စမျာဵကို အြပင်၌ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန်၊ 
တရာဵရုဳဵ၌အပပီဵေြဖရှင်ဵနိုင်ရန် ကိစ္စမျာဵ၊ အာမခဳေပဵနိုင်ရန် 

ကိစ္စမျာဵ၊ လွှတ်ေပဵသင်ဴသူမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵလွှတ်ေပဵရန် 

ကိစ္စမျာဵ စသည်တို့ကို လုပ်ေဆာင်ရန် တိုက်တွန်ဵေနြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်”ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://news-eleven.com/article/199658  
  
ြမန်မာနိုင်ငဳအမျ ိုဵသာဵလူ့အခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်နှင်ဴပတ်သက်၍ 

အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 
ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳအမျ ိုဵသာဵလူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ေကာ်မရှင်နှင်ဴပတ်သက်၍ ဧရာဝတီသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ် ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ  “လူ့အခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင် ဥပေဒအရ 

ဆိုလျှင် ေကာ်မရှင်၌ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵကန့်သတ်ခဳထာဵရသည် 
မျာဵရှိသည်၊ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မျာဵကို ခန့်ထာဵသညဴ် ကိစ္စမျာဵ 

နှင်ဴပတ်သက်လျှင်လည်ဵ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုမျာဵ မရိှပါ၊ ထို့သ့ုိ 

ကန့်သတ်ခဳရမှုမျာဵရိှေနေသာ်လည်ဵ ေကာ်မရှင်၏ စွမ်ဵေဆာင် 

ရည်သည် ယခင်ကထက်ပိုမိုတိုဵတက်လာသည်”ဟု ေြပာကကာဵခဴဲ 

သည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/11/234728.h
tml?fbclid=IwAR3Gi9j8MuXs2hTogTRtYhhgTHOfUUF1vz2J

LVKtCct8Ui5E_Sd6sR79f2c  

 

“နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP) မှ အစိုဵရသစ်လက်ထက်၌ အသင်ဵအဖွဲ့မှတ်ပုဳတင် ထပ်မဳ 

ေလျှာက်ထာဵမည်” နှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် “နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ တွဲဘက် 
အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵဘိုကကည် နှင်ဴ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်တို့သည် “AAPP မှ အစိုဵရသစ်လက်ထက်၌ 

အသင်ဵအဖွဲ့မှတ်ပုဳတင် ထပ်မဳေလျှာက်ထာဵမည်” နှင်ဴပတ်သက်၍ 

အီလဲဗင်ဵသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဴဲ 

သည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵဘိုကကည်မှ “အသင်ဵအဖွဲ့ 
မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵြဖငဴ် အစိုဵရ၊ လွှတ်ေတာ်နှင်ဴ အြခာဵအရပ်ဘက် 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ သဳတမန်ဆက်ဆဳေရဵတို့တွင် ပိုမို 

အာဵေကာင်ဵလာမည်”ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 

မှ “လက်ရိှအစိုဵရလက်ထက်တွင် AAPP ကို အသင်ဵအဖွဲ့ 

မှတ်ပုဳတင်ေလျှာက်ထာဵမှုပယ်ချြခင်ဵခဳခဲဴရ၍ လာမညဴ်အစိုဵရသစ် 
လက်ထက်တွင် ထပ်မဳေလျှာက်ထာဵသွာဵမည်” ဟုေြပာကကာဵ 

ခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://news-eleven.com/article/199735  
  
နိုင်ငဳသာဵအြဖစ်အသိအမှတ်ြပုခဳရြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP 

အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် နိုင်ငဳသာဵအြဖစ်အသိအမှတ်ြပုခဳရြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ 7 Day News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵတိတ်နိုင်မှ “၎င်ဵတ့ုိကို ပပီဵခဲဴသညဴ် အပတ်က နိုင်ငဳသာဵ 
အြဖစ်  တရာဵဝင်ြပန်လည်ခွင်ဴြပုလိုက်သည်ဟု အေကကာင်ဵကကာဵ 

ခဲဴသည်၊ ယခုဆိုလျှင်ဴ ၎င်ဵတို ့ မှတ်ပုဳတင်မျာဵ၊ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵ 

မျာဵ ရရိှပါပပီ” ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://7day.news/detail?id=208339  

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရဳုဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 
ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 

လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ 
သည် အထူဵလိုအပ်ေနပပီဵ ဥပေဒနှင်ဴမညီဘဲ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ၊ 

ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳရလျှင်လည်ဵ ဥပေဒ၏ အကာအကွယမ်ျာဵ 

အြပညဴ်အဝ မရေသဵပါဟု” ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ နာဵဆင်နိုင်သည်။ 

https://elevenmyanmar.com/news/aapp-urges-the-government-to-work-for-land-reclamation-workers-students-and-political-prisoners
https://elevenmyanmar.com/news/aapp-urges-the-government-to-work-for-land-reclamation-workers-students-and-political-prisoners
https://elevenmyanmar.com/news/aapp-urges-the-government-to-work-for-land-reclamation-workers-students-and-political-prisoners
https://news-eleven.com/article/199658
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/11/234728.html?fbclid=IwAR3Gi9j8MuXs2hTogTRtYhhgTHOfUUF1vz2JLVKtCct8Ui5E_Sd6sR79f2c
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/11/234728.html?fbclid=IwAR3Gi9j8MuXs2hTogTRtYhhgTHOfUUF1vz2JLVKtCct8Ui5E_Sd6sR79f2c
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/11/234728.html?fbclid=IwAR3Gi9j8MuXs2hTogTRtYhhgTHOfUUF1vz2JLVKtCct8Ui5E_Sd6sR79f2c
https://news-eleven.com/article/199735
https://7day.news/detail?id=208339


 

https://web.facebook.com/rfaburmese/posts/1016062143

9603128?_rdc=1&_rdr  

AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ Myanmar Now 

မှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် Myanmar Now သတင်ဵဌာနမှ 

ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “ဦဵကိုနီအာဵသတ်သညဴ် 

အမှုရုဳဵချနိ်ဵတွင် ထမင်ဵဝေအာင်စာဵထာဵ ဟူေသာစာအာဵ 

တီရှပ်ေပါ်တွင်ေရဵထာဵပပီဵ တရာဵခဳမျာဵဘက်မှ လာေရာက် 
ဝန်ဵရဳသူတို့အာဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ ြဖငဴ် ြပစ်ဒဏ် တစ်နှစ်ချမှတ်ခဳ 

ရသူမျာဵ နှင်ဴ ဦဵဝီရသူ၊ ဦဵေဌဵေအာင်တိုအ့ာဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵရိှ၊မရိှ” ေြပာကကာဵခဲဴ 

သည်။ 

 

Figure 8 MCN TV News မှြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကုိ ေြဖကကာဵ 

NLD အစိုဵရ ဒုတိယသက်တမ်ဵတွင် ဦဵစာဵေပဵေြဖရှင်ဵရမညဴ် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵြပဿနာနှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် NLD အစိုဵရ ဒုတိယသက်တမ်ဵတွင် ဦဵစာဵေပဵ 

ေြဖရှင်ဵရမညဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵြပဿနာနှင်ဴပတ်သက်၍ MCN TV 
News မှြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတ်နိုင်မှ “အမျ ိုဵသာဵ ဒီမိုကေရစီ 

အဖွဲ့ချုပ်(NLD)၏ မဲဆွယ်စဉ်ကာလ၌ လာမညဴ်သက်တမ်ဵတွင် 

အဓိကအာဵြဖငဴ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵအေရဵ နှင်ဴ ြပည်တွင်ဵပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ၊ 

အေြခခဳဥပေဒအသစ်တစ်ခုေပါ်ေပါက်လာေရဵ၊ တရာဵမျှတေရဵ 
နှင်ဴ လွတ်လပ်လုဳခခုဳစွာ ဖွဳ့ပဖိုဵ တိုဵတက်ေရဵဆိုသညဴ် အချက် 

ေလဵချက်ြဖငဴ် မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵခဲဴြခင်ဵကို ေတွ့ရိှရသည်၊ လာမည်ဴ 

ဒုတိယသက်တမ်ဵအတွက် အေရဵတကကီဵေဖာ်ေဆာင်ရမညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်ဟု နာဵလည်ပါသည်၊ ထိုကဲဴသ့ုိ ေသာင်ပပိုကမ်ဵပပို 

အနိုင်ရရှိသညဴ်အတွက် အဆိုပါ အချက်ေလဵချက်ကို မြဖစ်မေန 
အေကာင်အထည်ေဖာ်လိမဴ်မည်ဟု ေမျှာ်လင်ဴရပါသည်၊ 

ထိုေလဵချက်သည် ြပည်သူလူထုမှ တကယ်ကုိ 

လိုလာဵေတာင်ဵဆိုေနသညဴ် အချက်မျာဵြဖစ်သည်၊ ထိုေလဵချက် 

ကို ြပန်ချုပ်ရမည်ဆိုလျှင် အဓိက ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ နှင်ဴ အုပ်ချုပ်မှု 

ေကာင်ဵသညဴ် အစိုဵရတစ်ရပ်၊ အုပ်ချုပ်မှုေကာင်ဵတစ်ရပ် 

ေပါ်ေပါက်လာေရဵြဖစ်သည်၊ ထိုအြခင်ဵအရာသည် တစ်ကယဴ် 

အေြခခဳအဓိကဟု ေြပာ၍ရပါသည်၊ ထိုအဓိကအချက်၏ တကယ် 
အေြခခဳကလည်ဵ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵရရိှရန်အတွက်၊ အုပ်ချုပ်မှုေကာင်ဵ 

ြဖစ်လာရန်အတွက်ဆိုလျှင်  တကယဴအ်ေြခခဳသည် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵြမှင်ဴတင်ေရဵ နှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ကာကွယ် 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ၊ ေလဵစာဵလိုက်နာေရဵြဖစ်သည်ဟု ၎င်ဵတ့ုိ 

အေနြဖင်ဴြမင်သည်၊ ထို့ေကကာင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵ နှင်ဴ ပတ်သက်၍ 
ြမှင်ဴတင်ေရဵ၊ကာကွယ်ေရဵကိစ္စမျာဵကို အဓိက လုပ်ေဆာင်ရ 

လိမဴ်မည်ဟု ၎င်ဵတ့ုိအေနြဖငဴ် ြမင်သည်”ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://web.facebook.com/mcntv/videos/8338598340315

55/?_rdc=1&_rdr  

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက် သဳချပ်အဖွဲ့ဝင်ကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်မှု 

နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳမှ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵ ြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် ေဒါင်ဵတုိ့မျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် 

ကိုေဇယျာလွင်ကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ 

လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳသတင်ဵဌာနမှြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵ 

ကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 

မှ “လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴကို အြပညဴ်အဝချ ိုဵေဖာက် 
ြခင်ဵြဖစ်သည်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုခွင်ဴသည် 

နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအခွင်ဴအေရဵြဖစ်သည်၊ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳ 

ဥပေဒ နှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခခဳအချက် မျာဵ၌လည်ဵ ပါရိှ 

ပပီဵသာဵြဖစ်သည်၊ ထိုကဲဴသုိ့ ပမို့နယ်မျာဵခွဲ၍ တရာဵစွဲဆို၊ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵသည် နိုင်ငဳတကာအလယ်၌ နိုင်ငဴဳပုဳရိပ် 
မေကာင်ဵနိုင်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ၎င်ဵတိုက့ို အြမန်ဆုဳဵ ြပန်လွှတ်ေပဵသင်ဴ 

သည်”ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://www.rfa.org/burmese/news/zayarlwin-jain-

6months-12152020052229.html  

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက် သဳချပ်အဖွဲ့ဝင်ကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်မှု 

နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳမှ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵ ြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 
ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် ေဒါင်ဵတုိ့မျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် 

ကိုေဇယျာလွင်ကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ 7 

Day News သတင်ဵဌာနမှြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကုိ 

ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ 

“ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ၆၆(ဃ)တိုြ့ဖငဴ် တရာဵစွဲဆို 
ေထာင်ချေနသညဴ်ကိစ္စမျာဵ ြဖစ်ေနေသာေကကာင်ဴ အဆိုပါဥပေဒ 

မျာဵသည် ြပည်သူကိုကာကွယ်ေပဵသညဴ် ဥပေဒြဖစ်၊မြဖစ် စဉ်ဵစာဵ 

https://web.facebook.com/rfaburmese/posts/10160621439603128?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/rfaburmese/posts/10160621439603128?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/mcntv/videos/833859834031555/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/mcntv/videos/833859834031555/?_rdc=1&_rdr
https://www.rfa.org/burmese/news/zayarlwin-jain-6months-12152020052229.html
https://www.rfa.org/burmese/news/zayarlwin-jain-6months-12152020052229.html


 

သဳုဵသပ်ပပီဵ လွှတ်ေတာ်က ြပငဆ်င်ေရဵဆွဲရန် အေရဵတကကီဵ 

လိုအပ်ပပီြဖစ်သည်၊ ထို့ေကကာင်ဴ တရာဵစွဲဆိုထာဵ သညဴ်သူမျာဵ၊ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်သူမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ 

ြပန်လည်လွှတ်ေပဵရန် လိုအပ်ေနသည်’’ ဟု ေြပာကကာဵ ခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://7day.news/detail?id=208893  
 
ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက် သဳချပ်အဖွဲ့ဝင်ကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်မှု၊ 

လက်ရှနိိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ အေြခအေနမျာဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ 

အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် ေဒါင်ဵတုိ့မျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် ကိုေဇယျာလွင် 

ကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴမှု နှင်ဴ လက်ရိှနိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵ၏ အေြခအေနမျာဵနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ဧရာဝတီသတင်ဵဌာနမှ 
ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတ်နိုင်မှ “သဳချပ်အဖွဲ့မှ ေကျာင်ဵသာဵ 

မျာဵကို ထပ်ကာထပ်ကာ တရာဵစွဲြခင်ဵ၊ ေထာင်ချြခင်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ်သည်၊ စစ်ပွဲရပ်တန့်ရန် ေတာင်ဵဆိုသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ 

ကိုလည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲ၊ ေထာင်ချမှုမျာဵလုပ်သညဴ် 
အေနအထာဵက ဘယ်လိုမှမြဖစ်သငဴ်သညဴ် အေြခအေနပါ၊ 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုမှုမျာဵနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ အေရဵယူ 

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ မြဖစ်ေအာင်၊ ထိုအမှုမျာဵ မေပါ်ေပါက်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ရန် အစိုဵရတွင် တာဝန်ရိှပါသည်” ဟု ေြပာကကာဵခဲဴ 

သည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/17/235080.h
tml?fbclid=IwAR0n3NRZkNpIJ0GQTn6c5hFtb7skxMV8YA5

DFYKGet0JlQaYvBUPz5bPkgg  
လက်ရှနိိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏အေြခအေနမျာဵနှင်ဴပတ်သက်

၍  AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵ ြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် လက်ရိှနိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ 
အေြခအေနမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဒီဗွီဘီသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ အင်တာဗျူဵတွင် 

ဦဵတိတ်နိုင်မှ “၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ၁၀၅ ဦဵအထိ အနိုင်ရခဲဴသည်ကုိ 

ေတွ့ရိှရသည်၊ ထိုအေပါ်တွင် တတ်နိုင်သေလာက် ၎င်ဵတို့နှင်ဴ 
ေြပာဆို ေဆွဵေနွဵလာရန်အတွက် ထပ်၍ အကကဳြပုေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

မျာဵ လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်”ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ နာဵဆင်နိုင်သည်။ 
https://www.youtube.com/watch?v=trApm8hFfUg&featur

e=share&fbclid=IwAR1bb2hmZjURfpIRJiBCK_UV476zQ4M

7EmIy_QcL-kNqtPDhGU52tPu8cKM  

http://burmese.dvb.no/archives/429459  
 
အစိုဵရသစ်လက်ထက်မတိုင်မီ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို 
အြမန်ဆုဳဵြပန်လည်လွှတ်ေပဵေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ အင်တာဗျူဵ 

ေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် အစိုဵရသစ်လက်ထက်မတိုင်မီ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵြပန်လည်လွှတ်ေပဵေရဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ ဘီဘီစီသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵ 
ကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵတွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် 

မှ “ဒီမိုကေရစီလမ်ဵေကကာင်ဵကိုသွာဵေနချနိ်တွင် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵလုဳဵကို ချွင်ဵချက်မရိှ လွှတ်ေပဵသင်ဴသည်၊ 

နိုင်ငဳေရဵြဖစ်စဉ်မျာဵနှင်ဴဆက်စပ်ပပီဵ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသူ 

မျာဵကိုလည်ဵ အမှုမျာဵမှ အြမန်ဆုဳဵ ရုပ်သိမ်ဵေပဵရန် အေရဵတကကီဵ 
လိုအပ်ေန၍ ၎င်ဵတိုမ့ှ အစဉ်တစိုက်ေတာင်ဵဆို ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်၊ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵရှိေနသေရွ့ ထိုေတာင်ဵဆိုမှုသည် 

မည်သညဴ်အစိုဵရတက်လာလာ ဆက်လက် ေတာင်ဵဆိုသွာဵမည်၊ 

ြပစ်ဒဏ်ချထာဵသညဴ် ကိစ္စမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ ြပန်လည် သဳုဵသပ်၍ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ချွင်ဵချက်မရိှ အြမန်ဆုဳဵလွှတ်ေပဵ 
သင်ဴပပီဟု ၎င်ဵတိုမ့ှ ေတာင်ဵဆိုေကကာင်ဵ နှင်ဴ လွတ်လပ်စွာ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင်ဴ စနစ်တကျ 

ကျင်ဴသဳုဵနိုင်ရန် အစိုဵရမျာဵမှ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေပဵရမည် 

ြဖစ်သည်၊ ြပည်သူမျာဵကို နှိပ်ကွပ်ေနသညဴ်၊ ေထာင်ချ ေနသညဴ် 

ဥပေဒမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ ြပင်ဆင် ေရဵဆွဲရန် လိုအပ်လာသည်” 

ဟုေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ နာဵဆင်နိုင်သည်။ 
https://web.facebook.com/BBCnewsBurmese/videos/205

120444488307/ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵကူဵစက်မှု 

နှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ် ေရာဂါပိုဵ 

ကူဵစက်မှုနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ 7 Day News သတင်ဵဌာနမှ 
ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵတွင် ဦဵတိတန်ိုင်မှ “အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၌ ပို၍ 

ကူဵစက်လွယသ်ည်၊  ကူဵစက်မှု အင်မတန်မျာဵမညဴ်ကိစ္စမျ ိုဵြဖစ်ေန 

သညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ အလွန်ကို ဂရုစိုက်ပပီဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵရန် 

လိုသည်”ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://7day.news/detail?id=209392&fbclid=IwAR3CcKkeP

Q1XolGFyugMcuRyeZRRksxgKIjKy64WQViqkGJkEmrZMIde

Fzs  
 

https://7day.news/detail?id=208893
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/17/235080.html?fbclid=IwAR0n3NRZkNpIJ0GQTn6c5hFtb7skxMV8YA5DFYKGet0JlQaYvBUPz5bPkgg
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/17/235080.html?fbclid=IwAR0n3NRZkNpIJ0GQTn6c5hFtb7skxMV8YA5DFYKGet0JlQaYvBUPz5bPkgg
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/17/235080.html?fbclid=IwAR0n3NRZkNpIJ0GQTn6c5hFtb7skxMV8YA5DFYKGet0JlQaYvBUPz5bPkgg
https://www.youtube.com/watch?v=trApm8hFfUg&feature=share&fbclid=IwAR1bb2hmZjURfpIRJiBCK_UV476zQ4M7EmIy_QcL-kNqtPDhGU52tPu8cKM
https://www.youtube.com/watch?v=trApm8hFfUg&feature=share&fbclid=IwAR1bb2hmZjURfpIRJiBCK_UV476zQ4M7EmIy_QcL-kNqtPDhGU52tPu8cKM
https://www.youtube.com/watch?v=trApm8hFfUg&feature=share&fbclid=IwAR1bb2hmZjURfpIRJiBCK_UV476zQ4M7EmIy_QcL-kNqtPDhGU52tPu8cKM
http://burmese.dvb.no/archives/429459
https://web.facebook.com/BBCnewsBurmese/videos/205120444488307/
https://web.facebook.com/BBCnewsBurmese/videos/205120444488307/
https://7day.news/detail?id=209392&fbclid=IwAR3CcKkePQ1XolGFyugMcuRyeZRRksxgKIjKy64WQViqkGJkEmrZMIdeFzs
https://7day.news/detail?id=209392&fbclid=IwAR3CcKkePQ1XolGFyugMcuRyeZRRksxgKIjKy64WQViqkGJkEmrZMIdeFzs
https://7day.news/detail?id=209392&fbclid=IwAR3CcKkePQ1XolGFyugMcuRyeZRRksxgKIjKy64WQViqkGJkEmrZMIdeFzs


 

ရခိုင်ေဒသတွင်ဵ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵြခင်ဵ နှင်ဴ 

တက်ကကက်လှုပ်ရှာဵသူ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵထာဵြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ AAPP အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ အင်တာဗျူဵ ေြဖကကာဵ 

ြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵတိတ်နိုင်သည် ရခိုင်ေဒသတွင်ဵ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵ 

ြခင်ဵ နှင်ဴ တက်ကကက်လှုပ်ရှာဵသူ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ထာဵြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ 7 Day News သတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ် 

ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ အင်တာဗျူဵတွင် 
ဦဵတိတ်နိုင်မှ “အင်တာနက်မရသညဴ်အတွက် သတင်ဵစီဵဆင်ဵမှု 

မျာဵကို အချနိ်မီမသိနိုင်ပါ၊ ယခုကဲဴသ့ုိ ကူဵစက်ကပ်ေရာဂါ 

ပိုမျာဵေန၍ ပို၍ ဆိုဵသည်၊ ထို့ေကကာင်ဴ တစ်ေလာက ကိုဗစ်နှင်ဴ 

ပတ်သက်ပပီဵ ကာကွယမ်ှုမျာဵကို ၎င်ဵတ့ုိမသိ၍ ကူဵစက်မှုမျာဵ 

ြခင်ဵြဖစ်သည်၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကိုလည်ဵ 
ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် မတငြ်ပနိုင်သညဴ်အတွက် ဆိုဵရွာဵသညဴ် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုဟု ေြပာ၍ရသည်၊ ယခု အင်တာနက် 

ြဖတ်ေတာက်မှုသည် ြပည်သူမျာဵ ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵ ေတာ်ေတာ် 

မျာဵသည်၊  ထိုအြခင်ဵအရာသည် လူ့အခွင်ဴအေရဵကို ချ ိုဵေဖာက် 

ြခင်ဵြဖစ်သည်”ဟု ေြပာကကာဵ ခဲဴသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://7day.news/detail?id=209717  

အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကုသေရဵနှင်ဴ 
ကွာရန်တင်ဵ ထာဵရန်အတွက် ြပငဆ်င်ေနသညဴ် 

ကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳမှ 

အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵြခင်ဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကုသေရဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵထာဵရန်အတွက် ြပငဆ်င် ေနသညဴ် 
ကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ဧရာဝတီသတင်ဵဌာနမှ ြပုလုပ်ေသာ 

အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူဵ တွင် 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကူဵစက်မှုြဖစ်လျှင် ထိန်ဵချုပ်ရန်ခက်သည်၊ ယခင်ကာလမျာဵ 

ကတည်ဵက အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ကူဵစက်ေရာဂါတစ်ခုခု 
ြဖစ်လျှင် ထိန်ဵမနိုင်သိမ်ဵမနိုင်အေြခအေနြဖစ်သည်၊ 

အသက်အန္တရာယ်ဆုဳဵရှုဳဵရသညဴ်အထိ အေြခအေနြဖစ်သည်၊ 

သာမန်အချနိ်တွင်ေတာင် အြပင်ထက် ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှု ေလျာဴနည်ဵေနသညဴ်အတွက် ယခုကဲဴသ့ုိ ကိုဗစ်-

၁၉ ကာလ၌ ပို၍အေြခအေနဆိုဵဝါဵနိုင်ေသာေကကာင်ဴ 
အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵကို ပို၍ ဦဵစာဵေပဵပပီဵ ကာကွယ်ေရဵမျာဵ 

လုပ်သင်ဴသည်”ဟု ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ 
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/24/235447.h

tml  

AAPP ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳမှ News Watch သတင်ဵဌာနမှ 

ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵြခင်ဵ 
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်သည် News Watch သတင်ဵဌာနမှ 

ြပုလုပ်ေသာ အင်တာဗျူဵကို ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

အင်တာဗျူဵ တွင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ်မှ “ဘူဵလက်လှေဆွနှင်ဴ 

ဦဵဝီရသူတိုအ့ာဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵအြဖစ် မသတ်မှတ်ရြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ ေြဖကကာဵခဲဴသည်။ 

 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတငွ်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂       ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကကည ်တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

https://7day.news/detail?id=209717
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