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     ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်မှ 

ေဖေဖာ်ဝါရိလ  ၂၇ ရက ်၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၁၃ ရက် 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ -

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇  

စုစုဖေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၁၄ ၉ ၂၂၃ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂၆၈ ၁၅ 2၈၃ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၆၂ ၁၃ 1၇၅ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၈၁ ၁ 8၂ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၁၀ ၁၃ ၃၂၃ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၁၀ ၉ 11၉ 

 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 

 စုစုဖေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 



 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ - 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ 

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 ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၇၇၁၁၅  ၁၇၇၁၁၅ 

 



 
 

 

 

 



                                                                                             

                                                                                     

              

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်ေန့တွင်စတင်မပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည်                           

                                                                                   မုိဵမဗဲမမို့အာဵ 

စုစုေပါင်ဵ စစ်ေ ကာင်ဵ ၃ ေ ကာင်ဵ၊                        ထုိဵစစ်ဆင်လာခဲသဴည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် 

               တိုက်ေလယာဉ်မျာဵ၊ ရဟတ်ယာဉ်မျာဵ၊ သဳချပက်ာအေဖမာက်ကာဵမျာဵ             အဖပင် 

တာေဝဵပစ်လက်နက်ကကီဵ မျာဵဖဖငဴ်                                       ေဖမဖပင်ထုိဵစစ်တိုကခ်ိကု်မှုမျာဵ  

အဖပင် ေလေ ကာင်ဵတိုက်ခိုက်မှုမျာဵ                                   ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် 

နန်ဵမယ်ခုဳ         ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်နှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ်တ့ုိသည် ၎င်ဵမမို ့မ ှ 

    ဆုတ်ခါွ ေပဵ   ရသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁၀ နာရီခွဲအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါငဳခါဵရပ်ကွက်ရိှ 

ကက်သလစ်ဘုရာဵေကျာင်ဵဝန်ဵအတွင်ဵ လက်နကက်ကီဵ (၄)လဳုဵဖဖငဴ် ပစ်ကာ ဘာသာေရဵအေဆာက်အအဳုတစ်လဳုဵ 

ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ သညဴ်အဖပင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေငွေတာင်ေကျဵရွာအုပ်စု ေဒါငဳေရာက်ေကျဵရွာမှ 

ေနအိမ်တစ်လဳုဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမ ှမီဵရှို့ဖျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵဖပည်နယ်ေတာင်ပုိင်ဵ မုိဵမဗဲမမို့မှာ လက်နကက်ကီဵရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မပီဵ  

ထုိဵစစ်ဆင်လာတဲဴ စစ်ေကာင်စီနင်ဴှ မုိဵမဗဲ PDF၊ လိွုင်ေကာ် PDF၊ ဒီဵေမာဴဆုိPDF၊ KNDF၊ KGZ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တို့  

ထိေတွ့တုိကပဲွ် ဖဖစပွ်ာဵခဲဴသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့ဖက် ရဲေဘာ်နှစဦ်ဵ အေသဵစာဵဒဏ်ရာ 

ရရိှခဴဲေ ကာင်ဵ မုိဵမဗဲPDFမှ ထုတ်ဖပန်သည်။ တုိကပဲွ်သည် နဳနက် ၁၁နာရီမှ ညေန၄နာရီ ဝန်ဵ ကျင်ထိ တိုကပဲွ် 

ဖပင်ဵထန်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵေ ကာငဴ် စည်ကာဵ(၃)ရပ်ကွက်ရှိ 

ေနအိမ် တစ်လဳုဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီကေနမပီဵ  မုိဵမဗဲမမို့အထွက် ေတာင်ယာသွာဵေရာက် 

လုပ်ကိငု်ေနသည်ဴ ဖပည်သူ(၁၀)ဦဵအာဵ လူသာဵဒိုင်ဵ  အဖဖစ် ဖမ်ဵဆီဵ            ခဲသဴည်။ ထ့ုိအဖပင် ည 

၈နာရီအချနိ်တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ေဒါဥခူရပက်ွကရ်ှိ စစ်ေကာင်စီကင်ဵပနု်ဵတစ်ခအုာဵ  ကရင်နဒီီမုိကရက်တစ် 

တပ်ဦဵ(KDF)၊ GZ-21 ၊ Loikaw PDF တို့မှ ဝင်ေရာက် တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့ဝင် ၄ဦဵေသဆဳုဵခဴဲသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့၊ မုိဵမဗဲမမို့ေပါ်၊ ဟိုကက်ွီဆည်နဲ့ ဝါရီဆူဵ ဖလုိင်ရွာနာဵမှာ  နနဳက်ပုိင်ဵမ ှ စတင်မပီဵ 

တေနကုန်နီဵ ပါဵ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴမပီဵေနာက် စစ်ေကာင်စီ၏ သဳချပက်ာကာဵ (၂)စီဵပျက်စီဵကာ ၂၀ဦဵေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ   

မုိဵမဗဲ PDF မှ ရဲေဘာ် (၇)ဦဵ ကျဆဳုဵခဲကဴာ (၆) ဦဵ ဒဏရ်ာ ရရိှခဴဲသည်။ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်သည်ဴ မုိဵမဗဲတွင် 

စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်ကကီဵ မျာဵ၊ တင်ဴကာဵမျာဵအဖပင် ေလယာဉ်(၂) စီဵအသဳုဵဖပုမပီဵ (၇) ကကိမ်ခန့် ပစ်ခတ် 

တုိကခ်ိကုခဴဲ်သည်။ စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နကက်ကီဵ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ မုိဵမဗဲမမို ့မ ှ

ေဒသခဳအမျ ို ဵသမီဵ(၂)ဦဵ အမျ ို ဵသာဵ (၅)ဦဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှကာ တစ်ဦဵ ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ သည်ဴအဖပင် 

ေနအိမ် (၅)လဳုဵအာဵ လက်နက်ကကီဵထိမှနမ်ပီဵ  မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴရသည်။ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵေနေသာ 

ဝါရီဆူဵ ပလုိင်ေကျဵရွာမှ လူထုမျာဵရွာလဳုဵကျွတ် ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေန ကရသည်။ 

 



  
စကစ၏ လက်နက်ကကီဵပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိေသာ အမျ ို ဵသမီဵငယ်         စကစ၏ ေလယာဉ်ဖဖငဴ် ဗုဳဵကကဲတိုက်ခိုက်ဖခင်ဵေ ကာငဴ် ပျက်စီဵသွာဵေသာအိမ် 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ဝီဵ သကဲူဵ ေဖမာက်ရွာတွင် တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

အရာရိှအရာခဳအပါအဝင် ၂၅ဦဵထက်မနည်ဵေသဆဳုဵမပီဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ DMO-PDF 

ဖက်က တပ်ဖဲွ့ဝင် ၃ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲသလုိ မဟာမိတ်ပူဵေပါင်ဵတပ်ကလည်ဵ ထိခိုက်မှုရှိေ ကာင်ဵ 

ထုတ်ဖပန်ထာဵသည။် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ သဳချပ်ကာအေဖမြှောက်ကာဵ ၂စီဵ ပစ်ကူခဴဲသည်ဴအဖပင် ညေန 

၄နာရီေကျာ်အချနိ်တွင် တုိကေ်လယာဉ်နှစ်စီဵဖဖင်ဴ လာေရာကဗဳု်ဵကကဲတိုကခ်ိကု်ခဲဴသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်ေန့၊ ဝါရီဆူဵ ပလုိင်၊ ေလဝိုဵ၊ ဝီဵ သကဲူဵ(ေဖမာက်ရွာ)ဤ(၃)ေနရာသ့ုိ အင်အာဵ 

အလဳုဵအရင်ဵဖဖင်ဴ ထုိဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵအာဵ ကရင်နီဖပည် ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵ၊ 

ကရင်နီဖပည်အမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်၊ ကရင်နီတပ်မေတာ်တို့မှ တိုကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်မျာဵ၏ စစ်ကာဵအပါအဝင်ေထာက်ပ့ုိကာဵ (၃)စီဵနှင်ဴ အရာရှိအရာခဳအပါအဝင် (၄၀)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ 

ကရင်နီဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵမှ (၂၀)ဦဵခန့် ကျဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၈နာရီအချနိ်တွင် မုိဵမဗဲမမို့အေဖခစုိက် (၄၂၂)တပ်ရင်ဵမ ှ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်အတွင်ဵ 

ေကျဵရွာရှိရာဖက်ကို လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ကဖုေကျဵရွာမှ အသက် ၇၂နှစ်အရွယ် 

ရှိသည်ဴ ဦဵအန်ဵေဂျလုိ နှင်ဴအသက် ၁၄နှစ်အရွယ် မကယ်ရိမုင်ဵတ့ုိနှစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဴဲမပီဵ ေနအိမ် 

အချ ို ့လည်ဵ ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် စစ်ေဘဵေရှာင်ဖပည်သူမျာဵအာဵ ကူညီရန် သွာဵေသာ 

ကတ်သလစ်ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵ Fr.John Paul Lwel၊ နဲ့ Fr.John Bosco နှစ်ပါဵနှင်ဴအတူ အသက်မဖပညဴေ်သဵသည်ဴ 

ကေလဵနှစ်ဦဵနှင်ဴ ကာဵေမာင်ဵသမာဵနှစ်ဦဵတ့ုိအာဵ ရှမ်ဵ ဖပည်နယ် ေတာင်ပုိင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ် 

တစ်ခတုွင် ဖမ်ဵစီဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ အေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵ နန်ဵမယ်ခုဳအနီဵတစ်ဝုိကတွ်င် စစ်ေကာင်စီမှ ညေန 

၆နာရီဝန်ဵကျင်အချနိ်တွင် တုိကေ်လယာဉ်ဖဖငဴ် ဗဳုဵကကဲခဲမဴပီဵ  နန်ဵမယ်ခုဳ လမ်ဵတစ်ေလျှောက် ဆုိင်ကယ် 

ေမာင်ဵနှင်လာေသာ ဖပည်သူနှစ်ဦဵအာဵ လက်နက်ကကီဵထိမှန်မပီဵ ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ ထ့ုိအဖပင်  ေဒါကမီဵနှငဴ် 

ဆီဵလီဒုန်ဵ ေကျဵရွာေန ဖပည်သူ (၂)ဦဵအာဵ ဗဳုဵထိမှနေ်သဆဳုဵခဲသဴညဴ်အဖပင် (၄)ဦဵ ဖပင်ဵထန်စွာ ဒဏရ်ာရခဴဲသည်။ 

ေလယာဉ်ဖဖင်ဴ ဗဳုဵကကဲတိုက်ခိုက်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ေနအိမ်(၅)လဳုဵခန့် ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴမပီဵ တစ်လဳုဵအာဵ 

မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ နမ်ဵစဳခမ်ဵေကျဵရွာမှ ေနအိမ်(၃)လဳုဵလည်ဵ မီဵလရှို့ဖျက်စီဵ  သွာဵခဲဴသည်။ 



 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၅ရက်ေန့၊ နန်ဵမယ်ခုဳမမို့၊ သာယပ် ေကျဵရွာ၌ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵနှင်ဴ 

စစ်ေကာင်စီတ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီဘက် ၂၀ဦဵေသဆဳုဵခဲသဴလုိ ကရင်နီ  ဒီမိကုရက်တစ်တပ်ဦဵ (KDF) 

ဘက်က တစ်ဦဵကျဆဳုဵကာ ဒဏရ်ာရရိှသူ ( ၃) ဦဵ ရိှသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖပည်နယ်၊ ဖရူဆုိမမို့အေဖခစိုက် စစ်ေကာင်စီတပ် ခမရ ၄၂၈ 

ဂိတ်စခန်ဵ တစ်ခအုာဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့ KNDF မှ စနိုက်ပါမျာဵ၊ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴ 

ပစ်ခတ်တိုကခ်ိက်ုရာ အနည်ဵဆဳုဵ စစ်ေကာင်စီစစသ်ာဵ ၂ ဦဵ ေသဆဳုဵမပီဵ  အမျာဵအဖပာဵ ဒဏ်ရာရနိင်ုေ ကာင်ဵ KNDF 

တပ်ရင်ဵ ၄ မှ သတင်ဵထုတ်ဖပန်သည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နကက်ကီဵမျာဵ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှု 

မျာဵေ ကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊        ေကျဵရွာတွင် ေနအိမ် (၅)လဳုဵ၊ မူကကိုေကျာင်ဵ (၁)လဳုဵအာဵ 

ထိမှန်ပျက်စီဵခဴဲမပီ အိမ်ေမွဵတိရိစ္ဆာန်အချ ို ့ကုိလည်ဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵခဲသဴည်။ 

 

 စစ်ေေဵေရှာင်သညဴ်ေနရာမျာဵမှ ေနာက်ထပ် ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရေသာ စစ်ေေဵေရှာင်ခပည်သူမျာဵ 

 

ကရင်နီဖပည်နယ်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်မှ စစ်ေရှာင်ဖပည်သူမျာဵသည ် စစ်ေကာင်စီ၏ စစ်ေရှာင်ေနေသာ ေနရာေဒသ 

သ့ုိ လက်နကက်ကီဵမျာဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵ၊ ေလေ ကာင်ဵဖဖင်ဴ ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်ဖခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ စစ်ေဘဵေရှာင် ဖပည်သူမျာဵ 

စိုဵရိမ်ထိတ်လန့်မှုမျာဵရှိေနမပီဵ လက်ရိှေရှာင်ေန ကသည်ဴ စစ်ေရှာင်စခန်ဵ မျာဵ၊ ေကျဵရွာမျာဵကေနမပီဵ ထပ်မဳ 

ေရွ့ေဖပာင်ဵေနရသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်ေန့၊ စစ်ေဘဵေရှာင်မျာဵ လာေရာကေ်နထုိင်မှု မျာဵဖပာဵသညဴ် လုိဘာခိေုကျဵရွာအာဵ 

စစ်ေကာင်စီမှ ေလယာဉ်ဖဖငဴ် ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်ခဲ ဴ   အတွက်                                           

                                                                                                

                   

 

             နဳနက် ၈နာရီအချနိ်တွင် မုိဵမဗဲမမို့ လွယ်ယင်ဵမဂဂလာနှင်ဴ ဟိုက်   ေကျဵရွာတွင် ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ဖပနလ်ာယူေသာ အရပ်သာဵဖပည်သူ (၄)ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ခဲဴသည်။ 

 

 

 

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/

