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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ ကအ်မ္ှတ် (၂/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတလ် (၁၀) ရက ်

၁။ (၈-၃-၂၀၂၂) ရက်ထနေ့၊ နံနက်ပ ိုင််းတွင် အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စသီည် ကရင်နီ/ကယ ်းပပည်နယ်၊ 

ဒီထမ္ောဆ ုမမ္  ွဲ့နယ၊် ထဆောငဒ်ူလောထက ျိုးရ ောရှ  အပြစမ်္ ဲ့ပြညသ်ူမ္ ောျိုး ထသကကျေြ က်စီျိုးထစရန် ရည်ရ ယ်၍ 

ထလထ ကောငျ်ိုးပဖငဲ့် ဗံုျိုးကက တ ကု်ခ ကု်ခ ဲ့ြါသည။် မွန််းလွွဲပ ိုင််းတွင် က  င်ဒူလ ကကျေ်းရ  ၌ 

စစ်ထ ျိုးထရေှာင်ပြညသ်ူမ္ ောျိုးအတကွ် လူသောျိုးခ ငျ်ိုးစောနာထ ောက် ောျိုးမ္ှုဆ ငု်ရော အကအူညီမ္ ောျိုး 

ထဆောင်ရ ကထ်ြျိုးထနထသော Free Burma Rangers အဖွွဲွဲ့ဝင ်ြ ခူျိုးမမ္  ွဲ့၊ သောျိုးဖွောျိုးသင်တနျ်ိုးထက ောင်ျိုးမ္ ှ

ဒုတ ယနှစ်သင်တနျ်ိုးသ ူ အ လစစ က်သည ် အကကမ််းဖက်စစ်ကက င်စကီ ပစ်ခတ်က   

လက်နက်ကကီ်း ထ မနှခ်ွဲဲ့ပပီ်း (၉-၃-၂၀၂၂) ရက်ကနေ့တွင ်ကျေ ံို်းခွဲဲ့ကကက င််း သ ရှ ရြါသည်။ 

၂ ။ စစ်အောဏောသ မ္်ျိုးသညဲ့် (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ထနေ့မ္ှ (၃၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ထနေ့အ   (၁၂) လတော ကောလ 

အတွင်ျိုး အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စသီည် ပမ္န်မ္ောန ငု်ငအံတွင်ျိုး က န်ျိုးမ္ောထရျိုးလြု်သောျိုး (၃၅) ဦျိုးက ု 

သတ်ပဖတပ်ခင်ျိုး၊ (၂) ဦျိုးက ု ပြန်ထြျိုးဆွ ပခငျ်ိုး၊ (၃၆၀) ဦျိုးက ု ဖမ္်ျိုးဆီျိုးပခင်ျိုး၊ (၃၉) ဦျိုးက ု   ခ ုက် 

ဒဏ်ရောရထစပခင်ျိုး၊ (၄၂) ဦျိုးက ု က ိုယထ် လက်ကရ က် တ ကု်ခ ကု်ပခင်ျိုး၊ ထဆျိုးရံ/ုထဆျိုးခန်ျိုး (၆) ခုက ု 

မဖ  ခ ဖ က်ဆျီိုးပခင်ျိုး၊ (၃၂) ခုက ု   ခ ုကြ် က်စျီိုးထစပခင်ျိုး၊ (၁၂၉) ခကု ု ဝင်ထရောက်စီျိုးနငျ်ိုးလယုက်ပခင်ျိုး၊ 

(၆၇) ခုတငွ် တြ်စွ သ မ္်ျိုးြ ုက်ပခင်ျိုး၊ အထရျိုးထြေါ်နငှဲ့် လူနာတင်ယောဉ် (၁၄) စီျိုးက ု ဖ က်ဆီျိုးပခင်ျိုး၊ 

(၂၀) စီျိုးက  ု   ခ ုက်ြ က်စီျိုးထစပခငျ်ိုးနှငဲ့် (၁၁) စီျိုးက ု ခ ုျိုးယအူြ ငု်စျီိုးပခင်ျိုး တ ေု့အောျိုး အ ကမ္်ျိုးဖက် 

က  ျိုးလွန်ခ ဲ့ထ ကောင်ျိုး Insecurity Insight အဖွ ွဲ့က (၁၄-၂-၂၀၂၂) ရက်ထနေ့တွင ် ုတ်ပြန်ခ ဲ့ြါသည်။ 

(http://insecurityinsight.org/country-pages/myanmar)  

http://insecurityinsight.org/country-pages/myanmar
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၃။ အထူ်း ပဖငဲ့ ် အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စသီည် ယခိုက လအတွင််း ပမန်မ န ိုင်ငံကဒ အနံှေ့အပပ ်း၌ 

က ်းရံို/က ်းခန််းမျေ ်း၊ စစ်က ်းကရ ှင်တ ိုေ့ စိုကဝ်း ရ  ကနရ မျေ ်း၊ ပပည် ူတ ိုေ့၏ တ ိုက်တ  

အ ို်းအ မ်မျေ ်းနှငဲ့်     ကရ်းအက  ကအ်အံိုမျေ ်းက ို ရည်ရ ယ်ချေကရ်ှ ရှ  ပစ်မတှ်ထ ်း ၍ 

ကလကကက င််းပဖငဲ့် ဗံို်းကကွဲတ ိုက်ခ ိုက်ပခင််းနှငဲ့ ်လက်နက်ကကီ်းမျေ ်း အလွန်အက ံအ ံို်းပပြု၍ အကကမ််းဖက် 

ဖျေက ်ီ်း ၊  တ်ပဖတလ်ျေက်ရှ ပါ ည်။ ၎င််းတ ိုေ့ ဝင်ကရ ကစ်ီ်းနင််း ညဲ့ ် ကကျေ်းရ  မျေ ်းက ို မ်ီးရ  ွဲ့ 

ဖျေက ်ီ်းပခင််း ၊ စ ်းနပ်ရ ကခ မျေ ်း၊ တန်ဖ ို်းရှ  ပစစည််းမျေ ်းက ို လိုယက်  မ််းပ ိုက်ပခင််းနှငဲ့ အပပ စ်မ ွဲဲ့ 

ပပည ်ူမျေ ်းက ို အတ ို်းချေ၍ အပင ြု်းတကကီ်း  တ်ပဖတ်လျေက်လည််း ရှ ပါ ည်။ ကမ္္ောဲ့ကုလသမ္ဂ္ဂ 

ဒုကခသည်မ္ ောျိုးဆ ုင်ရော မ္ဟောမ္င်ျိုးကကျီိုးရံုျိုး (UNHCR) ၏ (၁-၃-၂၀၂၂) ရက်ထနေ့တွင ် ုတ်ပြန်ခ က် 

အရ အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စ၏ီ အ ကမ္်ျိုးဖက်မ္ှုမ္ ောျိုးထ ကောငဲ့် (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ထနေ့မ္ှ (၂၈-၂-

၂၀၂၂) ရက်ထနေ့အ   ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထဒသအသီျိုးသျီိုးရှ  ပြည်သူ (၅) သ န်ျိုးထက ော်မ္ှော မ္ မ္ တ ေု့၏ 

ထနရြအ်သီျိုးသီျိုးက ု စွနေ့်ခေွာ၍ စစ်ထ ျိုးထရေှာင်ထနရလ က်ရှ ြါသည်။  

 (https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91166) 

၄။ အ ကမ္်ျိုးဖက်စစထ်ကောင်စ၏ီ အ  ိုပါအ ကမ္ျ်ိုးဖက်လြု်ရြမ်္ ောျိုး ည် ဂ္ နီီဗောကွန်ဗနျ်ိုးရငှ်ျိုး (Geneva 

Conventions) နှငဲ့ ကမ္္ောဲ့ကုလသမ္ဂ္ဂလံခုခံ ထရျိုးထကောငစ်ီ၏ ဆံုျိုးပဖတ်ခ ကမ်ျေ ်း အြါအဝင် 

ပြည်တွငျ်ိုးဥြထဒမ္ ောျိုးနှငဲ့ န ုင်ငံတကောဥြထဒမ္ ောျိုးက ု ကပပ င်ကပပ င်တင််းတင််းနှငဲ့ အစဉ်တစ ိုက် 

ခ   ျိုးထဖောကလ်ျေက်ရှ ကကက င််း ကတွွဲ့ရှ ရပပီ်း န ုင်ငံတကောအထနပဖငဲ့ လက်ကတွွဲ့ကျေ၍ အမှန်တကယ် 

ထ ကရ က် ညဲ့် နည််းလမ််းမျေ ်းအ ံို်းပပြုက  အ ကမ္ျ်ိုးဖကစ်စ်ထကောင်စအီ ်း အပမန် ံို်း အထရျိုးယရူန ်

တ ိုက်တွန််းအပ်ပါ ည။် 

၅။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန ည ် ကနဦွ်းကတ လ်ှန်ကရ်းအတွင််း 

ထ ခ ိုက်ကျေ ံို်းခွဲဲ့ရက   က ်းနှငဲ့က် ်းနှီ်းနွှယ ် ကကျေ င််း  ်းကကျေ င််း ူမျေ ်း၊ ကျေန််းမ ကရ်း 

လိုပ ် ်းမျေ ်း၊ ပရဟ တလိုပ ် ်းမျေ ်းအပါအဝင ် ထ ခ ိုက်ကျေ ံို်းပပည ်မူျေ ်း၏ မ   ်းစိုမျေ ်း 

နှငဲ့်ထပတ်ူ အထူ်းပင် စ နာဝမ််းနည််းရပါကကက င််းနှငဲ့ ် ပမနမ် န ိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်ဒမီ ိုက က ရ စီ 

ရရှ  ည်အထ  တ ိုင််းရင််း  ်းပပည် ူလူထိုတစ်ရပ်လံို်းနှငဲ့ ်လက်တွွဲက  မ ိုတ်မနစ်နှငဲ့် အ ်း ွန် 

ခွန်စ ိုက ် က်လကတ် ိုက်ပွွဲဝင် ွ ်းမည်ပဖစ်ကကက င််း ကတ  စစ ပပြု၊  ုတ်ပြန်အြ်ြါသည်။ 

 

   ကျေန််းမ ကရ်းဝန်ကက်ီးဌ န 

   အမျေ  ြု်း  ်းညီညတွ်ကရ်းအစ ို်းရ  

   https://moh.nugmyanmar.org  

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91166
https://moh.nugmyanmar.org/

