
 
    afgdfh;kyg l;uhoFh lrkGg;kHgrJg l;KzFhh  
    Karenni Civil Society Network       
  

                                                          P.O. Box - 100, Mae Hong Son, 58000, Thailand 

  Phone: 06 5329 7814, E-mail:kcsn2010@gmail.com 

 

ဇွန်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ေမလ ၂၃ ရက်မှ 

ဇွန်လ ၅ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ေေလ ၂၂ ရက် 

ေေလ၂၃ရက် - ဇွန်လ 

၅ရက် 

စုစုေေါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၄၉ 3 ၂52 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၂၀ 6 ၃၂6 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၉၈ 4 202 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၈၆ 5 91 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၉၃ 1 ၃94 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၆၀  ၁၆၀ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၄3 ၃ 4၆ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၂  2 

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 

ေမလ ၂၂ ရက်ေန့ 

အထိ  

IDPs အသစ် ေမလ 

၂၃ ရက်ေန့ - ဇွန်လ ၅ 

ရက ်

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၇၈၂၆၅  ၇၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၅၆၀၀၀  ၅၆၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၃၉၅  ၂၃၉၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၀၂၁၁၅  ၂၀၂၁၁၅ 

 



 
 

 

 



 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ထုိဵစစ်ဆင်မှုမျာဵ၊ ေလေ ကာင်ဵတုိကခ်ိကု်မှုမျာဵ 

လက်နက်ကကီဵ ပစ်ခတ်မှုမျာဵနှငဴ် ေနအိမ်မီဵရှ့ို မှုမျာဵ 

 

ေမလကုန်ကစမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် လိွုင်ေကာ်-ေတာင်ကကီဵလမ်ဵအာဵ လဳုခခုဳစွာသွာဵလာနိုင်ရန်အတွက် 

လိွုင်ေကာ်မမို့အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ၊ လိွုင်လင်ေလဵမမို့ဘက်သ့ုိ အင်အာဵ ၁၀၀ ဝန်ဵ ကျင်ဖဖငဴ် နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵကာ 

ထုိဵစစ်ဆင်မှုမျာဵဖပုလုပ်လာေနမပီဵ  လက်နက်ကကီဵ မျာဵဖဖငဴ် ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ၊ ေသဆဳုဵဖခင်ဵမျာဵ ရိှသညဴ်အဖပင် လိွုင်လင်ေလဵအေရှ့ဘကဖ်ခမ်ဵမ ှ ေကျဵရွာ (၅)ရွာဝန်ဵ ကျင် 

စစ်ေဘဵေရှာင်ေန ကရသည်။ တစ်ချနိ်တည်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် လိွုင်ေကာ်မှ ေဘာလခဲသ့ုိ ရိက္ခာမျာဵ 

အဆက်အဖပတ် သယ်ယူေနလျှက်ရှိကာ ေဒသခဳ ကရင်နီကာကွယ်ေရဵ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵ၏  ကာဵဖဖတ် 

တုိကမ်ှုမျာဵ မ ကာခဏ ကကုဳေနရသည်။  

 

ေမလ (၂၃)ရက်ရက်ေန့၊ ကရင်နီနယ်စေ် ဖယ်ြုဳမေို့နယ်အတွင်ဵ ဆီဵေီဵ ေလာေကျေဵရွာအနီဵ စစ်ေကာင်စီ တေ်စြန်ဵ 

တစ်ြအုာဵ ကရင်နီေဒသြကဳာကွယ်ေရဵ ေူဵေေါင်ဵတေ်ဖဲွ့တ့ုိ နဳနက ် ၄ နာရီအြျေနိ်တွင် သွာဵေရာက် တုိကြ်ိက်ု 

ြဲသဴည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် ကရင်နီေဒသြဳကာကွယ်ေရဵတေ်ဖဲွ့ေျောဵနှငဴ် စစ်ေကာင်စီတေ်ေျောဵ နန်ဵဖဲေကျေဵရွာ 

အနီဵတဝုိကတွ်င် တုိကေဲွ်ခဖစ်ေွာဵြဲဴမေီဵ စစ်ေကာင်စီတေ်ေှ (၁၀)ဦဵေသဆဳုဵကာ ကရင်နီအေျေ ို ဵသာဵေျောဵ 

ကာကွယ်ေရဵတေ် KNDF B02 ရဲေော်တစ်ဦဵ ကျေဆဳုဵသွာဵြဲဴသည်။ တုိကေဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတေ်ေျောဵေှ ေနအိေ် 

(၃)လဳုဵအာဵ ေီဵရှို့ဖျေက်စီဵသွာဵြဲဴသည်။ 

 

ေေလ (၂၄) ရက်ေန့၊ ည ၁၀ နာရီ ၃၀ ေိနစ်အြျေနိ်တွင် ေောလြဲအေခောက်တေ်ေှ တုိကေဲွ်ခဖစ်ေွာဵခြင်ဵေရိှေဲ 

လက်နက်ကကီဵေျောဵခဖင်ဴ ရေ်ဵသေ်ဵေစ်ြတ်ေနသည်ဴအတွက် ဒီဵေောဴဆုိမေို့နယ်၊ ေဒါတေကကီဵေကျေဵရွာထဲကျေေရာက ်

ေေါက်ကဲွကာ ေနအိေ်တစ်လဳုဵေီဵေလာင်ေျေက်စီဵသွာဵြဲဴသညဴ်အခေင် ရွာသာဵအေျေ ို ဵသာဵတစ်ဦဵအာဵ လက်နကက်ကီဵစ 

ထိေှန် ဒဏရ်ာရရိှသွာဵြဲဴသည်။ 

 

ေေလ (၂၇) ရက်ေန့၊ ညေန ၂ နာရီြွဲအြျေနိ်တွင် လိွုင်ေကာ်မေို့ ေူတာရဳုအနီဵ ရန်ခဖစ်ေနေသာ လူငယ်တစ်စုကို 

စစ်ေကာင်စီေှ စစ်ကာဵေလဵစီဵခဖင်ဴ ေသနတ်နှင်ဴ လာေရာကေ်စ်ြတ်သွာဵြဲဴသညဴ်အတွက်  အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် 

ေောင်စိုဵ ေအာင်ေျေ ို ဵလွင်သည် ေသနတ်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵြဲဴမေီဵ အနီဵနာဵတွင် နွာဵေကျောင်ဵေနေသာ အသက် ၃၃ 

နှစ်အရွယ် ကိုအငယ်ဒူဵေှာေှု ေသနတ်ဒဏ်ရာခဖင်ဴ ေသဆဳုဵသွာဵြဲဴသည်။ ထ့ုိအခေင် ဆုိင်ကယ် (၃)စီဵခဖင်ဴ လူ 

(၆)ဦဵကုိလည်ဵ ဖေ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴသည်။ 

 

  
ဒီဵေောဴဆုိအေရှ့ေက်ခြေ်ဵ တွင် လက်နက်ကကီဵထိေှန်ကာ အိေ်ေီဵ ေလာင်            လွယ်ေန်ဵစုဳေကျေဵရွာအတွင်ဵ စကစေှ လက်နက်ကကီဵေျောဵခဖငဴ် ေစ်ြတ ်

 



ေေလ (၂၉) ရက် ေန့၊ ရှေ်ဵ -ကရင်နီအစေ်၊ ေုိဵမြဲအင်ဵအတွင်ဵ ကျွန်ဵေေါ်တွင်တည်ရှိေသာ လွယ်ေန်ဵစဳုေကျေဵရွာအာဵ 

ဖယ်ြုဳအေခြစုိက ်စစ်ေကာင်စီတေ်ရင်ဵ (7)ေျောဵေှ နဳနက် ၁ နာရီြန့်တွင် လက်နက်ကကီဵ ခဖငဴ် ၁၀ ကကိေ် ေစ်ြတ်ြဲဴမေီဵ 

ေကျေဵရွာအတွင်ဵ  ကျေေရာက်ေေါက်ကွဲြဲဴသည်။ 

 

ေေလ (၃၁) ရက်ေန့ကတည်ဵက အင်အာဵ ၁၀၀ ဝန်ဵကျေင်      စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵ        ဒီစစ်ေ ကာင်ဵ    KNDF B-

12 ၊ B-14၊ KAတ့ုိ   နနဳက် ၇ နာရီောှ တိုက်ြိုက်ြဴဲတာခဖစ်မေီဵ စစေ်ကာင်စီ ေက်က ၆ဦဵ ေသဆဳုဵြဴဲ     

 

ဇွန်လ (၂) ရက်ေန့၊ နဳနက် ၇ နာရီဝန်ဵကျေင်တွင် လိွုင်လင်ေလဵမေို့နယ် အေခြစုိက ်စစ်ေကာင်စီတေ် (၅၃၀)သည် 

လိွုင်လင်ေလဵမေို့နယ်၊ ထီဵစဲြါဵေကျေဵရွာအုေ်စု လင်ဖုကဳကီဵေကျေဵရွာနှင်ဴ ကုန်ဵေီှကိုေကျေဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ လက်နက် 

ကကီဵေျောဵခဖင်ဴ ေစ်ြတ်ခြင်ဵေျောဵေ ကာင်ဴ ေနအိေ်အြျေ ို ့ထိြိုက်ေျေက်စီဵသွာဵြဲဴသညဴ်အခေင် ခေည်သူ (၂) ဦဵအာဵ 

လက်နက်ကကီဵ ထိေှန်ဒဏ်ရာရရိှြဴဲသညဴ်အခေင် (၁)ဦဵ ေသဆဳုဵြဲဴသည်။ ထ့ုိေနာက် ေန့လည် ၁၂ နာရီဝန်ဵကျေင်တွင် 

စစ်ေကာင်စီတေ်ေျောဵေှ ကုန်ဵေီှကိုေကျေဵရွာရှိ ေနအိေ်(၁)လဳုဵအာဵ ေီဵရှို့ဖျေက်စီဵသွာဵြဲဴသည်။ သည်ဴအခေင် ညေန ၅ 

နာရီအြျေနိ်တွင် စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတေ်ေျောဵနှင်ဴ ကရင်နီအေျေ ို ဵသာဵေျောဵကာကွယ်ေရဵတေ်၊ KA 

တ့ုိ တိုကေဲွ်ခဖစ်ေွာဵကာ စစေ်ကာင်စီတေ်ေက်ေှ (၃)ဦဵ ေသဆဳုဵသည်။  

 

ဇွန်လ (၂) ရက်ေန့၊ ေောလြဲေှရိက္ခာေုိ ့ ခေနလ်ာသညဴ် စစ်ေကာင်စီယဉ်တန်ဵ ကာဵအစီဵ(၄၀)အာဵ ကရင်နီေဒသြဳ 

ကာကွယ်ေရဵေူဵေေါင်ဵတေ်ဖဲွ့ေျောဵေှ ဖရူဆုိမေို့နယ်၊ ထာဵလဲေကျေဵရွာတွင် တစ်ကကိေ်နှငဴ် ထာဵလဲ-ေလာေကျေြူ 

ေကျေဵရွာ ကာဵတွင် တစ်ကကိေ်  ကာဵခဖတ်တုိကြ်ိကု်ကာ စစ်ေကာင်စီေှ (၁၀)ဦဵေသဆဳုဵမေီဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရိှေှုေျောဵ 

ရှိြဲသဴည်ဴအတွက် ညေန ၃နာရီ ၁၅ ေိနစ်အြျေနိ်တွင်  ေလေ ကာင်ဵခဖငဴ် (၆)ကကိေ်လာေရာက ်တုိကြ်ိကု်သွာဵြဲသဴည်။ 

ထုိတိုက်ေဲွတွင် ကရင်နီေဒသြဳကာကွယ်ေရဵ ေူဵေေါင်ဵတေ်ဖဲွ့ေျောဵေှ စစ်ကာဵ(၂)စီဵနှင်ဴအတူ လက်နကြ်ဲယေ်ဵအြျေ ို ့ 

သိေ်ဵဆည်ဵရေိေ ကင်ဵ KNDF B-15ေှ ထုတ်ခေန်သည်။ 

 

ဇွန်လ (၃)ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁နာရီဝန်ဵကျေင်အြျေနိ်တွင် ဒီဵေောဴဆုိ အေရှ့ခြေ်ဵေကျေဵရွာတစ်ရွာအတွင်ဵသို့ 

လက်နက်ကကီဵ ေလဵလဳုဵ ကျေေရာက်ေေါက်ကာွြဲမဴေီဵ ေသဆဳုဵသွာဵြဲဴသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီ 

တေ်ေျောဵနှငဴ် ကရင်နီေဒသြဳေူဵေေါင်ဵတေ်ေျောဵ လိွုင်ေကာ်မေို့နယ်၊ ေဒါတေနာေကျေဵရွာ ေရထွက်ေေါက်တွင် 

တုိကေဲွ်ခဖစ်ေွာဵြဲဴမေီဵ KNDF B-02ေှ ရဲေော် (၁)ဦဵ ကျေဆဳုဵသွာဵြဲဴမေီဵ စစ်ေကာင်စီေက်ေှ ၂၀ ဦဵထက်ေနည်ဵ 

ေသဆဳုဵနုိင်ေ ကာင်ဵ KNDF B-14 ေှ ထုတ်ခေန်သည်။   

 

ဇွန်လ (၅) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆ့ုိမမို့နယ်၊ မမို ့မရပ်ကွက်တွင် ကာဖဖင်ဴ ကင်ဵလှညဴ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵအာဵ 

ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ် - ဒီဵေမာဴဆုိ (DMO-Local PDF) ဗျူဟာ(၃)မှ C၊D၊E တပ်ရင်ဵ၊တပ်ခွဲအချ ို ့နှငဴ် 

အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ ၁၁၀၂ တပ်ရင်ဵတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵမပီဵ  ထိေတွ့တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ (၆)ဦဵ 

ေသဆဳုဵေ ကာင်ဵ ဒီဵေမာဴဆုိဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ် ( DMO- PDF )မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ 

 

 

 

 



 ေေွဵကင်ဵစကေလဵေျောဵ စစ်ေေဵေရှာင်စြန်ဵေျောဵတွင် ေသဆဳုဵေှုရိှေန 

 

လူသာဵြျေင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေှု အကူအညီေျောဵနှငဴ်ေတ်သက်သညဴ် စာဵနေရ်ိက္ခာ၊ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ 

တကုိယ်ေရသန့်ရှင်ဵေှုေျောဵ ရှာဵေါဵလာသည်ဴအတွက် စစ်ေေဵေရှာင်ေကာ်ေတီေျောဵအတွက် အြက်အြဲခဖစ်သည်။ 

လွန်ြဴဲေသာ နှစ်ေတ်အတွင်ဵ ဖယ်ြုဳမေိုနယ်ေှ စစ်ေေဵေရှာင်စြန်ဵတစ်ြတုွင် ေေွဵကင်ဵစကေလဵငယ်နှစဦ်ဵ 

ဆဳုဵရှုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ သညဴ်အခေင် ဒီဵေောဴဆုိမေို့နယ် အေနာက်ေက်ခြေ်ဵ လုိောြိေုကျေဵရွာအုေ်စုေှ 

စစ်ေေဵေရှာင်စြန်ဵတစ်ြတုွင် ဝေ်ဵေျေက်ဝေ်ဵေလျောေရာဂါေ ကာင်ဴ (၄)လသာဵအရွယ် ကေလဵငယ်တစ်ဦဵ ေေလ 

ေနာက်ဆဳုဵေတ်အတွင် ေသဆဳုဵသွာဵြဲဴသည်။ 

 

ကရင်နီခေည်အတုိင်ေင်ြဳေကာ်စီေအာက်ေှ ကရင်နီလူသာဵြျေင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေှု အသင်ဵသည် 

ကရင်နီခေည်နယ်ေှ ကရင်နီေဒသြကဳာကွယ်ေရဵတေ်ေျောဵ ထိန်ဵြျေုေ်ထာဵေသာ နယ်ေခေအတွင်ဵ စစ်ေေဵေရှာင် 

ခေည်သူေျောဵအာဵ ေဒသအတွင်ဵ လူေှုကူညီေရဵအဖဲွ့ေျောဵနှငဴ်အတူ လူသာဵြျေင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေှု အကူအညီေျောဵ 

ေေဵလျေက်ရိှသည်။ ခေနေ်ာနိုင်ငဳေှ တရာဵဝင်အကူအညီေေဵေနေှုေျောဵသည ် စစ်ေကာင်စီနင်ဴှ ေူဵေေါင်ဵလုေ်ေဆာင် 

ေနသည်ဴအတွက် အကူအညီလက်ြရဳရိှေသာ စစ်ေေဵေရှာင်ေျောဵအတွက် လဳုခြုဳေှုေရှိသညဴ်အခေင် နယ်စေ် 

ခဖတ်ေကျော် အကူအညီေေဵေနေှုေျောဵသည်လည်ဵ လက်ရှိ စစ်ေေဵေရှာင်ေျောဵေှ အေရဵတကကီဵလုိအေ်ေနေသာ 

အကူအညီေျောဵအာဵ လဳုေလာက်စွာ ခဖန့်ေဝေေဵနုိင်ေှုေရှိေေ။ 

 

 
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/

