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မတလ်  ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ 

ရက်မှ မတလ် ၁၃ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၂၇ရက ်

ေေေော်ဝါရီလ 28 - 

မတ်လ ၁၃  

စုစုေေါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၂၃ ၁၂ ၂၃5 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂83  2၈၃ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁75 2 177 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၈2  8၂ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃23 48 371 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁19  11၉ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၃ 4 7 

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 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ - 

မတ်လ ၁၃ ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၆၈၂၆၅ ၁၀၀၀၀ ၇၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၄၁၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၃၉၅  ၂၃၉၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၇၇၁၁၅ ၂၀၀၀၀ ၁၉၇၁၁၅ 

 



 
 

 

 

 



 အရိှန်ခမင်ဴလာေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ေလယာဉ်ခဖငဴ်ဗုဳဵ ကကဲခခင်ဵနှင်ဴ ပစ်ခတ်ခခင်ဵမျာဵ၊ 

အတွလဲိုက်ဒဳုဵခဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှမှုမျာဵ 

ပိမုိမုျာဵခပာဵလာခခင်ဵ 

မပီဵ ခဲဴသညဴ် နှစ်ပတ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် ကကီဵမာဵေသာ စစ်ဆင်ေရဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်လာေနမပီဵ 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့အာဵ ဖပနလ်ည်သိမ်ဵပိုက်နိငု်ရန်အတွက် ေဖမဖပင်မှ အင်အာဵရာနှင်ဴချသီညဴ်အဖပင် သဳချပက်ာကာဵမျာဵ၊ 

လက်နက်ကကီဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ၊ ေလယာဉ်ဖဖငဴ် ဗဳုဵကကဲတိုကခ်ိက်ုဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်လာခဲသဴည်။ 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့သည် ဖယ်ခုဳ၊ လိွုင်ေကာ်၊ ေတာင်ငူတ့ုိနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵအရ ဗျူဟာ လမ်ဵဆဳု 

ဖဖစသ်ည်။ ရက်စက် ကမ်ဵ ကုတ်    စစ်ေကာင်စီ၏ တုိက်ခိုက်          အတဲွလုိကဒ်ုဳဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် 

ဖခင်ဵမျာဵေ ကာငဴ် ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵသည ် မတ်လ ၁၃ ရက်ေန့     ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ ေဒါငဳခါဵရပ်ကွက်    

ယာယီဆုတ်ခါွေပဵလုိကရ်သည်။ 

 

မတ်လ (၁)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် အိုေကေကျဵရွာအုပ်စု ကျွန်ဵေတာေကျဵရွာတွင် စစ်အင်အာဵ ၁၀၀ အဖပင် 

တင်ဴကာဵ ၂စီဵဖဖင်ဴ ထုိဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵနှငဴ် ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵ၊ ကရင်နီ 

အမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်၊ KAတို့ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ တိုကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၂၄ ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ 

၎င်ဵတ့ုိ၏ တငဴ်ကာဵ (၁)စီဵလည်ဵ ပျက်စွာဵသာွဵခဲဴသည်။  

 

မတ်လ (၂)ရက်ေန့တွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့နယ်၊ ဆင်ေတာင်ေကျဵရွာ၌ KNDF (ဖယ်ခုဳဇုဳ)မှ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵ 

လုပ်ေနစဉ် မီဵေလာင်ေနသည်ဴ အိမ်(၂)လဳုဵနှငဴ် မီဵရှို့ခဳရသည်ဴ အေလာင်ဵ (၃)ေလာင်ဵကုိ ေတွ့ရှိခဴဲပါသည်။  

 

မတ်လ (၃)ရက်ေန့တွင် ဒီဵေမာဴမမို ့၊ ေသဵဆူလဲနှငဴ် ပူဖာဵေကျဵရွာအထိ စစ်ေကာင်စီမှ တင်ဴကာဵ၊ အေဖမာက်တ့ုိဖဖငဴ် 

စစ်ေ ကာင်ဵ(၃)ေ ကာင်ဵဖဖင်ဴ အင်အာဵအလုဳဵအရင်ဵနှငဴ် ထုိဵစစ်ဆင်လာခဲရဴာ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵ တပ်မျာဵနှင်ဴ 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ 

ေသဵဆူလဲေကျဵရွာနှင်ဴ ပူဖာဵေကျဵရွာရှိ ေနအိမ် (၁၇)လဳုဵ ပျက်စီဵသွာဵခဲဴရသည်။ 

 

မတ်လ (၄)ရက်ေန့တွင် ကရင်နီဖပည်နယ်၊ ဖရူဆုိမမို့နှင်ဴ ေဘာလခဲမမို့အ ကာဵ နန်ဵဖဲေကျဵရွာအုပ်စု၊ 

သာယာကုန်ဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KA, KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိ (၅) နာရီခန့် ကာေအာင် တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵ 

ခဲရဴာ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ အနည်ဵဆဳုဵ (၅)ဦဵေသဆဳုဵသည်။ တုိကပဲွ်အမပီဵ စစ်ေကာင်စီမှ 

တပ်ဖပန်ဆုပ်ရာတွင် ကွကသ်စ်ေကျဵရွာမှ ေနအိမ် (၃)လဳုဵနှငဴ် သာယာကုန်ဵရွာမှ ေနအိမ် (၁)လဳုဵကိ ု မီဵရှို့ 

သွာဵခဲသဴည်။  သာယာကုန်ဵရွာမှ ဖပည်သူ (၂)ဦဵကုိလည်ဵ မီဵရှို့သတ်ဖဖတ်သွာဵခဲဴသည်။ 

 

မတ်လ (၅)ရက်ေန့တွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့၊ ေသဵဆလဲူရွာနှင်ဴ ေဒါေနာ်ကူဵရွာအ ကာဵတွင် စစ်ေ ကာင်ဵ နှစ်ေ ကာင်ဵနှင်ဴ 

ထုိဵစစ်ဆင်လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်တို့ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်ဘက်မှ 

(၃၅)ဦဵထက်မနည်ဵ ကျဆဳုဵေ ကာင်ဵ DMO-PDFမှ ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။ 



 
စကစမှ ေသဵဆူလဲေကျဵရွာအာဵ မီဵရှို့ဖျက်စီဵသည်ဴပဳု 

 

မတ်လ (၆)ရက်ေန့ ၌ ဒီေမာဆုိမမို့နယ်၊ ေကျာက်ဆည်ကန်အနီဵတွင် KA, KNDF, DMO-PDF, Loikaw PDF, 

Pehko PDF, KGZ စသညဴ် ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိနှငဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲရာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ 

(၄၀)ေကျာ် ေသဆဳုဵမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵနှစ်ဦဵကုိလည်ဵ အရှင် ဖမ်ဵမသိည်။ စစ်ေကာင်စီမှ အကျအဆဳုဵ 

မျာဵသည်ဴအတွက် မွန်ဵလဲွ (၂)နာရီ၀န်ဵကျင်ခန့်တွင် တိုကေ်လယာဉ် (၂) စင်ဵဖဖင်ဴ ေလေ ကာင်ဵ တုိကခ်ိကု်မှု 

ဖပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ဖယ်ခုဳမမို့၊ မုိဵမဗဲမမို့နယ်မှ အသက် (၁၇)နှစ် 

ေမာင်ဩဂုတ်စတင်ဵ နှငဴ် အသက် (၁၀)နှစ် ေမာင်လဇရု တ့ုိနှစ်ဦဵအာဵ သတ်ဖဖတ်သွာဵခဲဴသည်။ 

 

မတ်လ (၈)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ေဆာင်ဒူလာေကျဵရွာအနီဵတစ်ဝုိကက်ို နဳနက ် ၂နာရီအချနိ်တွင် 

စစ်ေကာင်စီကေနမပီဵ  ေလေ ကာင်ဵဖဖင်ဴ ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်ခဲဴသညဴ်အတွက်  ေဆာင်ဒူလာ ဘုရာဵေကျာင်ဵ 

ပျက်စီဵခဲဴရသည်ဴအဖပင် လူေနအိမ်အချ ို ့လည်ဵ ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ သညဴ်အဖပင် နဳနက် (၇)နာရီခွဲ 

အချနိ်တွင်လည်ဵ ေသဵဆူလဲေကျဵရွာ ပူဖာဵေကျဵရွာ တစ်ေလျာက် ဂျက်ေလယာဉ် (၃)စင်ဵဖဖင်ဴ ဗဳုဵကကဲတိုက်ခိုက် 

ခဲသဴည်။  ေန့လည် ၁၂နာရီခွဲအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ခဲဴဖခင်ဵေ ကာင်ဴ 

လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ လွယ်ထဲွေကျဵရွာထဲ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲမပီဵ ေဆာဴကစာဵေနသညဴ် ကေလဵငယ်  ၃ ဦဵ 

ေသဆဳုဵကာ ၂ ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။  

 

မတ်လ (၉)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိအေနာက်ဖက်ဖခမ်ဵ တုိကပဲွ်မှာ CDM ေကျာင်ဵဆရာတစ်ဦဵ ကျဆဳုဵမပီဵ 

ကူညီကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ေန     FREE BURMA RANGER တပ်ဖဲွ့ဝင် အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ ကျဆဳုဵသွာဵပါတယ်။ 

 

 

 



မတ်လ (၁၀)ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စီမှ တိုကေ်လယာဉ်နှစစ်ီဵဖဖင်ဴ နဳနက ်၆နာရီ၁၉မိနစ်အချနိ်တွင်ဗဳုဵဖဖငဴ် ၆ကကိမ်တုိင် 

လာေရာက်ဗဳုဵကျဲချခဴဲမပီဵ ေဒါငဳခါဵမှ သီလရှင်ေကျာင်ဵအာဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵ သွာဵခဲဴရသည်။ မတ်လ ၇ရက်ေန့ကစမပီဵ  

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် အတွင်ဵစစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ  စစ်ေကာင်စီတပ်သည် ရွာအတွင်ဵတွင် တပ်စွမဲပီဵ  ေနအိမ် 

(၄၀)ေကျာ်ကိ ု မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴသည်။ မီဵရှို့ခဳရသည်ဴ ေကျဵရွာမျာဵသည ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်ထဲမှ ပူဖာဵေကျဵရွာနှင်ဴ 

ေသဵဆူလဲေကျဵရွာဖဖစသ်ည်။ 

 

မတ်လ (၁၁)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါေရာက်ခေူကျဵရွာအာဵ စစ်ေကာင်စီက နဳနက်အေစာပုိင်ဵ ၄ နာရီတွင် 

ဗဳုဵကျဲတိုကခ်ိကု်မှုေ ကာင်ဴ ဖပည်သူ ၂ ဦဵ ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  နဳနက ်၇ နာရီ ဝန်ဵ ကျင်တွင်လည်ဵ တုိကေ်လယာဉ် ၂ စီဵဖဖင်ဴ 

၃ ကကိမ် ထပ်မဳ ဗုဳဵကျဲတုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။  

 

မတ်လ (၁၃)ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖပည် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ နယ်တိုကပဲွ်အတွင်ဵ တာေဝဵပစ် အတဲွလုိကေ်လျှောဴဒုဳဵ 

ပစ်ခတ်မှုအဖပင် လက်နက်ကကီဵ၊ ေလေ ကာင်ဵပစ်ကူတုိကခ်ိုက်မှုေ ကာငဴ် စစ်ေရဵအရ အေရဵပါသည်ဴ ေဒါငဳခါဵ 

ရပ်ကွက်အာဵ ယာယီလက်လွှတ်လုိကေ် ကာင်ဵ  KNDF B01 မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ 

 

KNDF မှ ရရှိေသာ သတင်ဵအချက်အလက်အရ တာေဝဵပစ် ေလျှောဴဒဳုဵအတဲွလုိက ်ပစ်ခတ်မှုသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ 

ကတည်ဵက စတင်အသဳုဵဖပုပဳုရမပီဵ  ထုိအချနိ်တွင် အတဲွလုိက ် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲ ေနေသာ လက်နက်ကကီဵအာဵ 

ေတွ့ဖမင်ခဲဴ ကရသည်။ ကရင်နီဖပည်တွင် တာေဝဵပစ် အတဲွလုိက ် ေလျှောဴဒုဳဵ (၃)စီဵရှိမပီဵ  လက်ရှိ ခမရ ၁၀၂ တပ်မှ 

တခုအပါအဝင်ဖဖစ်သည်။ 

 

 
စကစမှ ပစ်လုိကေ်သာ အတဲွလုိကဒ်ုဳဵမျာဵ ေဒါငဳခါဵရပ်ကွက်တွင် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲ၊ ဒီဵေမာဴဆုိ 

 

 



 စစ်ေောင်စီ၏ အရိှန်ခမင်ဴ ထုိဵစစ်ဆင်မှုမျာဵေ ောင်ဴ စစ်ေေဵေရှာင်မျာဵတုိဵေွာဵလာခြင်ဵ 

 

စစ်ေောင်စီတေ်မျာဵသည် ေခမခေင်တုိေြ်ိေု်မှုမျာဵအခေင် ေလေ ောင်ဵတုိေြ်ိေု်မှုမျာဵ အရိှနခ်မငဴ်လာခြင်ဵေ ောငဴ် 

ရွာသာဵမျာဵသည် ေေျဵရွာထဲတွင် မေနထုိင်ရဲ ေ၍ ထွေ်ေခေဵတိမ်ဵေရှာင်ေန ေရသည်ဴအတွေ် 

ထွေ်ေခေဵတိမ်ဵေရှာင်သမူျာဵ ထေ်မဳတိုဵေွာဵ လာြဲသဴည်။ ထွေ်ေခေဵတိမ်ဵေရှာင်ေန ေေသာ ခေည်သူမျာဵသည ်

စစ်ေေဵေရှာင်စြန်ဵမျာဵတွင် ေသာ်လည်ဵေောင်ဵ ေတာထဲတွင်ေသာ်လည်ဵေောင်ဵ ေနထုိင်ေန ေရသည်။ 

ေယ်ြုဳမမို့နယ်မှ လူဦဵေရ ၁၀၀၀၀ နှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့နယ်မှ လူဦဵေရ ၁၀၀၀၀ ဦဵတ့ုိ စစ်ေေဵေရှာင်ေန ေရသည်။ 

 
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/

