
 
 
 

 
1 

 

ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ ကအ်မ္ှတ် (၈/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလ ိုငလ် (၈) ရက ်

၁။ (၂၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ထနေ့တွင ် စစ်က ုင်ျိုးတ ုငျ်ိုးဒေသက  ြီး၊ ထရွှေဘ မုမ္  ွဲ့နယ်၊ ြလ ငုျ်ိုးရ ောအနီျိုး၌ 

အ ကမ္်ျိုးဖက်စစထ်ကောင်စ၏ီ အ ကမ္်ျိုးဖကသ်မ္ောျိုးမ္ ောျိုးသည် အသကမ်္ပြည ်ထသျိုးဒသော  ဒလြီး 

သူငယ်မ ောြီး အြါအဝင် အပြစ်မ ဲ့ပြညသ်ူ (၉) ဦျိုးက ု ဖမ္်ျိုးဆျီိုးမြီျိုး အစုလ ကု် အပြံ လ ကု် ရ ်စ ်စ ော 

န  ြ်စ ်သတ်ပဖတမ် ြီးရ  ှို့ခ ဲ့ထ ကောငျ်ိုး သ ရှ ရြါသည်။   ဆ ိုြီးသူအမ္   ျိုးသမ္ီျိုးမ္ ောျိုးမ္ှော မ္ြြခ ငု် 

(အသ ် ၁၄ န စ)်၊ မ္ဝငျ်ိုးအ ထက ော ်(အသက် ၁၅ နှစ)်၊ မ္န ုငန် ုင်ထအောင် (အသက် ၂၄ နှစ)် န ငဲ့် 

မ္သစသ်စလ် ှိုင် (အသက် ၃၄ နှစ)် တ ေု့ ပဖစ် ကြါသည။်   ဆံုျိုးသူအမ္   ျိုးသောျိုးမ ောြီးမ ော က ုဖ ုျိုးထ ောင ်

(အသက် ၁၇ နှစ်)၊ က ဘုုန်ျိုးထက ော ် (အသက် ၁၇ နှစ)်၊ က သု န်ျိုးသနျ်ိုးဦျိုး (အသက် ၂၁ နှစ)်၊ 

က ုထအောငထ်က ော်မ္ ျုိုး (အသက် ၂၇ နှစ)် န ငဲ့ က ုဖ ုျိုးမင မ္်ျိုး (အသက် ၂၇ နစှ်) တ ေု့ ပဖစ် ကြါသည။်  

၂။ အဆ ိုြါ   ဆ ိုြီးသမူ ောြီးမ ော ဝက်လက်မမ္  ွဲ့နယမ်  အရောထတေ်ာမမ္  ွဲ့နယ်သ ိုို့ ရ  ှေးဦှေးသနူာပ ြုစုနည ှေး 

ရ ှေးသင တန ှေး တက ရ ောက  န  သ ောှေးရ ောက စဉ  ထရွှေဘ မုမ္  ွဲ့နယ်၊ ြလ ငု်ျိုးရ ောအနီျိုး၌ အ ကမ္်ျိုးဖက် 

စစ်ထကောင်စတီြ်၏ ဖမ်ြီးဆီျိုးပခင်ြီး  ို ခ ခ ဲ့ရမြျီိုး ရက်ရ ်စ စ် ် န  ြ်စ ်သတ်ပဖတ၊် မ ြီးရ  ှို့ခ ခ   

ရပခင်ြီး ပြစြ်ါသည်။ 

၃။ အက မ်ြီးြ ်စစဒ် ောင်စ သည် (၄-၇-၂၀၂၂) ရ ်ဒ ို့တ င်လည်ြီး ပမ္န်မ္ော-  ငု်ျိုးနယ်စြ်အနီျိုး၊ 

ကရင်ပြည် ယ်၊ KNLA တြ်မ္ဟော (၅) ဧရ ယော  ရှ  ရက္  င ်တြ်ထတော ်(Arakan Army - AA)၊ 
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တြ်စခနျ်ိုးတစ်ခ ု ို ဂ က်တ ကု်ထလယောဉ် (၂) စီျိုးပဖင ် ထလထ ကောင်ျိုးမ္ှတစ်ဆငဲ့ ် အဒက ောင်ြီးမ ဲ့ 

ဗံုျိုးကက တ ကုခ် ုက်ခ  ရော AA တြ်ဖွ ွဲ့ဝင် (၆) ဦျိုး က ဆံျုိုးခ  ပြ ြီး စခန်ျိုးအတွငျ်ိုးရှ  ထဆျိုးရံု၊ ထဆျိုးခနျ်ိုး၊ 

စက်ခ  ြ်စက်ရံုအြါအဝင် အထဆောက်အအုံအခ   ွဲ့ ြ  ်စ ြီးဆ ိုြီးရ  ြီးခ ဲ့ဒက ောင်ြီး သ ရ  ရြါသည်။ 

၄။ က နျ်ိုးမ္ောထရျိုးလုြသ်ောျိုးမ္ ောျိုး၊ ထဆျိုးရံ/ု ထဆျိုးခနျ်ိုးမ္ ောျိုး၊ လူနာတငယ်ောဉမ်္ ောျိုး အြါအဝင၊် က နျ်ိုးမ္ောထရျိုး 

ထစောင ်ထရှောက်မ္ှိုလုြင်န်ျိုးမ္ ောျိုးအထြေါ် အ ကမ္်ျိုးဖက်စစထ်ကောင်စီ  ရညရ်ွယ်ခ  ရ်  ရ   ြစ်မ တ် 

ထောြီး၍ အ ကမ္်ျိုးဖက်တ ကု်ခ ုကဒ် ပခင်ြီးသည် ဂ နီီဗောကွနဗ်နျ်ိုးရှငျ်ိုး (Geneva Conventions) နှင ် 

ကမ္္ော ကုလသမ္ဂဂ လံပုခံ ထရျိုးထကောငစ်ီ ဆံုျိုးပဖတ်ခ က် (၂၂၈၆) အြါအဝင် ပြည်တငွ်ျိုးဥြထေမ္ ောျိုးန ငဲ့ ်

န ုင်ငံတကောဥြထေမ္ ောျိုးက ု ထပြောင်ထပြောင်တင်ျိုးတင်ျိုး ဆ ်လ ်ခ   ျိုးထဖောက်ထနပခငျ်ိုး ပဖစ်ြါသည်။ 

၅။ အ ကမ္်ျိုးဖကစ်စ်ထကောင်စ၏ီ အဆ ုြါအ ကမ္်ျိုးဖကလ်ုြရ်ြ်မ္ ောျိုး  ို အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန  ပြငျ်ိုး န်စေွာ ရှိုတ်ခ လ ကု်မြျီိုး န ုင်ငံတကော အသ ငု်ျိုးအဝ ငု်ျိုးအထနပဖင ် 

ပြစ်န ိုင်သညဲ့ ်  ည်ြီးလမြ်ီးမ  ်သမျှပြငဲ့ ် ထ ဒရော စ် ော တောျိုးဆျီိုးအထရျိုးယူ ထဆောင်ရ က ်ကြါရန် 

တ ကု်တွန်ျိုးအြ်ြါသည။် 

၆။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝနက်ကီျိုးဌောနသည် က ဆံုျိုးခ ဲ့ရဒသော    ်ြီးမောဒရြီး 

လိုြသ်ောြီးမ ောြီး၊ အပြစမ် ဲ့ပြည်သမူ ောြီး၊ ဒတောလ်  ်ဒရြီးတြြ်  ှို့ဝင်မ ောြီး၏ မ္ သောျိုးစမု္ ောျိုးနငှ ် ြ်တူ 

ထ ကကွ ဝမ္်ျိုးနည်ျိုးရပြ ြီး ဝန်ကကီျိုးဌောနအထနပဖင ် အပြစ်မ္  က ဆံျုိုးခ  ရသူမ ောြီးအတွက် တရောျိုးမ္ျှတမ္ှိုက ု 

မ္ပဖစမ်္ထန ပြန်လညရ်ယူထြျိုးမ္ညပ်ဖစ်ထ ကောငျ်ိုး၊ အ ကမ္်ျိုးဖက်စစထ်ကောင်စနီှင ်အတူ အ ကမ္်ျိုးဖက် 

လုြရ်ြ်မ္ ောျိုးတွင ် ြါဝငခ်  သူမ္ ောျိုးအောျိုးလံုျိုးက ု ပြည်သူူ့တရောျိုးဥြထေနှင ်အညီ ပြငျ်ိုး န်စေွာ တံေု့ပြန် 

အထရျိုးယူမ္ည်ပဖစ်ထ ကောင်ျိုးနှင ် စစ်အောဏောရှငစ်နစ် က ရံှိုျိုးမြျီိုး ဖက်ေရယ်ေမီ္ ကုထရစီ ပြည်ထ ောင်စ ု

ကကီျိုး ထြေါ်ထြါက်လောသည်အ   ပြည်သူလူ တုစ်ရြ်လံုျိုးနှင ် လကတ်ွ ၍ အစမွ္်ျိုးကုန် ကက  ျိုးြမ္်ျိုး 

တ ကု်ြွ ဝငသ်ွောျိုးမ္ညပ်ဖစ်ထ ကောင်ျိုး ကတ သစစောပြ ၊ ထိုတ်ပြ အ်ြ်ြါသည်။  

      ်ြီးမောဒရြီးဝ ်က  ြီးဌော  

   အမ   ြီးသောြီးည ည တ်ဒရြီးအစ ိုြီးရ 

   https://moh.nugmyanmar.org/  
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