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ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညွတ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ က်အမှ္တ် (၁၅/၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ောလ (၂၆) ရက် 

၁။  န ုငင်ထံရျိုးအက ဉ်ျိုးသောျိုးမ္ ောျိုး ကူညီထစောင ်ထရှောက်ထရျိုးအသင်ျိုး (AAPP) ၏ မ္ှတ်တမ္်ျိုးပြ ခ က်မ္ ောျိုး 

အရ (၂၄-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ထနေ့အ   စစ်အောဏောရှင်ထတော်လနှ်ထရျိုးကောလအတွင်ျိုး အ ကမ္်ျိုးဖက် 

စစ်ထကောင်စီ၏ လက်ခ က်ထ ကောင ် က ဆံုျိုးခ  ရသူ စုစုထြေါင်ျိုး (၁,၃၇၅) ဦျိုး ရှ ြေါသည်။ အပြစ်မ္   

ပြည်သူစုစုထြေါငျ်ိုး (၈,၂၅၄) ဦျိုး ဖမ္်ျိုးဆီျိုးခ  ြ်ထနှှောင်ခံ ောျိုးရပြီျိုး ယငျ်ိုးအနက် (၁၈) နှစ်ထအောက် 

ကထလျိုး (၂) ဦျိုးအြေါအဝင် (၃၉) ဦျိုးမ္ှော ထသဒဏ်ခ မ္ှတ်ခံ ောျိုးရြေါသည်။ အ ကမ္်ျိုးဖက် 

စစ်ထကောင်စီ၏ ဖမ္်ျိုးဝရမ္်ျိုး ုတ်ခံရထသောထ ကောင ် တ မ္်ျိုးထရှောငထ်နရသူ (၁,၉၆၄) ဦျိုး ရှ ြေါသည်။ 

အမှ္န်တကယ်အထရအတွက်မ္ ောျိုးမ္ှော ယခု က် ြ ုမ္ ုမ္ ောျိုးပြောျိုးန ုင်ြေါသည်။ 

၂။ ဒီဇငဘ်ောလ (၂၄) ရက်ထနေ့၊ နံနက်ြ ငုျ်ိုးကလည်ျိုး ကယောျိုးပြည်နယ်၊ ဖရူဆ ပုမ္  ွဲ့နယ်တွင် ကထလျိုး 

ငယ်မ္ ောျိုး၊ အမ္   ျိုးသမ္ီျိုးမ္ ောျိုးအြေါအဝင် စစ်ထဘျိုးထရှောင် အရြ်သောျိုးပြည်သူ (၃၈) ဦျိုး  က်မ္နည်ျိုးက ု 

အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စီက ဖမ််းဆီ်းခ ဲ့ပ ီ်း ထမ္ောထ်တောယ်ောဉ်မ္ ောျိုးနှင အ်တူ ရက်ရက်စက်စက် မ္ီျိုးရ  ွဲ့ 

သတ်ပဖတ်ခ  ထ ကောငျ်ိုး သ ရှ ရြေါသည်။ Save the Children in Myanmar ဝန် မ္်ျိုးနှစ်ဦျိုးသည် 

လည်ျိုး အနီျိုးအနှောျိုးရှ  ရြ်ရ ောမ္ ောျိုးတွင ် လူသောျိုးခ င်ျိုးစောနှောထ ောက် ောျိုးမ္ ဆ ုင်ရောလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုး 

ထဆောငရ် က်အပြျီိုး တောဝန် မ္်ျိုးထဆောငရ်ော ရံျုိုးသ ုေ့ ပြန်ထနစဉ် ယငျ်ိုးတ ုက်ခ ုက်မ္ အပဖစ်အြ က်နှင ် 

ရင်ဆ ုင်ကကံ ထတွွဲ့ခ ဲ့ရပြီျိုး ထြ ောက်ဆံုျိုးလ က်ရှ ထ ကောငျ်ိုးနှင ် ယငျ်ိုးဝန် မ္်ျိုးမ္ ောျိုး စီျိုးနင်ျိုးလောထသော 

ထမ္ောထ်တော်ယောဉ်မ္ှောလည်ျိုး မ္ီျိုးရ  ွဲ့ဖ က်ဆီျိုးခံခ  ရထ ကောငျ်ိုး အတညပ်ြ ခ က်ရရှ ခ  ြေါသည်။  
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၃။   ေု့အပြင ် အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စီသည် ကရငပ်ြည်နယ်၊ ထလျိုးထကထကောထ်ဒသအြေါအဝင် 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငအံနှံေ့အပြောျိုးတွင် ပြည်သူက ု ရန်သူသဖွယ်ဆက်ဆံပြီျိုး မ္ီျိုးရ  ွဲ့ဖ က်ဆီျိုးပခင်ျိုး၊ လုယက် 

ဓောျိုးပြတ ုက်ပခင်ျိုး၊ ဖမ္်ျိုးဆီျိုးနှ ြစ်က်သတ်ပဖတ်ပခငျ်ိုး၊ လက်နက်ကကီျိုးမ္ ောျိုး ြစ်ခတ်ပခငျ်ိုးနှင ် 

လလလ  ြောင််းဖဖငဲ့ ် ဗံုျိုးကက  စ်ခတ်တ ုက်ခ ုက်ပခင်ျိုးတ ုေ့ထ ကောင ်   ခ ုက်ထသဆံုျိုးမ္ မ္ ောျိုးစွော ပဖစ်ထြေါ် 

လ က်ရှ ပြီျိုး အပြစ်မ္  ပြည်သူမ္ ောျိုးစွော ထနရြ်စွနေ့်ခွော၍ တ မ္်ျိုးထရှောငထ်နရလ က်ရှ ြေါသည်။ ယခုက  သ ုေ့ 

လုြ်ထဆောင်မ္ မ္ ောျိုးသည် လူသောျိုးမ္   ျိုးနွယ်စုမ္ ောျိုးအထြေါ် ရည်ရ ယ်ခ က်ရှ ရှ  က  ျိုးလွန်သည ် ရက်စက် 

 ကမ္်ျိုး က တ်မ္ မ္ ောျိုးနှငဲ့ ်လူူ့အခွင ်အထရျိုးခ   ျိုးထဖောက်မ္ မ္ ောျိုး ပဖစ်ြေါသည်။ 

၄။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောနအထနပဖင ် စစ်အောဏောရှင်ထတောလ်ှန်ထရျိုး 

ကောလအတွင်ျိုး အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စီ၏ လူမ္ဆန်စွော နှ ြ်စက်သတ်ပဖတ်မ္ မ္ ောျိုးထ ကောင ် 

က ဆံုျိုးခ  ရထသော ပြည်သူမ္ ောျိုး၏ မ္ သောျိုးစုမ္ ောျိုးနှင ် ြတ်ူ ထ ကကွ ဝမ္်ျိုးနည်ျိုးရြေါထ ကောငျ်ိုး၊ အ ကမ္်ျိုး 

ဖကစ်စ်ထကောငစ်ီ၏ အဆ ုြေါအ ကမ္်ျိုးဖက်လုြ်ရြ်မ္ ောျိုးက ု ပြငျ်ိုး န်စွော ဖ စ်တငက်နေ့်ကွက်ရ တ်ခ  

ထ ကောင်ျိုးနှင ် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံတွင် စစ်အောဏောရှင်စနစ် အပြျီိုးတ ုင် ခ  ြပ်င မ်္ျိုးထရျိုးနှင ် ဖက်ဒရယ် 

ဒီမ္ ုကထရစီရရှ ထရျိုးတ ုေ့အတွက် အစွမ္်ျိုးကုန် ဆက်လက်ကက  ျိုးြမ္်ျိုးထဆောငရ် က်သွောျိုးမ္ည်ပဖစ်ထ ကောငျ်ိုး 

အထလျိုးအနက် ောျိုး၍  ုတ်ပြန်အြြ်ေါသည်။ 

 

    ျန််းမြောလ ်းဝန်က ီ်းဌြောန 

   အမျ   ်းသြော်းညီညွတ်လ ်းအစ  ်း  

   https://moh.nugmyanmar.org/  
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