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ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညွတ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ က်အမှ္တ် (၁/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃) ရက် 

၁။ (၁၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ထနေ့၊ နနံက် (၁) နာရီအခ ျိန်ခနေ့်က KNU - ကရငအ်မ္   ျိုးသောျိုးအစည်ျိုးအရံျုိုး၊ မ္ူထ တော ်

ခရ ငု၊် ဒွယ်လ ျုိုးမမ္  ွဲ့နယ်တွင် အကြမ််းဖြ်စစ်ကြောင်စီြ ထလထ ကောငျ်ိုးပဖင ် ဗ  ်းကြြဲတ ုက်ခ ုကခ်  ရော 

ဒွယ်လ ျုိုးမမ္  ွဲ့နယ်အတွင််းရှ  ဝါျိုးခါဒြဲနှင  ် လယ် ူဖ ုျိုး က ်းရ  /ထ ျိုးထြျိုးခန်ျိုးမ ော်း ဗံုျိုးထျိမှန်ပ ြ်စီ်းခြဲ  

ကကြောင််း သျိရှျိရပါသည်။ 

၂။ စစ်အောဏောသ မ္်ျိုးသည ် (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ထနေ့မ္ှ (၃၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ထနေ့အ   (၁၀) လတော 

ကောလအတွင်ျိုး အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စီသည် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငရံှ  က န်ျိုးမ္ောထရျိုးထစောင ်ထရှောက်မ္ှု 

လုြ်ငန်ျိုးစုစုထြါငျ်ိုး (၃၅၅) ခုက ု တ ုက်ခ ုက်ပခငျ်ိုး၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးလုြ်သောျိုး (၂၈၄) ဦျိုးက ု ဖမ္ျ်ိုး ီျိုးပခငျ်ိုး၊ 

ထ ျိုးရံ/ုထ ျိုးခန်ျိုး (၁၁၃) ခကု ု ဝငထ်ရောက်စီျိုးနငျ်ိုးလုယက်ပခငျ်ိုးနှင  ်က န်ျိုးမ္ောထရျိုးလုြ်သောျိုး (၃၁) ဦျိုးက ု 

သတ်ပဖတ်ပခငျ်ိုးတ ုေ့အော်း က  ျိုးလွန်ခ  ထ ကောင်ျိုး Insecurity Insight အဖွ ွဲ့၊ Physicians for Human 

Rights (PHR) အဖွ ွဲ့နှင ် the Johns Hopkins University Center for Public Health and 

Human Rights (CPHHR) အဖွ ွဲ့တ ုေ့က (၂၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ထနေ့တွင် ပ ်းတွြဲ ုတ်ပြန်ခ  ြါသည်။ 

(https://tinyurl.com/violenceagainsthealthcare)  

https://tinyurl.com/violenceagainsthealthcare
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၃။ အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောငစ်ီသည် က န်ျိုးမ္ောထရျိုးထစောင ်ထရှောက်မ္ှုလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးနှင  ်က န်ျိုးမ္ောထရျိုးလုြ်သောျိုး 

မ္ ောျိုးအထြေါ် အ က်ြါအတ ုင်ျိုး က  ျိုးလွန်ရက်စက်ထနသည်သောမ္က ကခ င်၊ ကယောျိုး/ကရင်နီ၊ 

ကရင၊် ခ ငျ်ိုး၊ မ္ွန်၊ ရှမ္်ျိုး၊ စစက် ုင်ျိုး၊ မ္ထကွျိုး၊ ြ ချူိုး၊ တနသသောရီ အစရှ သည ် ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံထဒသအနှံေ့အပြောျိုး 

တွင် အပြစ်မ္  ပြည်သူမ္ ောျိုးက ု အစုလ ုက်အပြ ံလ ုက် မ္ီျိုးရ ှုွဲ့သတ်ပဖတ်ပခငျ်ိုး၊ ထလထ ကောငျ်ိုးနှင ် 

လက်နက်ကကီျိုးမ္ ောျိုး အသုံျိုးပြ ၍ အရြ်သောျိုးပြည်သူမ္ ောျိုးက ု ရည်ရွယ်ခ က်ရှ ရှ  ြစ်ခတ်တ ုက်ခ ုက် 

ပခငျ်ိုး၊ အ ုျိုးအ မ္်ြစစည်ျိုးမ္ ောျိုးက ု မ္ီျိုးရ ှုွဲ့ဖ က် ီျိုးလုယက်ပခငျ်ိုး စထသော အ ကမ္်ျိုးဖက်လုြ်ရြ်မ္ ောျိုးက ု 

လူစ တ်မ္  စွော  က်တ ုက်က  ျိုးလွန်လ က်ရှ ြါသည်။ အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောငစ်ီ၏ အ ကမ္်ျိုးဖက် 

လုြ်ရြ်မ္ ောျိုးထ ကောင ် (၁-၂-၂၀၂၁) ရြ်ကနေ့မှ (၃-၁-၂၀၂၂) ရြ်ကနေ့အတွင််း ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထဒသ 

အသီျိုးသီျိုးရှ  ပြည်သူ (၄) သျိန််းနီ်းပါ်းခနေ့်မှော မ္ မ္ တ ုေ့၏ ထနရြ်အသီျိုးသျီိုးက ုစွနေ့်ခွော၍ စစ်ထ ျိုးထရှောင် 

ထနရလ က်ရှ ြါသည်။ (https://tinyurl.com/unhcridpmyanmar)  

၄။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညွတ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောနသည် အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောငစ်ီ၏ 

အ ျိ ပါအ ကမ္်ျိုးဖက်လြု်ရြ်မ္ ောျိုးအထြေါ် ပြငျ်ိုး န်စွောကနေ့်ကကွ်ရှုတ်ခ လ ကု်မြီျိုး ဂ နီီဗောကွန်ဗန်ျိုးရှင်ျိုး 

(Geneva Conventions) နှင  ် ကမ္္ော ကုလသမ္ဂဂလံပုခံ ထရျိုးထကောငစ်ီ၏  ံုျိုးပဖတ်ခ က်မ ော်း 

အြါအဝင် ပြည်တွငျ်ိုးဥြထဒမ္ ောျိုး၊ န ုင်ငတံကောဥြထဒမ္ ောျိုးက ု ြ က်ရယပ်ြ ၊ ခ   ျိုးထဖောက်ထနသည ် 

အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စီြျိ  န ုငင်တံကောအထနပဖင ် အခ  န်မ္ီ  ထရောက်စွော တောျိုး ီျိုးအထရျိုးယူ က 

ြါရန် ထတောင်ျိုး  ု ုတ်ပြန်အြြ်ါသည်။ 

 

   ြ န််းမောကရ်းဝန်ကြီ်းဌောန 

   အမ ျိ ်းသော်းညီညွတ်ကရ်းအစျိ ်းရ 

   https://moh.nugmyanmar.org/  

https://tinyurl.com/unhcridpmyanmar
https://moh.nugmyanmar.org/

