
 

 

ကရငင်ငြိမ််းချမ််းရရ်းအရ ောက်အကူပ ြုကွန်ရက်၏ သတင််း တုပ် န်ချက်  

ချက်ချင််း တုပ် န်ရန်၊ မတလ် ၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနစှ ်

ကရငပ်ြည်နယ်။   ။ပြနြ်ာစစ်တြ်၏ လက်နက်ကက ြီးြစ်ခတ်ြှုက ကာင  ်(၇) ဦြီးကေဆ  ြီးပြ ြီး (၄) ဦြီးဒဏရ်ာရရ ှိ 

ြတ်လ ၅ ရက်တွင ်ကကာ်ေ ြီးကလ (ကရင်ပြည်)၊ ြ က တာ်ခရှိ င၊် ဘ ြီးေှိ ပြှိ ြို့နယ်၊ ြယ်ကကလာကက ြီးရွာအ ြ်စ ၊ ကကလာ် 

ကဒြီးကက ြီးရွာထဲေှိ   ပြနြ်ာစစ်တြ်ြ  လက်နက်ကက ြီးြစ်ခတ်ြှုက ကာင  ်ရွာေ ရွာောြီး (၇) ဦြီးကေဆ  ြီးပြ ြီး (၄) ဦြီးဒဏရ်ာရ ှိ 

ခဲ ြါေည်။  

ကေဆ  ြီးေ ြ ာြီးထဲတွင ်ြှိနြ်ီးကကလြီးေ  ြီးဦြီးြါဝငပ်ြ ြီး အေက်ြ ာ (၂) န စ် (၅) န စ် (၁၇) န စ် အေ ြီးေ ြီးပြစ်ေည်။ ဒဏရ်ာ 

ရ ှိေ ြ ာြီးထဲတွင ် (၁၇) အရွယ်ြှိနြ်ီးကကလြီးန င  ် (၃) န စ်အရွယ် ကယာက ်ာြီးကလြီးတစ်ဦြီးြါဝငေ်ည်။ ကှိ ယ်ဝနက်ဆာင ်

အြ ှိ ြီးေြ ြီးတစ်ဦြီးလည်ြီး ကေဆ  ြီးခဲ ေည်။ 

ပြနြ်ာစစ်တြ်ေည် ကက ြီးရွာြ ာြီး၏တည်ကနရာကှိ ေှိရ ှိပြ ြီး ယခ ြ ာလည်ြီး ရွာောြီးြ ာြီးကနထှိ ငက်နကော ကက ြီးရွာော 

ပြစ်ေည်။ ထှိ  က ကာင်  ပြနြ်ာစစ်တြ်ေည် ကက ြီးရွာြ ာြီးကှိ  တြငရ်ည်ရွယ်ြစ်ခတ်က ကာငြ်ီး ထငရ် ာြီးေည်။ ဤ 

ေည်ြ ာ စစ်ရာဇဝတ်ြှုန င  ် လ ောြီးပြစ်ြှုကှိ ဆန  က် ငက်ော ရာဇဝတ်ြှုပြစ်ေည်။ ပြနြ်ာစစ်တြ်က ရွာောြီးြ ာြီး 

ကနအှိြ်တွင ်ရ ှိကနနှိ ငြ်ည ်အခ ှိနပ်ြစ်ကော ည (၇) နာရ ၊ (၂၀) ြှိနစ်အခ ှိနတ်ွင ်ြစ်ခတ်ခဲ ပခငြ်ီးပြစေ်ည်။ 

ကေဆ  ြီးေ ြ ာြီးစာရငြ်ီးြ ာ -  

(၁) ကနာ်ထ ြီးကြါ ( ၅ န စ်)၊  

(၂) ကစာကဒြီးြှိ ြီး (၁၉ န စ်)၊ 

(၃) ကစာကက ( ၄၀ န စ်)၊ 

(၄) ကနာ်ကြာဝါြီး (၃၂ န စ်)၊ 

(၅) ကနာ်အယ်ြ ြီး (၂၂ န စ်)၊ 

(၆) ကနာ်တငန် လာဝငြ်ီး (၁၄ န စ်)၊ န င်  

(၇) ကနာ်တလ  (၂ န စ်) ြ ာြီးပြစ် ကပြ ြီး  

ဒဏရ်ာရရ ှိေ ြ ာြီးစာရငြ်ီးြ ာ 

(၁) ကစာညွှန  ထ် ြီး (၂၈ န စ်)၊ 



(၂) ကနာ်ကရ ြီးဆဲ (၂၈ န စ်)၊ 

(၃) ကနာ်စကဘာ (၁၇ န စ်)၊ န င်  

(၄) ကစာကက ာ်ဘ  (၃ န စ်) တှိ   ပြစ် ကေည်။ 

 

နှိ ငင် တကာက ကရာငြ်ီးကြြီးလှိ က်ကောလက်နက်ြ ာြီး၊ နှိ ငင် တကာစ ြီးြွာြီးကရြီးြှိတ်ြက်က ြပဏ ြ ာြီး၏ တစ်စှိတ်တစ် 

ြှိ ငြ်ီးြ  ြှိ ြီးြှုြ ာြီးြ တဆင် ရရ ှိလှိ က်လက်နကြ် ာြီး၊ စေည် လကန်က်ြ ာြီးကှိ အေ  ြီးခ ကာ ပြနြ်ာစစတ်ြက် ကျွနြ််တှိ  လ  

ထ အာြီး ြစ်ခတ်ေတ်ပြတ်ခဲ ပခငြ်ီးပြစ်ေည်။ 

ရ ရ ာြီး၊ တရ တ်၊ ြါကစ်စတန၊် အ ရန၊် ဘ လာရ တ်၊ အှိနဒှိယ န င ်စကကာြ  နှိ ငင် ြ ာြီးအြါအဝင ်ပြနြ်ာစစ်တြ်အာြီး လက ်

နက်န င ခဲ်ယြ်ြီးကထာက်ြ  ကနကောနှိ ငင် ြ ာြီးအကြေါ် ြှိအာြီးြ ာြီးတှိ ြီးပြြှင လ် ြ်ကဆာငရ်န ် ကရငပ်ငှိြ်ြီးခ ြ်ြီးကရြီးအကထာက် 

အက ပြ ကွနရ်က်ြ  ကတာငြ်ီးဆှိ လှိ က်ေည်။  

ပြနြ်ာစစ်တြ်၏ဝငက်ငြွ ာြီးအာြီး ပြတ်ကတာက်နှိ ငရ်နအ်တွက် စ ြီးြွာြီးကရြီးဆှိ ငရ်ာြှိတ်ဆှိ  ြှုြ ာြီးအာြီး လျှငပ်ြနစ်ွာလ ြ ်

ကဆာငရ်နလ်ည်ြီး ကရငပ်ငှိြ်ြီးခ ြ်ြီးကရြီးအကထာက်အက ပြ ကွန်ရက်ြ  ကဆာငြ်ီးဆှိ လှိ က်ေည်။ ပြနြ်ာစစ်တြ်န င အ်က ှိ ြီး 

တ စ ြီးြွာြီးကရြီးလ ြ်ကဆာငလ် က်ရ ှိကော က ြပဏ ြ ာြီးေည်လည်ြီး ကျွန် ြ်တှိ  အကြေါ်က  ြီးလွနက်နကော နှိ ငင် တကာရာဇ 

ဝတ်ြှု၏  က ရာြါြ ာြီးပြစ်ေည်။ 

ပြနြ်ာနှိ ငင် အကြေါ် ကလယဉ်ဆ ကရာငြ်ီးဝယ်ကနြှုြ ာြီးြှိတ်ဆှိ  ရန ်ကရငပ်ငှိြ်ြီးခ ြ်ြီးကရြီးကွနရ်က်ြ  ကတာငြ်ီးဆှိ လှိ က်ေည်။ 

ကရငပ်ြည်နယ်အတွငြ်ီး ကနရြ်စွန  ခွ်ါထွက်ကပြြီးတှိြ်ြီးကရ ာင်ကနရေ အြ ာြီးစ ြ ာ ကလယာဉ်တှိ က်ခှိ က်ခ ရြှု (ေှိ  ) 

ကလယာဉ်ပြင တ်ှိ က်ခှိ က်ခှိ က်ခ ရြွယ်အကပခအကနြ ာြီးက ကာင ် တှိြ်ြီးကရ ာငက်နရပခငြ်ီးပြစ်ပြ ြီး လ  အေက်အှိ ြီးအှိြ်လ  ပခ   

ြှုြရ ှိေည် ကဘြီးဒ ကခကြ်ဆှိ ြီးြ ာြီးန င်  ရငဆ်ှိ ငက်တွြို့  က  ကနရလ က်ရ ှိေည်။ ပြနြ်ာစစ်တြ်ြ  ကြာငြ်ီးေ ြဲ ကလယာဥ် 

(drone) ြ ာြီးအေ  ြီးပြ ပြ ြီး စစ်ကဘြီးကရ ာငြ် ာြီးန င  ်ကက ြီးရွာြ ာြီး၏ တည်ကနရာြ ာြီးကှိ  စ  စြ်ြီးလ က်ရ ှိပြ ြီး ထှိ  ကနာက်တွင ်

လက်နက်ကက ြီးြ ာြီးန င  ်ကလယဉ်ြ ာြီးပြင  ်တှိ က်ခှိ က်လ က်ရ ှိေည်။ 

ဆက်သယ်ွရန်  

၁. ကနာ်ဝါြီးခ ရ  ြီး - (+၆၆ ၈၆ ၁၁၈ ၂၂၆၁ ) 

၂. ကစာကလြီးကကြါ ( +၆၆ ၆၅ ၄၀၉ ၂၂၈၀)  

 

 

 

 


