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ဇန်နဝါရီလ  ၂၀ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်မှ 

ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက၊် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဇန်နဝါရီလ ၂ 

ဇန်နဝါရီလ ၃- 

ဇန်နဝါရီလ ၁၆  

စုစုေေါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၁၈၂ 16 1၉၈ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂၆၈  2၆၈ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၄၆ ၁၀ 1၅၇ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၄၄ ၁၀ ၇4 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၂၅၉ ၂၈ ၂၈၈ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၀၉ 1 110 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၃  ၃ 

၅ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵခဳရေသာ CDM 

ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲမဴမို ့နယ် ၇၈  ၇၈ 

 ဖါဵေဆာင်ဵမမို ့နယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို ့နယ် ၅၄  ၅၄ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဇန်နဝါရီလ ၂ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၃ - 

ဇန်နဝါရီလ ၁၆ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၃၂၃၁၁ ၂၀၀၀၀ ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၄၁၀၀၀  ၄၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၂၁၅ ၁၈၀ ၂၃၉၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၅၆၉၃၉  ၁၇၇၁၁၅ 



 
 

 

 



 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ၏ ထုိဵစစ်ဆင်မှုမျာဵ၊ အရေ်သာဵမျာဵရိှရာသ့ုိ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵ ေစ်ြတ်ခြင်ဵ၊ အုိဵအိမ်မျာဵမီဵရှို့ဖျက်စီဵခြင်ဵ 

 

ဇန်နဝါရီလ(၃)ရက်ေန့၊ မုိဵမဗဲအထွက် ဟိုကက်ွီေကျဵရွာအနီဵ ေနဖပည်ေတာ်သ့ုိသွယ်တန်ဵထာဵေသာ လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာဵလုိင်ဵ တာဝါတုိင် (၂)ခုကိ ုKNDF B03ကဖျက်ဵဆီဵခဲဴသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်ေန့ည (၁၁)နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဖယ်ခုဳမမို့ရှိ NLD ဖပည်နယ်လွတ်ေတာ်အမတ်    ေဒါ်ေမရီနျ ို ့ 

ေနအိမ်ကိ ုဖယ်ခုဳအေဖခစုိကစ်ကစတပ်က လက်နက်ကကီဵနှငဴ် ပစ်ခတ်ခဲဴေသာေ ကာငဴ် ေနအိမ်ပျက်စီဵခဲဴပါသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်ေန့၊ ရှာဵေတာမမို့နယ်၊ သရီဵဒါဵနှငဴ် ေဒါကေလာ်လဲေကျဵရွာလမ်ဵဆဳုတွင် ညေန (၄)နာရီခန့်မှ 

(၅) နာရီအထိ တစ်နာရီ ကာတုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ထုိတိုက်ပဲွေ ကာင်ဴ အနီဵအနာဵမှ ေကျဵရွာလူထုမျာဵ ထွက်ေဖပဵ 

တိမ်ဵ ေရှာင်ရေ ကာင်ဵ သိရပါသည်။ 
 

ဇန်နဝါရီလ(၅)ရက်ေန့၊ ဖရူဆုိမီဵရှို့သတ်ဖဖတ်မှုဖဖစ်စဉတ်ွင် ကျူဵလွန်ခဴဲသညဴ် ခမရ ၁၀၈တပ်ရင်ဵမှ တပ် ကပ် 

(၁)ဦဵသည် DMO-PDFထဳသ့ုိ လာေရာက်လက်နကအ်ပနဳှ်ခဴဲသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်ေန့တွင် ကယန်ဵသာယာလမ်ဵခွရှိ စကစ ကင်ဵပနု်ဵကုိ ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵဖဖစ်သညဴ် 

KNDFတပ်ရင်ဵ (၂)နှငဴ် (၃)နှငဴ် PDF အေရှ့ဘက်ကမ်ဵတ့ုိ ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စကစမှ ဗုိလ်ကကီဵနှစဦ်ဵ 

အပါအဝင် တပ်သာဵ (၁၅)ဦဵကျဆဳုဵေ ကာင်ဵ KNDFတပ်ရင်ဵ (၃)မှ ထုတ်ဖပန်ခဲဴပါသည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင် 

လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ မုိင်ဵလဳုဵနှငဴ် ပန်ကန်ဵရပ်ကက်ွတို့တွင် ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵဖဖစ်သညဴ် KDF၊ KNDF၊ GZ 21 

Loikaw တ့ုိနှငဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵအ ကာဵ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၈)ဦဵ ထက်မနည်ဵ 

ေသဆဳုဵခဴဲရမပီဵ အမျာဵအဖပာဵဒဏရ်ာရရိှခဴဲသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ ဖပည်သ့ူေနအိမ် အနည်ဵဆဳုဵ(၈)လဳုဵ မီဵေလာင် 

ပျက်စီဵခဲဴရသည်ဴအဖပင် ဒီဵေမာဴဆုိ (၅)မုိင်နှင်ဴ (၆) မုိင် ရှိ ဖပည်သူေနအိမ်အချ ို ့ကို စစ်ေကာင်စီတပ်မှ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵ 

ခဲသဴည်။ စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်ကကီဵမျာဵ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ဖပည်သူ(၁)ဦဵ ထိခိုက ်ဒဏရ်ာရရိှသွာဵ 

ခဲသဴညဴအ်ဖပင် လိွုင်ေကာ်မမို့တွင်ဵတွင်လည်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏လက်နက်ကကီဵ ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ဖပည်သူတစ်ဦဵ 

တက်မပီဵ ေသဆဳုဵခဲရဴသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ(၇)ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့အတွင်ဵသ့ုိ စစ်ေကာင်စီလက်နက်ကကီဵမျာဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ အသက်(၃၀)ေကျာ် 

အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵခဲရဴသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်ေန့၊ ထုိင်ဵနယ်စပ်နှင်ဴ ၅ ကီလုိမီတာအကွာတွင်ဵတွင်ရိှသညဴ် နတ်ေတာင်စန်ဵကိ ု KA မှ 

၀င်ေရာက် သိမ်ဵပိုက်နိုင်ခဲဴသည်။ ထုိတိုက်ပဲွတွင် စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၃၂ ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ  ၁၀ ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရသည်။ 

စစ်ေကာင်စီမှ အထိနာမှုေ ကာင်ဴ တိုကပဲွ်အမပီဵ နာရီ၀က်ခန့် ကာတွင် ေလေ ကာင်ဵအသဳုဵဖပုမပီဵ ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု် 

ခဲသဴညဴ်အတွက် KAဘက်မှ (၂)ဦဵကျဆဳုဵကာ (၆)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှသွာဵခဲဴသည်။ နတ်ေတာင်၏ 

ေဖမာက်ဘက်တွင် ရှိေသာ ကရင်နီတပ်မေတာ် ဌါနချုပ်ဖဖစ်သည်ဴ တေလဒူဆုိ တပ်စခန်ဵ ကုိလည်ဵ 

တုိကေ်လယာဉ်ဖဖငဴ် လာေရာက်ဗဳုဵကကဲခဲဴသည်။ ထုိသ့ုိ KNPPထိန်ဵချုပ်နယ် ေဖမထဲသ့ုိ ေလယာဉ်ဖဖငဴ်(၂)ရက် 

ဆုိကတုိ်က ် လာေရာက်ဗဳုဵကကဲ တုိကခ်ိကု်မှုေ ကာငဴ် KNPPထိန်ဵချုပ် နယ်ေဖမထဲသ့ုိ လာေရာက်ခိုလှုေဳနေသာ 



စစ်ေဘဵေရှာင် (၈၀၀) ေကျာ်သည် နယ်စပ်ဖဖတ်ေကျာ်ကာ ကရင်နီဒုက္ခသည်အမှတ်(၁)စခန်ဵသ့ုိ လာေရာက်ခိုလှုဳ 

ခဲ ဴကရသည်။  

 

ထုိတစ်ရက်တည်ဵတွင် လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ပန်ကန်ဵ နှင်ဴ မုိင်ဵလဳုဵရပက်ွက်အတွင်ဵ KNDF နှငဴ်KA ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့သည် 

စစ်ေကာင်စီနှငဴ် တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲရဴာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ (၄)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ အမျာဵအဖပာဵထိခိုက်ဒဏ်ရာရိှေ ကာင်ဵ 

နှငဴ် KNDF ရဲေဘာ်တစ်ဦဵကျဆဳုဵေ ကာင်ဵ KNDFမှ ထုတ်ဖပန်ခဲဴပါသည်။ စစ်ေကာင်စီမှ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်ရိှ (၅)မုိင်၊ 

(၆)မုိင် နင်ဴှ ေဒါပုိဵစီေကျဵရွာရှိ ေနအိမ်စုစေုပါင်ဵ(၁၈)လဳုဵအာဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵသွာဵခဲသဴည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်ေန့မှ စတင်မပီဵ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴသညဴ် လိွုင်ေကာ်တွင်  စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နကက်ကီဵ 

ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ဇန်နဝါရီလ(၇)ရက်ေန့အထိ အရပ်သာဵ(၆)ဦဵေသဆဳုဵခဲရဴမပီဵ (၈)ဦဵဒဏ်ရာရရိှခဴဲသည်။  
 

ဇန်နဝါရီလ(၈)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့နယ်၊(၅)မုိင်၊(၆)မုိင်နှငဴ် ေဒါပုိဵစီမှ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ မုိင်ဵလဳုဵ၊ ပန်ကန်ဵ  

ရပ်ကွက်အထိ စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KNDF, KAပူဵေပါင်ဵတပ်တို့ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်စွာဖဖစပွ်ာဵခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

ဗုိလ်အဆငဴ် ရိှသူတစ်ဦဵအပါအဝင် အနည်ဵဆဳုဵ(၃၀)ဦဵကျဆဳုဵမပီဵ အမျာဵအဖပာဵ ဒဏရ်ာရရိှခဴဲပါသည်။ စစ်ေကာင်စီမှ 

အထိနာမှုေ ကာင်ဴ တင်ဴကာဵ၊ ရဟတ်ယာဉ်နင်ဴှ တုိကေ်လယာဉ်မျာဵပါ အသဳုဵဖပုမပီဵ လာေရာက်တိုက်ခိုက်ခဴဲသည်။ 

တုိကပဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက(်၁၁)လက်နှငဴ် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီဵပစ်ချခဳခဴဲရသည်။ စစ်ေကာင်စီမှ 

အထိနာမှုေ ကာင်ဴ (၅)မုိင်၊(၆)မုိင်နှငဴ် ေဒါပုိဵစရီှိ ေနအိမ်စုစေုပါင်ဵ(၁၀)လဳုဵေကျာ်ကုိလည်ဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴေ ကာင်ဵ 

KNDFမှ ထုတ်ဖပန်ခဲဴပါသည်။ 
 

ဇန်နဝါရီလ (၉)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ (၆) မုိင်တွင် စစ်ေကာင်စီနင်ဴှ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵဖဖစ်သညဴ် KA, 

KPDF,KNDFတို့ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ (၁၀)ဦဵထက်မနည်ဵေသဆဳုဵမပီဵ  အချ ို ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရိှသညဴ်အဖပင် စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နကအ်ချ ို ့အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိေ ကာင်ဵ KPDF မှ ထုတ်ဖပန်ခဲဴပါသည်။ 

ထုိတရက်တည်ဵ နဳနကပုိ်င်ဵအချနိ် လိွုင်ေကာ်မမို့အထွက် နွာဵလဝိုဵေကျဵရွာအေကျာ်မှာ စစ်ေကာင်စီ၏ 

ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ စစ်ေရှာင်ရန် လိွုင်ေကာ်မမို့မှ ရှမ်ဵ ဖပည်နယ်သ့ုိ ထွက်ခွါသွာဵသညဴ် ဖပည်သူတစ်ဦဵ 

ကျည်ဆန်ထိမှန် ဒဏရ်ာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ဇန်နဝရီလ(၁၀)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့နယ်၊ ေဒါဆုိေရှ့ရွာတွင် KNDFမှ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵလုပ်ခဲရဴာ 

စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်ကကီဵ၊ ငယ်နှင်ဴ ကျည်ဆန်မျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိသညဴ်အဖပင် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵ၏ 

အေလာင်ဵကုိလည်ဵ သင်မဂိုလ်ေပဵခဴဲေ ကာင်ဵ KNDFမှထုတ်ဖပန်ခဲဴပါသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်၏ လက်နကက်ကီဵမျာဵ 

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ နန်ဵ မယ်ခုမှဳ အသက်(၅၅)နှစ်အရွယ် နှလဳုဵေရာဂါအခဳရှိသူ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ 

ေသဆဳုဵခဴဲရပါသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ မုိင်ဵလဳုဵနှငဴ် ရွာတန်ဵရှည်ရပ်ကွက်တ့ုိတွင် ဖပင်ဵထန်စွာတိုကပဲွ် 

ဖဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၂၀)ဦဵေသဆဳုဵခဴဲမပီဵ တိုကပဲွ်အတွင်ဵ KNDF မှ ရဲေဘာ်တစ်ဦဵ ကျဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

ညေနပုိင်ဵအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမ မုိင်လဳုဵရပ်ကွက်ရိှ ဖပည်သ့ူေနအိမ်အချ ို ့အာဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴပါသည်။ 

လိွုင်ေကာ်မမို့ေပါ်သ့ုိ စစ်ေကာင်စီမ ှတုိကေ်လယာဉ်နှစစ်ီဵဖဖငဴ် ထပ်မဳတိုကခ်ိက်ုခဲဴေ ကာင်ဵလည်ဵ သိရှိရပါသည်။ 



  
လွိုင်ေကာ်မမို့၊ မုိင်ဵလဳုဵရပ်ကကွ်ရှိ ဖပည်သ့ူေနအိမ်မျာဵအာဵ စကစမှ မီဵရှို့ဖျကစ်ီဵ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စီတပ်၏ တုိကေ်လယာဉ်ဖဖင်ဴ ဗဳုဵကကဲတိုက်ခိုက်မှုေ ကာင်ဴ လိွုင်ေကာ်မမို့ 

ေဒါဥခူရပ်ကွက်ရှိ ကက်သလစ်ဘုရာဵရိှခုိဵေကျာင်ဵအာဵ ထိမှန်ကာ ပျက်စီဵခဴဲသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ(၁၃)ရက်ေန့၊ နဳနကပုိ်င်ဵအချနိ်တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့၊ မုိင်ဵလဳုဵရပက်ွက် နည်ဵပညာတက္ကသုိလ်အနီဵတွင် 

တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ုKA,KNDF နှငဴ် PDF တ့ုိ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ေဘာလခဲနင်ဴှ 

နန်ဵဖဲေကျဵရွာအ ကာဵရိှ စစ်ေကာင်စီ၏ မက်စေလာင်ဵေတာင်စခန်ဵ ကုိလည်ဵ KAနှငဴ် KNDF တ့ုိမှ တိုကခ်ိကု် 

ခဲပဴါသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖပည်နယ်၊ ေဘာလခဲမမို့၊ ကယာဵပုိင်ဵရပ်ကက်ွ စာသင်ေကျာင်ဵအနီဵတွင် 

စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ခဲဴသညဴ်အတွက် ေဒသခဳတစ်ဦဵ လက်နကက်ကီဵ ေပါက်ကွဲ 

သဳေ ကာင်ဴ ေသဆဳုဵသွာဵခဴဲသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖပည်နယ်၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ေဖမာက်ဘက် နန်ဵကွယ်ေကျဵရွာ အနီဵ 

တစ်ေနရာ၌ အသက် ၄၀ အရွယ်ရိှ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ စစ်ေကာင်စီေထာင်ထာဵသညဴ် မုိင်ဵနင်ဵမိခဲဴမပီဵ 

ဘယ်ေဖခေထာက် ဆဳုဵရှုဳဵခဲဴရပါသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာင်မမို့နယ်၊ မုိဵလဳုဵရပက်ွက် နှစ်ဖခင်ဵဘုရာဵေကျာင်ဵအနီဵ စစ်ေ ကာင်ဵ 

ထုိဵလာေသာ အင်အာဵ ၁၀၀ရှိသည်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF၊ DMO PDF၊ KDF 

ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖက် ေသဆဳုဵမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရှိသညဴ်အတွက် 

လိွုင်ေကာ်မမို့အာဵ ညေန တုိကေ်လယာဉ် ၂စီဵဖဖင်ဴ ၅နာရီအချနိ်တွင် ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ ေလေ ကာင်ဵ 

တုိကခ်ိကု်မှုအဖပင် လက်နကက်ကီဵမျာဵခဖင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ မုိင်ဵလဳုဵရပက်ွကရိှ် ကယာဵဖူဵနှစ်ဖခင်ဵ 

အသင်ဵေတာ်မျာဵအဖဲွ့ သာသနာနယ်ရုဳဵ နှငဴ် ေမတ္တာရိပ်မွန် မိဘမဴဲေဂဟာ၊ ေနအိမ်အချ ို ့အခေင် လူမှုအသင်ဵ 

အဖွဲ့ရဳုဵလည်ဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဴဲသည်။ ညေန ၅:၄၀ နာရီအချနိ်တွင် နန်ဵမယ်ခုဳမမို့ဘက်သ့ုိ ေလေ ကာင်ဵဖဖင်ဴ 

ပစ်ခတ်တိုကခ်ိက်ုဖခင်ဵေ ကာငဴ် ပရဟိတလူငယ် (၃)ဦဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် 

ဖရူဆုိမမို့နယ် မာခေရာ်ေရှ့ေကျဵရွာတွင် ေရခပဖုိ့်ဆင်ဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ KNDF မှ ဝင်ေရာက ်



တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲေ ကာင်ဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ် KNDF 

B-15 မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ 

 

 စစ်ေကာင်စီ၏ ေလေ ကာင်ဵတုိကခ်ိကု်မှုနှငဴ် ေခမခပင်တုိကခ်ိကု်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ လိွုင်ေကာ်နှငဴ် 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့မှ ခပည်သူမျာဵ ေဘဵကင်ဵရာသ့ုိ ေရွေ့ေခောင်ဵေန 

 

၂၀၂၂ ြုနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ အေစာေုိင်ဵကစပေီဵ လိွုင်ေကာ်၊ ဒီဵေမာဴဆုိပမို့တွင်ဵ တုိကေဲွ်မျာဵခေင်ဵထန်လာပေီဵ  

စစ်ေကာင်စီတေ်မှ ေခမခေင်တုိကြ်ိကု်မှုမျာဵအခေင် ေလေ ကာင်ဵသဳုဵကာ တုိက်ြိုက်လာေနသည်ဴအတွက် 

လိွုင်ေကာ်ပမို ့နှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိပမို့မှ ခေည်သူမျာဵ ပမို့ကိုစနွ့်ြွါပေီဵ  နီဵစေ်ရာ စစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵမျာဵ၊ ရှမ်ဵ ခေည်နယ် 

အေါအဝင်အခြာဵေသာ ေဒသမျာဵသို့ ထွက်ေခေဵတိမ်ဵေရှာင်ေန ကရသည်။ လိွုင်ေကာ်အေါအဝင် အခြာဵပမို ့ 

နယ်မျာဵမှ စစ်ေဘဵေရှာင်လာေသာခေည်သူမျာဵအာဵ စစ်ေကာင်စတီေ်မျာဵမှ ေတာင်ကကီဵသ့ုိ ဝင်ြွငဴ်မေေဵဘဲ 

အမျ ို ဵမျ ို ဵ ေနှာငဴ်ယှက်လျက်ရှိပေီဵ လိွုင်ေကာ်-ေတာင်ကကီဵ လမ်ဵတေလျှောက်တွင် ေငွေ ကဵ အဆမတန် ေတာင်ဵြဳ 

လျက်ရှိသည်။ 

 

ကရင်နခီေည်နယ် လိွုင်ေကာ်ပမို့ေေါ်တွင် တိုကေဲွ်မျာဵေ ကာင်ဵ ေဒသြမဳျာဵ ေနရေ်စနွ့်ြွာ တိမ်ဵေရှာင်သာွဵပေီဵ 

ေနာက် စစ်ေကာင်စီ တေ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵအေါအဝင် လူတြျ ို ့သည် ေနအိမ်မျာဵနှငဴ် ဆုိင်ြန်ဵမျာဵအာဵ ဖျက်ဆီဵ 

ေဖာက်ထွင်ဵကာ ြိုဵ ယူမှုမျာဵ ခေုလုေ်လျှေက်ရှိသညဴ်အတွက် စစ်ေဘဵေရှာင်ခေည်သူမျာဵသည ် တေူေေါ်နစှ်ေူဆငဴ် 

ခဖစေ်န ကရသည်။ ေလေ ကာင်ဵတုိကြ်ိက်ုမှုမျာဵေ ကာင်ဴ လိွုင်ေကာ်ပမို့မှ ေဒသြဳ ၂၀၀၀၀ (သဳုဵေဳုနစှ်ေဳု) ေကျာ်သည် 

ထွက်ေခေဵေန ကရပေီဵ ဒီဵေမာဴဆုိပမို့မှ ခေည်သူမျာဵသည ်လိွုင်ေကာ်ပမို့သ့ုိ ယြင်ကတည်ဵ ထွက်ေခေဵလာြဲ ဴကရခြင်ဵ 

ခဖစသ်ည်။ ယြုအြျနိ်တွင် ေနာက်တကကိမ်ပမို့ကိုစွန့်ြွါပေီဵ  ထေ်မဳထွက်ေခေဵေနရသည်။ 

 

 
         စကစမှ လွိုင်ေကာ်ပမို့နှငဴ် ဒီဵေမာဴဆိပုမို့အာဵ ေလယဉ်ခဖငဴ် ဗဳုဵကကဲ               လွိုင်ေကာ်နှငဴ် ဒီဵေမာဴဆိပုမို့မှ ထွက်ေခေဵလာသူမျာဵအာဵ ေတာင်ကကီဵသ့ုိသွာဵရာ လမ်ဵတွင်ေိတ်မိ 

 

 

 စစ်ေခပဵေရှာင်မျာဵ စကစ၏ ေလယဉ်ခဖငဴ် ဗဳုဵကကဲေသဆဳုဵ 

 

ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စီတုိကေ်လယဉ်မှ ဖရူဆုိပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ စစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵတြုအာဵ 

ဗဳုဵကကဲတုိကြ်ိကု်ြဲဴသညဴ်အတွက် အမျ ို ဵသမီဵ ၂ ဦဵ (၁၂နှစ် နှငဴ် ၁၅ နှစ)် နှငဴ် အသက် ၅၀ အရွေယ်ရှိ အမျ ို ဵသာဵ 

တစ်ဦဵ ေသဆဳုဵသွာဵြဲဴသည်။ 
 

 



 

 

Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn                  

Email: kcsn2010@gmail.com 

 

http://www.karennicsn.org/

