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မတလ် ၃၀  ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် မတလ် ၁၄ ရက်မှ 

မတလ် ၂၇ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ 

မတ်လ ၁၃ 

မတ်လ ၁၄-၂၇  စုစုေေါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၃၅ ၅ ၂၄၀ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂83 ၈ 2၉၁ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁7၇ ၂ 17၉ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၈2 ၂ 8၄ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၇၁ ၁ 37၂ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁19  11၉ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၇  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 

 ေောလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

မတ်လ ၁၃ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် မတ်လ 

၁၄ ရက်ေန့- မတ်လ 

၂၇ ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၇၈၂၆၅  ၇၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၅၁၀၀၀  ၅၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၃၉၅  ၂၃၉၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေောလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၉၇၁၁၅  ၁၉၇၁၁၅ 

 

 



 
 

 

 



                                                                

တရာဵမဲသဴတ်ခဖတမ်ှုမျာဵ      ေနအိမ်မျာဵမီဵရှို့ဖျက်ဆီဵမှု     

 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                           

                                                                                          

                                                                                                

                                                                                                

                                                           

 

မတ်လ (၁၅)ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ေဒါဥခူရပ်ကွက်အနီဵတွင် ပျက်စီဵေနသည်ဴ ရုပ်အေလာင်ဵ (၂)ေလာင်ဵအာဵ 

ပရဟိတ အသင်ဵတစ်သင်ဵမ ှ ေတွ့ရိှမပီဵ သမဂိုလ်ေပဵသာွဵခဲဴသည်။ နဳနက ် ၁နာရီ ၁၅မိနစ်ခန့်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ 

စစ်ေရှာင်ရွာသာဵမျာဵရှိရာ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါစဲေကျဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖငဴ် ရမ်ဵသမ်ဵ 

ပစ်ခတ်ခဲဴသညဴ်အတွက် ေဆဵေပဵခန်ဵအေဆာက်အအဳုတစ်လဳုဵ ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

မတ်လ (၁၆)ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵ - ကရင်နီနယ်စပ၊် ေဆာင်ကန်ဵေကျဵရွာတွင် စစ် ေ ကာင်ဵထုိဵလာသည်ဴ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵနှင်ဴ KNDF, Pehkon PDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ ဖယ်ခုဳ PDF မှ (၂)ဦဵကျကာ 

စစ်ေကာင်စီမှ ထိခိုက်ကျဆဳုဵမှုမျာဵမပီဵ စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်ခယဲမ်ဵမျာဵကုိလည်ဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိသည်။ ည 

၈နာရီ ၃၀ မိနစခ်န့်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်၏ လက်နက်ကကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ်လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ 

ကုန်ဵသာေကျဵရွာမှ ေနအိမ်တစ်လဳုဵ ထိမှနပ်ျက်စီဵသွာဵခဲဴပါသည်။  

 

မတ်လ (၁၈)ရက်ေန့၊ နဳနက် (၇)နာရီအချနိ်တွင် KNDF B-15 မှ ဖရူဆုိမမို့မရဲစခန်ဵနှငဴ် ခမရ(၅၃၁) တပ်စခန်ဵ ကုိ 

၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၄)ဦဵ ေသဆဳုဵမပီဵ အချ ို ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှသွာဵခဲဴသည်။ ထ့ုိအဖပင် 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ အူဵခူဵရီေကျဵရွာတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကုိ အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ 

အထူဵစစ်ဆင်ေရဵအဖဲွ့၊ လိွုင်ေကာ် PDF, Deemawso PDF စနုိကပ်ါအဖွဲ့တ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိုက်ခဲဴရာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၄)ဦဵေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ ထုိတစ်ရက်တည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမမို ့နယ်၊ တနီဵလာလဲေကျဵရွာ၌ 

စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်ကကီဵေ ကာင်ဴ ေကျဵရွာရှိ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဴဲသညဴ်အဖပင် အိမ်ေမွဵတိရိစ္ဆာန် ဖဖစသ်ည်ဴနွာဵမျာဵအာဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။  

 

မတ်လ (၁၉)ရက်ေန့နှငဴ် (၂၀)ရက်ေန့တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ကယန်ဵသာယာလမ်ဵခွဲအနီဵ ရိှ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ် 

အနီဵတွင် KA, KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်နှငဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိ တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲရဴာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

(၂)ဦဵကျဆဳုဵေ ကာင်ဵ KNDF မှ ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။                 နဳနက် ၆ နာရီအချနိ်တွင် 

စစေ်ကာင်စီတပ်မျာဵ၏ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ စက်မှုဇုဳရပ်ကွက်ရှိ 

ေနအိမ်တစ်လဳုဵအာဵ ထိမှန်မပီဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 



မတ်လ (၂၂)ရက်ေန့တွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့နယ်၊ ထူလွှီဵေီလာေကျဵရွာရှိ ေနအိမ်နှစလဳု်ဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

မီဵရှို့သာွဵခဲဴပါသည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင် စစ်ေရှာင်ဖပည်သူမျာဵ အတွက် လှူဒါန်ဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ 

သွာဵေရာက်ထုတ်ယူေနသည်ဴ မင်ဵဦဵနှင်ဴ သက်မူဵေအာင်တ့ုိကုိ လိွုင်ေကာင်အေဝဵေဖပဵကာဵဂိတ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ  

ဖပစမ်ှုဆုိင်ရာဥပ ေဒ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် (၃)နစှ် မတရာဵချမှတ်လုိကသ်ည်။  

 

မတ်လ (၂၃)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့နယ်၊ စဳဖပေဖခာက်မုိင် က ေယာပုိင်ဵ၌ အသတ်ခေဳနရသည်ဴ ဖပည်သူ (၃)ဦဵ၏ 

ရုပ်အေလာင်ဵကို KNDF B-9 မှ ရှာေဖေွတွ့ရိှခဴဲပါသည်။ အသတ်ခရဳသမူျာဵသည် လွန်ခဲသဴညဴ် နှစ်လေလာက်ကပင် 

စစ်ေရှာငရ်ာမှ ေကျဵရွာသ့ုိရိက္ခာ ဖပနလ်ာယူရင်ဵ ေပျာက်ဆဳုဵသွာဵသညဴ် ဖပည်သူ (၅)ဦဵထဲမှ (၃) ဦဵဖဖစ်သည်။ 

 

မတ်လ (၂၄) ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖပည် ဖရူဆုိမမို့နယ် ေငွေတာင်ရွာသစ်ေကျဵရွာသ့ုိ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ 

အင်အာဵ ၅၀ ဝန်ဵ ကျင်ြန့် စစ်ေောင်စီတေ်မျာဵနှငဴ် ေဒသခဳ ကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲမဴပီဵ  

နှစ်ဖက်အကျအဆဳုဵရှြိဲေဴ ောင်ဵ  KNDF B-15 မှ ထုတ်ခေန်သည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတေ်မှ ေဒသခဳ 

ေနအိမ်မျာဵအာဵ မီဵရှို ဖျက်စီဵမှုမျာဵ ရှိေနပေီဵ ၎င်ဵအေရအတွေ် အတိအေျအာဵ မသိရှိရေသဵေေ။ ထ့ုိအခေင် 

ရှမ်ဵ ခေည်နယ် ေတာင်ကေီဵတွင် ေရင်နီစစေ်ေဵေရှာင်ခေည်သူမျာဵအာဵ ေူညီေေဵေနသူ ေရဟိတလူငယ် (၆)ဦဵေုိ 

စစ်ေောင်စီတေ်မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵလုိေသ်ည်။ 

  
  စေစ လေ်နေ်ကေီဵေ ောငဴ် ေဆဵြန်ဵအေဆာေ်အအဳုတစ်လုဳဵ ထိမှန်ေျေ်စီဵ ေဒါစဲ              သတ်ခဖတ်ြဳရသညဴ် အရေ်သာဵ (၃)ဦဵ ေဒါဥြူရေ်ေွေ် လွိုင်ေော် 

 

မတ်လ (၂၅)ရေ်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိပမို့နယ်၊ စဳဖပ ၆ မုိင်ေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာမပီဵ  

ကရင်နီတပ်မေတာ် (KA) ၊ KNDF B-09၊ KNDF B-19 ၊ PDF တပ်ရင်ဵ ( D ) တ့ုိ ထိေတွ့ တုိက်ပဲွ နှစ်ကကမ်ိဖဖစ်ပွာဵ 

ခဴဲသည်။ နဳနေ် ၁၀နာရီတွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ ၆မုိင်အုပ်စု ေက်တလိန်ေကျဵရွာ လမ်ဵမကကီဵတစ်ေလျှောက်နှငဴ် ပန်ကန်ဵ၊ 

ေဒါပုိဵစီလမ်ဵမကကီဵ တစ်ေလျှောက် ထုိဵေဖာက်ဝင်ေရာက်လာမပီဵ  ညေနပုိင်ဵ ၄နာရီအချနိ်တွင်စတင် ထိေတွ့တုိကပဲွ် 

ဖဖစပွ်ာဵခဲသဴည်။ တိုေ်ေဲွအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ငါဵမိုင်ေကျဵရွာရှိ လူေနအိမ်မျာဵအာဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵ 

သွာဵြဲဴသည်။ သညဴ်အခေင် မတ်လ ၂၆ရက်ေန့ နဳနက ် ၇နာရီ ၄၅မိနစ်မှစမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ 

ငါဵမိုင်ေကျဵရွာရိှ လူေနအိမ်မျာဵအာဵ ဆက်လက်မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵမှုမျာဵ ခေုလုေ်သွာဵြဲဴသည်။ 

 

                                                                          

 

                                                                                           

                                                                                          



                                                                                        

                                                                                      

                                                    

 

ထ့ုိအဖပင် လက်ရှိတွင် Covid 19 မျ ို ဵကွ ဲ အိုမီခရွန် ေရာဂါလက္ခဏာ                               

                                                                                  

                                                              

 

 
 
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/

