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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ ကအ်မ္ှတ် (၁၃/၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ န ိုဝငဘ်ောလ (၂၂) ရက ်

၁။ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်န ေ့၊  ံ ကပ် ိုင််းတွင ်အကကမ််းဖကစ်စ်နကောင်စ၏ီ အကကမ််းဖက်သမော်းမ ော်း 

သည ် ကယောျိုးပြည်နယ၊် လွ  င်ထကော်မမ္  ွဲ့၊ ထနောငယ်ောျိုး ခရစယ်ောန်ထက ောင်ျိုးတ ကု၊် ခရစစတ ျိုးဘုရင် 

ဘုရောျိုးထက ောင်ျိုး၌ ဖွင ်လှစထ်ော်းရှ သည  ်ကရိုဏောန ်းခ ််းက ု ဝင်နရောကစ််ီး င််းကော နက ောင််းဝင််း 

အတွင််းရှ  တောဝ ်ရှ သမူ ော်း၊ က  ််းမောနရ်းနစောင န်ရှောက်မှုနပ်းန နသော နစတ   ရငှ ် ပရဟ တ 

က  ််းမောနရ်းဝ ်ထမ််းမ ော်းနှင ် ပပညသ်ူမ ော်း အ ည််း ံို်း (၁၇) ဦ်းခ ေ့န်ှင ် န ်းခ ််းအတွင််းရှ  

  မက  ််း လူ  မ ော်းက ိုပါမခ   ်ဖမ််း ီ်းနခေါ်န ောင်သွော်းခ  ပါသည်။  

၂။ အကကမ််းဖက်စစ်နကောင်စီသည် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ နဖနဖေ်ာဝါရီလ (၁) ရက်န ေ့တွင် တ ိုင််းပပည်အောဏောက ို 

လက် က်အော်းက ို်းပဖင ် မတရော်းသ မ််းပ ိုက်ခ  သည အ်ခ   ်မှစ၍ က  ််းမောနရ်းအန ောက်အဦ်းမ ော်း 

က ို ဝင်နရောက်၍ တပ်စွ သ မ််းပ ိုကဖ် က် ီ်းလိုယက်ပခင််း၊ က  ််းမောနရ်းနစောင ်နရှောက်မှုလိုပင် ််း 

မ ော်းနှင  ် ပရဟ တလိုပ်င ််းမ ော်းက ို နန ှင ်ယကှ်ခခ မ််းနပခောက်ဖ က ်ီ်းပခင််း၊ က  ််းမောနရ်း 

နစောင ်နရှောက်မှုနပ်းသူမ ော်းနှင  ်ပရဟ တသမော်းမ ော်းက ို မ္တရောျိုးသပဖင  ် ခခ မ််းနပခောက်ဖမ္်ျိုးဆီျိုးနှ ပ်စက် 

သတ်ပဖတ်ပခင််းနှင  ် စ တထ်ငရ်ော ဥပနေပိုေမ်မ ော်းတပ်၍ မတရော်း ဖမ််းဝရမ််းထိုတ်ပခင််းနကကောင ် 

တ မ််းနရေှာငန်စရပခင််း အစရှ သည  ် အဓမမမှုမ ော်း၊ အကကမ််းဖက်မှုမ ော်းက ို ယန ေ့ထကတ် ိုင ် မ စဆော 

စရ ိုက ် ်စေွာ အစဉ်တစ ိုက ်ပပြုမူန ခ  ပါသည်။ 
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၃။  ထ ိုက  သ ိုေ့ က  ််းမောနရ်းအန ောက်အဦ်းမ ော်း၊ က  ််းမောနရ်းနစောင န်ရှောက်မှုလိုပ်င ််းမ ော်း၊ ပရဟ တ 

လိုပ်င ််းမ ော်း၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးထစောင ်ထရေှာက်မ္ှုထြျိုးသ မ္ ောျိုးနှင  ်ပရဟ တဝ ်ထမ််းမ ော်းက  ုရည်ရွယ်ခ က် 

ရှ ရှ  ြစ်မ္ှတ ်ောျိုး၍  ငပ်ခင်တံိုတရော်းမ  ၊ အသ ကင််းလွတ် အကကမ််းဖက်န ပခင််းသည ် ဂ နီီဗော 

ကွန်ဗနျ်ိုးရငှ်ျိုး (Geneva Conventions) နှင ် ကမ္္ော ကုလသမ္ဂဂလံခုခံ ထရျိုးထကောင်စ ီဆံျုိုးပဖတခ် က် 

(၂၂၈၆) အြါအဝင် ပြည်တွင်ျိုးဥြထေမ္ ောျိုး၊ န ုင်ငတံကောဥြထေမ္ ောျိုးက ု နပပောင်နပပောင်တင််းတင််း 

ခ   ျိုးထဖောကန် ပခင််းပဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သ ုို့ပဖစြ်ါ၍ အကကမ််းဖက်စစန်ကောင်စ၏ီ အ  ိုပါအ ကမ္ျ်ိုးဖက်လြု်ရြ်မ္ ောျိုးအနပေါ် အမ္   ျိုးသောျိုး 

ညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝနက်ကီျိုးဌောနအထနပဖင ် ပြင်ျိုး နစ်ွော က ေ့်ကွကရ်ှုတ်ခ လ ိုက်ခပ်ီး 

န ုင်ငံတကောအသ ုင်ျိုးအဝ ုင်ျိုးအထနပဖင  ် အခ  န်မ္ီ  ထရောက်စွော တော်း ီ်းအထရျိုးယ ထဆောင်ရကွ် က 

ြါရန ်ထပ်မံတ ကု်တွန်ျိုး ုတ်ပြန်အြ်ြါသည်။ 

 

   က  ််းမောနရ်းဝ ်ကက်ီးဌော  

   အမ  ြု်းသော်းညီညတွ်နရ်းအစ ို်းရ 

   https://moh.nugmyanmar.org/  
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