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ဇန်နဝါရီလ  ၂ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ ်

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ရက်မှ ဇန်နရီလ  

၃၀ရက ်၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဇန်နဝါရီလ ၁၆ 

ဇန်နဝါရီလ ၁၇- 

ဇန်နဝါရီလ ၃၀  

စုစုေေါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၁၉၈ ၁၄ ၂၁၂ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂၆၈  2၆၈ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၅၇ ၁ 1၅၈ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၇၄ ၃ ၇၇ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၂၈၈ ၁၄ ၃၀၂ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၁၀  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 

 ေောလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဇန်နဝါရီလ ၁၆ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၁၇ - 

ဇန်နဝါရီလ ၃၀ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၄၁၀၀၀  ၄၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၃၉၅  ၂၃၉၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေောလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၅၆၉၃၉  ၁၇၇၁၁၅ 

 

 



 
 

 

 

 



 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ၏ ထုိဵစစ်ဆင်မှုမျာဵ၊ အရေ်သာဵမျာဵရိှရာသ့ုိ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵ ေစ်ြတ်ခြင်ဵ၊ အုိဵအိမ်မျာဵမီဵရှို့ဖျက်စီဵခြင်ဵ 

 

ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ေဒါဥြူရေ်ကွက်တွင် ကရင်နီဒီမုိကရက်တစ်တေ်ဦဵ (KDF)နှင်ဴ 

စစ်ေကာင်စီတေ်တ့ုိ တိုက်ေဲွခဖစ်ေွာဵြဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတေ်ဘက်မှ ၁၅ ဦဵေသဆဳုဵသည်။ ထုိတိုက်ေဲွတွင် 

စစ်ေကာင်စီတေ်၏ လက်နကက်ကီဵမျာဵခဖင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵေစ်ြတ်ခြင်ဵေ ကာင်ဴ ေဒဥြူရေက်ွကမှ် ေဒသြဳေနအိမ်တစ်လဳုဵ 

ထိမှန်ေျက်စီဵသွာဵြဲဴသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၂0) ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ေဒါဥြူရေကွ်က်နင်ဴှ နမဴ်ေဘာ်ဝါရေ်ကွက်တ့ုိတွင် စစ်ေကာင်စီတေ်၏ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵ ရမ်ဵသမ်ဵေစ်ြတ်မှုေ ကာင်ဴ အရေ်သာဵခေည်သူ ၂ ဦဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵသွာဵြဲဴသည်။ ထ့ုိအခေင် 

လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ေဒါတရုိ့ေကျဵရွာအနီဵတွင်တေ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတေ်မျာဵသည ် အသက် (၆၈)နှစ် 

အရွယ်ရိှ ေဒသြ ဳတစ်ဦဵအာဵ ေစ်သတ်သွာဵမေီဵ ၎င်ဵအေလာင်ဵကုိ နယ်ေခမရှင်ဵလင်ဵေရဵခေုလုေ်ေနေသာ KNDF B-

14 မှ ေတွ့ရှိသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၂၁)ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့ မုိင်ဵလဳုဵရေ်ကွက်ရိှ နည်ဵေညာတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵအနီဵ စစ်ေကာင်စီမှ 

ေနအိမ်တစ်လဳုဵအာဵ မီဵရှို့သာွဵြဲဴသည်။ ထုိတစ်ရက်တည်ဵတွင် လိွုင်ေကာ်မမို့ ေိန်ဵြျစ်ေကျဵရွာအနီဵတွင် 

ဌက်ေထာင်သွာဵသညဴ် အသက် (၁၇)နှစ်အရွယ် ကေလဵတစ်ဦဵမှ စစ်ေကာင်စီေထာင်ထာဵေသာ မုိင်ဵနှင်ဵမိကာ 

ညာဘက်ေခြေထာက်တစ်ဖက် ခေတ်သွာဵြဲဴသည်။ ထ့ုိအခေင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ေဒါေုိဵစီ၊ ၅မုိင်၊၆မုိင်နငှဴ် 

လုိဘာြိေုကျဵရွာမျာဵအနီဵတွင် စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတေ်နှငဴ် ကရင်နီတေ်မေတာ် (KA)၊ KNDF၊ 

PDF ေူဵေေါင်ဵတေ်တို့နှင်ဴ တုိကေဲွ်ခဖစ်ေွာဵြဲဴသည်။ ထုိတုိကေဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီတေ်ဘက်မှ အကျအဆဳုဵမျာဵမေီဵ 

KNDF၊ ဘက်မှ ရဲေဘာ် တစ်ဦဵကျဆဳုဵသွာဵြဲဴသည်။ အကျအဆဳုဵမျာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတေ်မှ တိုက်ေလယာဉ် 

နှစ်စီဵ ခဖင်ဴ ညေန ၅နာရီြွဲအြျနိ်တွင် တစ်ကကိမ်နှငဴ် ည၈နာရီအြျနိ်တွင်တစ်ကကိမ် လာေရာက်ဗဳုဵကကဲတုိကြ်ိက်ု 

သွာဵြဲဴသည်။  

 



 
စကစ ေထာင်ထာဵေသာ မိုင်ဵအာဵနှင်ဵမိမေီဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵသည်ဴ ကေလဵ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့တ့ုိတွင် ထုိဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတေ်မျာဵနှငဴ် 

ခေည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတေ်-ဒီဵေမာဴဆုိ(DMO-PDF)၊ လိွုင်ေကာ်(PDF)၊ KNDF၊ KA တေ်ဖဲွ့ေတွေူဵေေါင်ဵမေီဵ  

တုိကြ်ိကု်ြဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီတေ်မျာဵသည် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်မှ  ေနအိမ် တစ်လဳုဵ၊  ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်က 

ေနအိမ် ၅လဳုဵကိ ု  မီဵရှို့ဖျက်စီဵြဴဲေ ကာင်ဵ  ခေည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတေ်-ဒီဵေမာဴဆုိ (DMO-PDF) က ထုတ်ခေန် 

ထာဵေါသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၂၃)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ စဳခေ၆မုိင်အုေ်စု ဟုိဖိတ်ေကျဵရွာနှငဴ် သေခေေတာေကျဵရွာအနီဵတွင် 

KNDFနှငဴ် စစ်ေကာင်စတီေ်တို့ တိုကေဲွ်ခေင်ဵထန်ြဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတေ်မှ ဟိဖိုတ်ေကျဵရွာ၊ သေခေေတာေကျဵရွာ နှငဴ် 

စိုက်ကင်ွဵ (၂)ေကျဵရွာအတွင်ဵက  ေဒသြဳေနအိမ် ၉လဳုဵအာဵ မီဵရှို့ဖျက်စီြဴဲသည်။ သညဴ်အခေင် ေကျဵရွာအတွင်ဵတွင် 

ရှိသည်ဴ ခေည်သူ (၂)ဦဵအာဵ သတ်ခဖတ်သွာဵြဲဴသည်။ 

 

  
   စကစမှ မီဵရှို့ဖျကစ်ီဵသွာဵြဲဴေသာ အိမ်မျာဵ ထူဒူငဳသေကျဵရွာ                စကစမှ မီဵရှို့ဖျကစ်ီဵသွာဵြဲဴေသာ အိမ်မျာဵ ေဒါဥြူရေ်ကွက် 

 



ဇန်နဝါရီလ (၂၄)ရက်ေန့၊ ကရင်နီခေည်နယ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ စဳခေ၆မုိင်အုေ်စုတွင် စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ 

စစ်ေကာင်စီတေ်နှငဴ် ကရင်နီတေ်မေတာ် (KA)၊ KNDF နှငဴ် PDF ေူဵေေါင်ဵမဟာမိတ်တေ်ဖဲွ့တ့ုိ တစ်ေနကုန် 

တုိက်ေဲွခေင်ဵထန်ြဲဴမေီဵ စစ်ေကာင်စီမ ှရဟတ်ယာဉ်ခဖငဴ် (၃)ကကိမ်လာေရာက်ေစ်ြတ်သွာဵြဲသဴည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (25-၂၇) ရက်ေန့၊ တေ်မ၅၅နှငဴ်တေ်မ၉၉ေါဝင်သညဴ် စစ်ေကာင်စီတေ်မျာဵသည ် လိွုင်ေကာင်မမို့၊ 

နာနတ်ေတာရေ်ကွက်နှငဴ် ေရယုိေကျဵရွာတို့တွင် စစ်ေ ကာင်ဵလှညဴ်လျက်ရိှမေီဵ ေရယုိေကျဵရွာတွင် လူငယ် 

(၆)ဦဵအာဵ သတ်ခဖတ်ြဲဴမေီဵ အိမ်သာကျင်ဵထဲေစ်ြျသွာဵြဲဴသည်။ ထုိအေလာင်ဵအာဵ ဇန်နဝါရီလ (၂၇)ရက်ေန့တွင် 

ေတွ့ရိှမေီဵ  အသက၁်၈နှစ ်မခေညဴေ်သဵသည်ဴ နာနတ်ေတာက လူငယ်(၄)ဦဵေါဝင်သည်။ သတ်ခဖတ်ြရဳသူမျာဵသည် 

အသက် ၁၇နှစ်အရွယ် ေမာင်ယူဂျင်ဵ၊ ေမာင်ဖီေဒဵလယ်နှငဴ် ေမာင်ေဒဵဗစ်ေကျာ်စိုဵ (ြ) ေကျာ်ေကျာ် ၊ အသက် 

၁၆နှစ ်ေမာင်ဂျွန်ေေါလ် တ့ုိခဖစ်သည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့  ထူဒူငဳသရွာတွင် ေသဆဳုဵေနသည်ဴ သာဵအမိနစှ်ဦဵ၏ ရုေ်အေလာင်ဵအာဵ 

ေတွ့ရိှရမေီဵ  ေသဆဳုဵသူမှာ အသက် (၂၃)နှစ်အရွယ် သာဵခဖစ်သူ ေစာဒါဵထူဵနှင်ဴ အသက် (၆၃)နှစ်အရွယ်မိြင်ခဖစ်သူ 

ေဒါ်မူတတ့ုိခဖစ်သည်။  သညဴ်အခေင် လိွုင်ေကာ်မမို့ ဘာဒိုေကျဵရွာ စ္စတာေကျာင်ဵတွင် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ 

လက်ေနာက်ခေန်ကကိုဵတုတ်ကာ သတ်ခဖတ်ြရဳသည်ဴ ရုေ်အေလာင်ဵကိုလည်ဵ ေတွ့ရှိရမေီဵ  ေဒသြဳလူမှုကူညေီရဵ 

အသင်ဵအဖွဲ့က ေခမခမှုေ်သမဂြိုလ်ေေဵြဴဲသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်ေန့၊ ဖယ်ြုဳမမို့၊ ကုန်ဵဆဳုေကျဵရွာအနီဵ ထုိင်ေတာ်မှုဘုရာဵတွင် စစ်ေကာင်စီကင်ဵစြန်ဵ 

တစ်ြအုာဵ မနက်အေစာေုိင်ဵတွင် ဖယ်ြုဳPDF၊ KNDF ေူဵေေါင်ဵတေ်တ့ုိ ဝင်ေရာက်တုိကြ်ိကု်ြဲဴမေီဵ စစ်ေကာင်စီမှ 

ဗုိလ်ကကီဵတစ်ဦဵအေါအဝင် (၁၀)ဦဵေသဆဳုဵေ ကာင်ဵ KNDF မှ ထုတ်ခေန်သည်။ ထ့ုိအခေင် လိွုင်လင်ဵေလဵအနီဵ 

ဆီဆုိင်မမို ့ဘက်မှ လိွုင်ေကာ်မမို့ဘက်သ့ုိ အင်အာဵခဖည်ဴတင်ဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတေ်မျာဵ၏ သဳြျေ်ကာကာဵနှငဴ် 

တင်ဴကာဵမျာဵေါဝင်သညဴ် စစ်ယာဉ်တန်ဵအာဵ KNDF မှ တုိကြ်ိကု်ြဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတေ်ဘက်မှ စစ်ကာဵ(၃)စီဵ  

ေျက်စီဵသွာဵြဲဴမေီဵ (၂)ဦဵေသဆဳုဵသွာဵြဲဴသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် လိွုင်လင်ေလဵေကျဵရွာအုေ်စု ကုန်ဵဆွတ်ေကျဵရွာအနီဵ 

စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတေ်နှငဴ် KA၊KNDF ေူဵေေါင်ဵတေ်တို့တုိကေဲွ်ခဖစ်ေွာဵြဲဴမေီဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ 

(၆)ဦဵေသဆဳုဵကာ KNDF ဘက်မှ ရဲေဘာ်တစ်ဦဵကျဆဳုဵသွာဵြဲဴေ ကာင်ဵ  KNDF ကထုတ်ခေန်ထာဵသည်။ 

လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် စစ်ေကာင်စီတေ် ြလရ ( ၂၅၁) တေ်ရင်ဵအနီဵမာှလည်ဵ ေန့လည်ေုိင်ဵမာှ တစ်နာရီ ကာ 

တုိကေဲွ်ထေ်မဳခဖစ်ေွာဵြဲသဴည်။  စစ်ေကာင်စီတေ်ဖဲွ့ တေ်မ( ၅၅ )တေ်ရင်ဵသည် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် နာနတ်ေတာ 

ရေ်ကွက်နှငဴ် ဘာဒိုေကျဵရွာတ့ုိမှာ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵေနမေီဵ မိမိေနအိမ်သ့ုိ ခေနလ်ည်ေနထုိင်ရန် ကကိုဵစာဵေနေသာ 

ေဒသြဳမျာဵ တုိကေဲွ်ေ ကာင်ဴ ထွက်ေခေဵတိမ်ဵေရှာင်ေန ကရခေနသ်ည်။ 

 

 စာဵနတ်ရိက္ခာခေတ်ေတာက်မှုနှင်ဴ ရင်ဆုိင်ေနသည်ဴ စစ်ေဘဵေရှာင်မျာဵ - ဆန်အစာဵေခောင်ဵေကာက်မျာဵ 

ြျက်စာဵေနရ 

 



ကရင်နီခေည်တွင် ကရင်နတီေ်မျာဵနှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတ့ုိ ေန့စဉ်တုိကေဲွ်မျာဵ ခေင်ဵထန်ေနမေီဵ ေခမခေင်တိုကေဲွ်မျာအခေင် 

ေလေ ကာင်ဵေတွေါ အသဳုဵခေုမေီဵ ဗဳုဵကကဲတုိကြ်ိကု်ြဲသဴညဴ်အတွက် ခေည်သူလူထုမျာဵသည ် နီဵစေ်ရာေတာေတာင်၊ 

အိုင်ဒီေစီြန်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အခြာဵခေည်နယ်သ့ုိေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ထွက်ေခေဵတိမ်ဵေရှာင် 

ြဲ ဴကရသည်။ အရေ်သာဵခေည်သူမျာဵအေေါ် စစ်ေကာင်စီ၏ ေစ်မှတ်ထာဵ သတ်ခဖတ်ြဳရမည်ကိလုည်ဵ 

အထူဵစုိဵရိမ်ေန ကရသည်။  

 

စစ်ေကာင်စီတေ်မျာဵမှ သယ်ယူေ့ုိေဆာင်ေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵ ေိတ်ဆ့ုိထာဵသညဴ်အတွက် စစ်ေဘဵေရှာင်အတွက် 

စာဵနေရိ်က္ခာမျာဵ သယ်ယူေ့ုိေဆာင်ရာတွင် အကကီဵမာဵဆုဳဵ အြက်အြဲမျာဵနှငဴ် ရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့ေန ကရသည်။ 

လက်ရှိတွင် ဖရူဆုိမမို့နယ်မှ စစ်ေဘဵေရှာင်ေနရေသာ စစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵအြျ ို ့မှ ခေည်သူမျာဵသည် စာဵနေရ်ိက္ခာ 

ခေတ်လေ်မှုနှငဴ် ရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့ေနရသည်ဴအတွက် ဆန်အစာဵ ေခောင်ဵေကာက်ကုိ အစာဵထုိဵကာ ြျက်ခေုတ် 

စာဵေသာက် ေန ကရသည်။  

 

 

Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Khu Ruby  Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn                  

Email: kcsn2010@gmail.com 

 

http://www.karennicsn.org/

