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ဧပြီလ ၁၂  ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ြတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခြချက် မတလ် ၂၈ ရက်မ ှ

ဧပြီလ ၁၀ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခြည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳပမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ 

မတ်လ ၂၇ 

မတ်လ ၂၈ -ဧပြီလ ၁၀  စုစုေြါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၄၀ ၆ ၂၄၆ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂၉၁  2၉၁ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁7၉ ၈ 1၈၇ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ြျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၈၄ ၁ 8၅ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၇၂ ၄ 37၆ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁19  11၉ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၇  7 

၅ ထုတ်ြယ်ခခင်ဵခဳရေသာ CDM 

ြညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲမဴမို ့နယ် ၇၈  ၇၈ 

 ဖါဵေဆာင်ဵမမို ့နယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို ့နယ် ၅၄  ၅၄ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေြါင်ဵထုတ်ြယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 

 



ထွက်ေခြဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် ပမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

မတ်လ ၂၇ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် မတ်လ 

၂၇ ရက်ေန့- ဧပြလီ 

၁၀ ရက်ေန့ 

စုစုေြါင်ဵ ထွက်ေခြဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

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 ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေြါင်ဵ ၁၉၇၁၁၅  ၁၉၇၁၁၅ 

 

 



 
 

 

 



 စစ်ေကာင်စီ၏ထိုဵစစ်ဆင်မှုမျာဵ၊ ညအချနိ် လကန်က်ကကီဵမျာဵခဖငဴ် ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်မှုမျာဵနှငဴ် 

မတရာဵသတ်ခဖတမ်ှုမျာဵ 

ဧမပလီ ပထမပတ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵ ေကျဵရွာမျာဵသို့ ညတုိင်ဵလုိလုိ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်၍ အိပ်ယာေပါ်အိပ်ေနေသာ အရပ်သာဵမျာဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှဖခင်ဵမျာဵနှင်ဴ ထိမှန်ေသဆဳုဵဖခင်ဵမျာဵ ရိှသည်။ စစ်ေကာင်စီမှ ကုန်ကာဵအစီဵ ၆၀ သည် 

လိွုင်ေကာ်မှ ဒီဵေမာဴဆုိ၊ ဖရူဆုိသ့ုိ ညအချန်ိရိက္ခာနှငဴ် လက်နကခ်ဲယမ်ဵမျာဵအာဵ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေနေသာ 

အချနိ်ဖဖစ်၍ ပစ်ခတ်ရဖခင်ဵဖဖစသ်ည်။ သညဴ်အဖပင် စစ်ေကာင်စီစစ်သာဵမျာဵသည် တပ်စခန်ဵ မျာဵ၏ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေဖမဖမုပ်မုိင်ဵအသစ်မျာဵ ေထာင်ထာဵကာ အိမ်ဵေမွဵတိရိစ္ဆာန်မျာဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရဖခင်ဵအဖပင် 

ေသဆဳုဵဖခင်ဵမျာဵ ပုိမျာဵဖပာဵလာခဲသဴည်။ 

 

မတ်လ ၂၈ ရက်ေန့၊ ေန့လည် ၂နာရီဝန်ဵကျင်အချနိ်၌ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ေဒါေတာ်ကူဵေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီမှ 

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်လုိကသ်ညဴ် လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲမပီဵ အသက် ၆၀ အရွယ်ရှိ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵနှငဴ် 

အသက် ၅၀ အရွယ်ဝန်ဵကျင်ရှိ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵတ့ုိ လက်နကက်ကီဵကျည်စထိမှန်ကာ တစ်ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ 

တစ်ဦဵဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ ထုိတရက်နည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်ရှိ ေဒါငဳခါဵရပ်ကွက်အတွင်ဵ တပ်စွဲထာဵေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ တုိက်ခိုက်ခဳရမပီဵ အရာရိှတစ်ဦဵနှင်ဴ တပ်သာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵခဲဴသွာဵြဲဴသည်။ 

 

မတ်လ ၃၀ ရက်ေန့၊ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့ေတွကေနမပီဵ ဖရူဆုိမမို့နယ် ရဲစခန်ဵအတွင်ဵ 

တပ်စွထဲာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု မွန်ဵလဲွ ၂နာရီ ၂၀မိနစ်အြျနိ်တွင် သွာဵေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ 

စစ်ေကာင်စီဘက်က အရာရိှတစ်ဦဵအပါအဝင် ၈ဦဵေသဆဳုဵခဲဴသည်။  

 

မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ရှမ်ဵ ေဒါြူလီဵေကျဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ စစ်ေကာင်စီမှ တုိကြဲွ်ခြစ်ြွာဵခြင်ဵမရိှြဲ 

လက်နက်ကကီဵခြင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ြတ်ြဲဴသညဴ်အတွက် ေနအိမ်တစ်လဳုဵထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵြဲဴရသည်။ ထုိတရက်တည်ဵ 

တွင် ေောလြဲပမို့မှ ရဲစြန်ဵ နှငဴ် မီဵသတ်ရုဳဵ အာဵ KNDFနှငဴ် KNDF မှ ေခြာက်ကျာဵခြင်ဴ ဝင်ေရာက်တုိကြ်ိကု်ြဲဴသည်။ 

 

ဧပြလီ ၁ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိပမို့နယ် ကွိုင်ငဳေကျဵရွာ၏ ြရစ်ယာန်ေုရာဵေကျာင်ဵတွင်ဵသ့ုိ နဳနက ်၁နာရီအြျနိ်တွင် 

စစ်ေကာင်စီမှ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ြတ်လုိကသ်ညဴ် လက်နကက်ကီဵကျေရာက်ေြါက်ကွပဲြီဵ  အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိ 

အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ အခြင်ဵအထန် ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵြဲဴသည်။ 

 

ဧမပလီ ၂ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ထူဵလွှီဵဘီလာေကျဵရွာကေန ဖရူဆုိဘက်သ့ုိ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ုဖရူဆုိမမို့နယ် ထီဵေသာ်ကူဵေကျဵရွာတွင် KNDF တ့ုိက ေပျာက်ကျာဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ ေလဵဦဵေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ဧပြလီ ၃ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁ နာရီအြျနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ လက်နကက်ကီဵ၅လဳုဵခြင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ြတ်ကာ 

ဒီဵေမာဴဆုိပမို့နယ်၊ ေဒါစဲေကျဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ ကျေရာက်ေြါက်ကွဲပြီဵ လူေနအိမ်အြျ ို ့ထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵြဲရဴသည်။ 

ေဒါစဲေကျဵရွာမှ ခြည်သူအမျာဵစုသည် စစ်ေေဵေရှာင်ေနကကရသည်ဴအတွက် ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရိှမှုမျာဵ မရှိေြ။ 

 



ဧပြလီ ၄ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၄နာရီအြျနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ ၁၂၀ မမ လက်နက်ကကီဵမျာဵခြင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ြတ်၍ 

ေဒါလျာဵြူေကျဵရွာမှ ေနအိမ်တစ်လဳုဵနှငဴ် ထီဵသဲကလုိဵေကျဵရွာမှ ေနအိမ်တစ်လဳုဵတ့ုိအာဵ လက်နက်ကကီဵထိမှန် 

ြျက်စီဵသွာဵြဲဴသည်။ ထ့ုိအခြင် နဳနက် ၁၀ နာရီအြျနိ်တွင် လိွုင်ေကာ်ပမို့ ေဒါဥြူရြက်ွကအ်တွင်ဵ 

ေဆာဴကစာဵေနေသာ ကေလဵငယ်နှစဦ်ဵသည် ခြဳအတွင်ဵ မေြါက်ကဲွေသဵေသာ ဗဳုဵအာဵထိမိပြီဵ ေြါက်ကွဲမှုခြစ်ကာ 

ကေလဵငယ်နှစဦ်ဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵြဲဴသည်။ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵေသာ ကေလဵငယ်နှစဦ်ဵသည် အသက် 

၉နှစ်အရွယ်ရိှ ေမာင်ဨဂုတ်စတင်ဵနှင်ဴ အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ေမာင်ေဒဵဗစ်ဂျွန်ေအာင်တ့ုိခြစ်သည်။ 

ထုိတရက်တည်ဵတွင် ထူလီွဵဘီလာ၊ ေငွေတာင်ရွာသစ် ကာဵလမ်ဵမေပါ် စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တို့ တိုကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴမပီဵ  တိုကပဲွ်အတွင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီဖက် ၃ဦဵေသဆဳုဵကာ ဖပညသ့ူ်ကာကွယ်ေရဵပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့ဖက်လည်ဵ KNDF B-01မှ ရဲေဘာ်တစ်ဦဵ 

ကျဆဳုဵခဲသဴည်။ 

 

 

 
    စကစ ြစ်လုိက်ေသာလက်နက်ကကီဵ ထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵသညဴ်အိမ ်           စကစြစ်လုိက်သညဴ် လက်နက်ကကီဵ အရြ်သာဵမျာဵအာဵ ထိမှန် လိွုင်ေကာ် 

 

ဧမပလီ (၅)ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖပည်၊ လိွုင်လင်ေလဵမမို့ေန လင်မယာဵနှစ်ဦဵထဳမှ WY ေဆဵဖပာဵ၁၂၉၃ဖပာဵနှငဴ် ေငွသာဵ 

၄ သိန်ဵခန့်ကို KNDF B012, KSP, K.R.G Forces တ့ုိ ပူဵေပါင်ဵဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲပါသည်။ ၎င်ဵေဆဵဖပာဵမျာဵအာဵ 

ကရင်နီတပ်မျာဵမှ ဖျက်စီဵလုိကသ်ည်။ 

 

ဧမပလီ (၆)ရက်ေန့၊ ဖရူဆုိမမို ့နယ်၊ ထီဵေပါ်ဆုိေကျဵရွာအုပ်စုတွင် KNDF B-15, KNDF B-04 တ့ုိမှ 

နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵဖပုလုပ်ရင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်နှင်ဴ နှစ်ဖက်ထိေတွ့မှုရှိခဲဴပါသည်။ တစ်ရက်တည်ဵ တွင် 

လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ပဒါဵေညဵေကျဵရွာ၌ ညေန (၃)နာရီခန့်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ ပစ်ခတ်လုိကေ်သာ လက်နက်ကကီဵမျာဵ 

ကျေရာက်ေပါက်ကွဲမပီဵ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် မနု နှငဴ် ၃၆ နှစ်အရွယ် မမိေအဵတ့ုိ ပဲွချင်ဵမပီဵ ေသဆဳုဵကာ ၄ ဦဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှသွာဵခဴဲ ကသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့၊ စဳဖပ (၆) မုိင်ေကျဵရွာတွင် နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵ 

လုပ်ေနစဉ် လက်ကိုေနာက်ဖပန်ကကိုဵတုပ်ကာ မီဵရှို့ခဳထာဵရသည်ဴ အေလာင်ဵတစ်ခကုို KNDF B-09 မှ 

ေတွ့ရိှခဴဲရပါသည်။  

 

ဧမပလီ (၇)ရက်ေန့၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါေညဵခူေကျဵရွာအနီဵလမ်ဵကင်ဵချေနသည်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်ကုိ KA, KNDF 

တ့ုိမှ ၀င်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဴဲရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၃)ဦဵေသဆဳုဵသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 



ေနာင်ယာဵ(က) ရပ်ကွက် ဝနက်ကီဵအိမ်ယာေထာင်ဴ၌ ညေန၄နာရီဝန်ဵကျင်အချနိ်တွင် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦအာဵ 

စစ်ေကာင်စမှ ပစ်သတ်သွာဵခဲဴသည်။ 

 

ဧမပလီ ၉ ရက်ေန့၊ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်-ဒီဵေမာဴဆုိ (DMO-Local PDF)နှင်ဴ မဟာမိတ်တပ်ေပါင်ဵစုတ့ုိမှ 

နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵလုပ်ေနစဉ် ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါေညဵခူေကျဵရွာ၌ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် 

ေမာင်ပါစကွာဵလယ်အာဵ စစ်ေကာင်စီမှ သတ်ဖဖတ်ထာဵရသညဴ်ရုပ်အေလာင်ဵတစ်ေလာင်ဵ ေတွ့ရိှေ ကာင်ဵ DMO-

PDF မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ သတ်ဖဖတ်ခရဳသည်ဴ ေမာင်ပါစကွာဵလယ်သည် မုိဵမဗဲမမို့မှာေနထုိင်သူဖဖစ်မပီဵ မပီဵ ခဲသဴညဴ် 

ဧမပလီ ၅ရက်ေန့ မနက် ၈နာရီအချနိ်တွင် အေဖာ်ဖဖစ်သူနှငဴ် ရိက္ခာသွာဵပို့စဉ ် ေဒါေညဵခူေကျဵရွာအေရာက် 

စစ်ေကာင်စ၏ီ ပစ်ခတ်သတ်ခြတ်ခြင်ဵ ြဳ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/

