
သတင််းထ ုတပ်ြန်ချ က် 

 

မကကြာမီက ကယြာားပြညန်ယ်တွင် ပြစ်ပြေါ်ခ ဲ့သညဲ့် ြစ်ခတ်တ ိုက်ခ ိုက်မှုမ ြာားနှငဲ့်ြတ်သက်၍ 

စ ိုားရ မ်ြြူန်ပကကြာင်ားက ို န ိုင်ငံအခ  ြုျို့နှငဲ့် န ိုင်ငံတကြာအြွ ျို့အစည်ားအခ  ြုျို့က သတင်ားထိုတ်ပြန်မှုမ ြာား ပြြုလိုြ်ခ ဲ့သည။် 

ယင်ားသ ိုို့ ထိုတ်ပြန်ရြာတွင် အခ  ြုျို့ကလည်ား အပြြုသပ ြာနှငဲ့် မျှတစွြာပြြာ်ပြခ က် မ ြာားရှ သက ဲ့သ ိုို့ အခ  ြုျို့ကလည်ား 

စ စစ်အတည်ပြြုန ိုင်မှုမရှ သညဲ့် သတင်ားအရင်ားအပမစ်မ ြာား၊ အစ ိုားရအြာား ဆနိ်ု့က င်တ ိုက်ခ ိုက်ပနပသြာ 

အြွ ျို့အစည်ားမ ြာားနှငဲ့် မီဒီယြာမ ြာား၊ အကကမ်ားြက်အြွ ျို့အစည်ားမ ြာားထံမှ ရရှ သညဲ့် အခ က်အလက်မ ြာားက ို 

အပပခခံပြီား ပမန်မြာန ိုင်ငံအပြေါ် န ိုင်ငံပရားအရ ြ အြာားပြားရန် ရညရ်ွယ်ခ က်ပြငဲ့် ထိုတ်ပြန်ထြာားပကကြာင်ား 

ပတွျို့ရှ ရသည။် 

ကယြာားပြည်နယ်လွ ြုင်ပကြာ်ပမ ြုျို့တင်ွ ၁၁-၁-၂၀၂၂ ရက်က ပြစ်ြွြာားခ ဲ့သညဲ့်ပြစ်စဉ်နှငဲ့်ြတ်သက်၍ 

န ိုင်ငံြ ိုင်သတင်ားစြာမ ြာားတွင်လည်ား ပြစ်စဉ်မှန်က ို ရှင်ားလင်ားအသ ပြားပြီားပြစ်သည။် အဆ ိုြါပြစစ်ဉ် သည် KNPP 

နှငဲ့် PDF အမည်ခံ အကကမ်ားြက်သမြာားမ ြာားက ပမ ြုျို့တွင်ားလူပနရြ်ကွက်မ ြာားအတွင်ား စတင်ဝင်ပရြာက် 

တ ိုက်ခ ိုက်ခ ဲ့သညဲ့် ပြစ်စဉ်ပြစ်ပြီား၊ ယင်ားသ ိုို့ တ ိုက်ခ ိုက်ခ ဲ့ရြာတွင် လူပန အပဆြာက် အအံိုမ ြာား၊ အစ ိုားရြ ိုင် 

အပဆြာက်အအံိုမ ြာား၊  ြာသြာပရားဆ ိုင်ရြာအပဆြာက်အအံိုမ ြာားက ို အကြာအကွယ်ယ ူ တ ိုက်ခ ိုက်ခ ဲ့ကကသည။် 

ယင်ားတ ိုက်ခ ိုက်မှုပြစ်စဉ်မ ြာားပကကြာငဲ့် ပဒသခံအပြစ်မ ဲ့ ပြည်သူမ ြာား အသက်ပ ားလွတ်ရြာသ ိုို့ ထွက်ခွြာ 

ကကရြာတွင်လည်ား အကကမ်ားြက်သမြာားမ ြာားက ထွက်ခွြာခွငဲ့်မပြား   လူသြာားတံတ ိုင်ားသြွယအ်သံိုားပြြု အကြာ 

အကွယ်မ ြာားရယူခ ဲ့သည။် 

လံိုခခံြုပရားတြ်ြွ ျို့ဝင်မ ြာားအပနပြငဲ့် အကကမ်ားြက်သမြာားမ ြာား၏ တ ိုက်ခ ိုက်မှုက ို ပြန်လည်တံိုို့ပြန် ရြာတွင် 

အပြစ်မ ဲ့ပြည်သူမ ြာား ထ ခ ိုက်မှုမရှ ပစရန် အတတန် ိုင်ဆံိုား ပဆြာင်ရွက်ခ ဲ့သည။် အကကမ်ားြက် သမြာားမ ြာားသည် 

လွ ြုင်ပကြာ်အက ဉ်ားပထြာင်သ ိုို့လည်ား တ ိုက်ခ ိုက်မှုမ ြာားပြြုလိုြ်ခ ဲ့ပြီား ပမ ြုျို့တွင်ား၌ ဆူြမူှု မ ြာားနှငဲ့် တည်ပင မ်မှု 

ြ က်ပြြာားပစရန် လိုြ်ပဆြာင်ခ ဲ့ကကသည။် လံိုခခံြုပရားတြ်ြွ ျို့မ ြာားသည် ပလပကကြာင်ား နှငဲ့် လက်နက်ကကီားြစ်ကူမ ြာား 

ရယူခ ဲ့ရကြာ အကကမ်ားြက်သမြာားမ ြာားက ိုသြာ ပြန်လညတ်ံိုို့ပြန်ြစ်ခတ်ခ ဲ့ ပခင်ားပြစ်ပြီား အပြစ်မ ဲ့အရြ်သြာားမ ြာားက ို 

တ ိုက်ခ ိုက်ခ ဲ့ပခင်ားမရှ ြါ။ ယင်ားပြစ်စဉ်ပကကြာငဲ့် အပြစ်မ ဲ့ အရြ်သြာားမ ြာား ထ ခ ိုက်မှုမရှ ြါပကကြာင်ားနှငဲ့် 

အက ဉ်ားပထြာင်ရှ  အပဆြာက်အအံိုအခ  ြုျို့နှငဲ့် အရြ် က် အပဆြာက်အအံိုအခ  ြုျို့သြာ ြ က်စီားမှု ရှ ခ ဲ့ပကကြာင်ား 

သ ရှ ရသည။် 

KNPP နှငဲ့် PDF အကကမ်ားြက်သမြာားမ ြာား၏ လိုြ်ရြ်သည ် အရြ် က်အပဆြာက်အအံိုမ ြာားက ို 

အကြာအကွယ်ယ ူ တ ိုက်ခ ိုက်ခ ဲ့ပခင်ား၊ အရြသ်ြာားမ ြာားက ို လူသြာားတံတ ိုင်ားသြွယ် အသံိုားပြြုခ ဲ့ပခင်ား၊ အရြ ်က် 

ြစ်မှတမ် ြာားက ို ရညရ်ွယ်ခ က်ရှ ရှ ပြငဲ့် တ ိုက်ခ ိုက်ခ ဲ့ပခင်ားပကကြာငဲ့် အကကမ်ားြက်မှုမ ြာားက ို က  ားလွန်ပခင်ားပြစ်သည်။ 

သ ိုို့ြါ၍ န ိုင်ငံမ ြာားနှငဲ့် န ိုင်ငံတကြာအြွ ျို့အစည်ားမ ြာားအပနပြငဲ့် မည်သညဲ့်ြံိုစံ၊ မညသ်ညဲ့်အသွင်သဏ္ဍြာန်ပြငဲ့်မဆ ို 

က  ားလွန်သညဲ့် အကကမ်ားြက်လိုြရ်ြမ် ြာားက ို လက်မခံရံှုျို့ခ သွြာားရန် ပြစ်ပကကြာင်ား ပြြာ်ပြအြ်သည။် 

 

န ိုင်ငံပခြာားပရားဝန်ကကီားဌြာန 

ပနပြည်ပတြာ် 

ရက်စွ ၊ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်။ 

 

 

 

 



Press Statement 

 

It has been observed that some countries and international organizations issued 

statements expressing concern with regard to recent clashes in Kayah State. In so doing, some 

statements are found to be constructive while others are found to have intentions to exert 

undue political pressure on Myanmar based on information emanating from unverifiable 

sources, anti-government organisations, media and terrorist groups in Myanmar. 

The actual account regarding the clashes that took place in Loikaw, Kayah State on 11 

January 2022 has been published in state-owned newspapers. The incident was a raid 

conducted by the Karenni National Progressive Party (KNPP) and the People Defence Force 

(PDF) terrorists taking positions in residential areas ̶ houses, governmental and religious 

buildings, etc. The terrorists did not allow the innocent local civilians who wished to move to 

safe places during the incident. Instead, they used the civilians as human shields.  

The security forces responded the terrorists with utmost restraint not to harm innocent 

civilians. The terrorist groups also launched attacks on Loikaw prison to instigate unrest and 

disrupt stability in the city. The security forces were compelled to seek aerial and artillery 

supports in countering the terrorists. However, they did not attack innocent civilians. It is learnt 

that, no innocent civilian was injured and some of the buildings in the prison and civilian 

buildings suffered collateral damages during the attacks.  

The acts of taking positions in civilian buildings, using local civilians as human shields 

and deliberately attacking civilian targets by the KNPP and PDF terrorists can be construed as 

committing terrorist activities. As such, countries and international organisations should reject 

and condemn terrorism in all its forms and manifestations. 

 

Ministry of Foreign Affairs  

Nay Pyi Taw 

Dated, 21 January 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


