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ဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ဇွန်လ ၆ရက်မှ 

ဇွန်လ ၁၉ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

      ၅ ရက် 

ဇွန်လ 6 ရက်မှ ဇွန်လ 

၁၉ ရက် 

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၅၂ 5 ၂57 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၂၆  ၃၂6 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂၀၂ 12 214 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၉၁  91 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၉၄ 3 ၃97 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၆၀  ၁၆၀ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၄၆ 10 5၆ 

 ေ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 

 စုစုပေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 



 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

      ၅ ရက်ေန့ 

အထိ  

IDPs အသစ် ဇွန်လ ၆ 

ရက်ေန့ - ဇွန်လ ၁ ၉ 

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 စကစ၏ နယ်ေခမရှင်ဵလင်ဵ             ခခင်ဵမျာဵ၊ လက်နကက်ကီဵ 

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ခခင်ဵနှငဴ် ဘုရာဵေကျာင်ဵမျာဵ မီဵရှ့ို ခခင်ဵ 

လွန်ခဴဲေသာသတင်ဵနှစ်ပတ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် မုိဵမမဲမှ လိွုင်ေကာင်၊ လိွုင်ေကာင်မှ ေဘာလခဲ၏ 

အဓိကကျေသာ လမ်ဵမကကီဵ မျာဵအာဵ ကကိုဵစာဵထိန်ဵချုပ်ထာဵနိုင်ရန်  နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵကာ စစ်ဆင်ေရဵမျာဵ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်လာေနသညဴ်အချနိ် ကရင်နီခုခတဳပ်မျာဵ၏ တုိကခ်ိကု်ဖခင်ဵမျာဵ ခဳေနရသည်။ ေမလ ၃၀ 

ရက်ေန့ကတည်ဵက စမပီဵ  တုိကခ်ိကု်ခရဳဖခင်ဵေ ကာငဴ် စစ်ေကာင်စီကာဵ အစီဵ ၃၀ ေကျာ်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ 

ေဘာလခဲမှ ဖပန်လာေသာ စစ်ေကာင်စီကာဵ အစီဵ ၄၀ သည် လွန်ခဴဲသည်ဴ သဳုဵပတ်၌ တုိက်ခိုက်ခဳရမပီဵ ၃၃ စီဵသည် 

လိွုင်ေကာ်သ့ုိ ဖပနလ်ည်မေရာကရ်ှိလာနိုင်ဘဲ ဇွန်လ ၁၅ ကတည်ဵက ဖရူဆုိအနီဵ အမတ်ှ ၁၄ စစ်တန်ဵဖမင်ဴ 

ေလဴကျငဴ်ေရဵေကျာင်ဵ ထဲသ့ုိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စသီည် အရပ်သာဵဖပည်သူမျာဵအာဵ 

ခုခဳတုိကခ်ိကု်ဖခင်ဵမျာဵ တုိဵလာမပီဵ  ဖပစဒ်ဏ်ချမှတ်ဖခင်ဵမျာဵအဖပင် ေကျဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ လက်နကက်ကီဵ 

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ - သက်ကကီဵအရွယ်အိမုျာဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵမျာဵအာဵ သတ်ဖဖတ်ဖခင်ဵ (သ့ုိ) 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ - ဘုရာဵရိှခုိဵေကျာင်ဵမျာဵအာဵ မီဵရှို့ဖခင်ဵနှငဴ် ေဖမဖမုပ်မုိင်ဵေထာင်ထာဵဖခင်ဵမျာဵသည်  

စစ်ေကာင်စီအာဵ တဖဖည်ဵဖဖည်ဵနှငဴ် ရှုဳဵနှိပ်ေစခဴဲသည်။ 

 

ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့၊ လိွုင်လင်ေလဵမမို့၊ ပိန်ဵချစ်ေကျဵရွာတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵေရာင်ဵ၀ယ်သူ (၅) ဦဵကုိ WY ေဆဵ 

၃၂၄ဖပာဵ၊ ဖုန်ဵ ၃ လဳုဵနှငဴ် ကျပ်ေငွ ၁၆ သိန်ဵတ့ုိကုိ KNDF B-14, KSP တ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲပါသည်။ 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ပူဖာဵေကျဵရွာတွင် ရွာသ့ုိ ပစည်ဵဖပန်ယူသည်ဴ ရွာသာဵအချ ို ့ကုိ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

စတင်ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ KNDF B-06 နှင်ဴ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ ေန၀င်ချနိ် ည (၇)နာရီခန့်တွင်လည်ဵ KNDF 

B-10  မှ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ရဲစခန်ဵအနီဵတွင် ကင်ဵပနု်ဵချေနသညဴ် စစ်ေကာင်တပ်အာဵ သွာဵေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴပါ 

သည်။ 

 

ဇွန်လ ၇ ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မှ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ကရင်န ီေဒသခဳေတာ်လှန်ေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့ ရှမ်ဵ ဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ မုိဵမဗဲမမို့အထွက်ေညာင်ဝိုင်ဵရပ်ကွက် အနီဵတွင်တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာခဲရဴာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၁၀ ဦဵထက်မနည်ဵေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ ေညာင်ဵဝိငု်ဵရပ်ကွက်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တပ်စဲွ 

ထာဵသညဴ်အတွက်  ေဒသခဳ ဖပည်သူမျာဵ စစ်ေဘဵမေရှာင်နိငု်ဘဲ ပိတ်မိေန ကပါသည်။ နဳနက် (၈)နာရီအချနိ်တွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေစျဵကုန်ဵရပ်ကွက်မှ ေဒသခဳအမျ ို ဵသမီဵ တစ်ဦဵ လက်နက်ကကီဵ 

ထိမှနေ်သဆဳုဵခဲကဴာ နှစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ ေညာင်ဝုိင်ဵရပ်ကွက်နှင်ဴ နီဵေနသညဴ် ပဲွကနု်ဵ ၁ ရပ်ကွက်မှ 

  ေဒသခဳ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵလည်ဵ လက်နက်ကကီဵ သ ဳကာဵရဖခင်ဵေ ကာင်ဴ နှလဳုဵရပက်ာ ေသဆဳုဵ သွာဵခဴဲသည်။  

 

ဇွန်လ ၈ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ စဳဖပ၆ မုိင်တွင် ကင်ဵလှညဴ်ေနသည်ဴ KNDF B 09နှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိ 

နှစ်ဘက်တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ထိခိကု်ေသဆဳုဵမှုမျာဵအတည်မဖပုနိုင်ေသာ်လည်ဵ KNDF မှ 

တပ်သာဵ ၄ ဦဵ မစိုဵရိမ်ရသညဴ် ဒဏရ်ာ ရရိှခဴဲသည်။  

 

ဇွန်လ ၉ ရက်ေန့၊ ညေန (၄)နာရီခန့်တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ေဒါေပါ်ကလဲေကျဵရွာအနီဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် 

ေဒသခဳကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵတ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ေကျဵရွာအတွင်ဵ လက်နကက်ကီဵဖဖင်ဴ 



ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ အသက်(၂၀)အရွယ် ေဒသခအဳမျ ို ဵသမီဵ   ဦဵ ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  (၄)ဦဵထက်မနည်ဵ ဒဏရ်ာရရိှ 

ခဲပဴါသည်။ 

 

ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ ေခါက်ပေလာက်ေကျဵရွာတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ်စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု ကရင်နီ 

ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵဖဖစ်သညဴ် ဒီဵ ေမာဴဆုိ ဖပည်သ့ူကာကွယ် ေရဵတပ် ဗျူဟာ (၃), အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ ၁၁၀၂ နှငဴ် C,D,E 

တ့ုိ သွာဵေရာက်တိုကခ်ိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၂)ဦေသဆဳုဵမပီဵ ဒီဵ ေမာဴဆုိ ဖပည်သ့ူကာကွယ် ေရဵတပ်မှ 

တပ်သာဵ ၁ ဦဵကျဆဳုဵခဲပဴါသည်။  ထုိတရက်တည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါစဲေကျဵရွာတွင် ပစည်ဵဖပန်ယူသညဴ် 

အသက်၅၀ ေကျာ်အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ မုိင်ဵနင်ဵမိမပီဵ ေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ ေငွေတာင်အေဖခစိုက ် ခလရ (၁၀၂)တပ်မှ 

ညချနိ်တွင် လက်နကက်ကီဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဆာင်ဒူလာေကျဵရွာအုပ်စုမှ ရွာတစ်ရွာအတွင်ဵ 

လက်နက်ကကီဵကျေရာက်ကာ ေနအိမ်တစ်လဳုဵ ထိမှန်မပီဵ ေနအိမ်တွင်ဵရှိသူ အသက် (၅၄) နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသာဵ 

   ဦဵ လက်နက်ကကီဵထိမှန်ေသာ ေ ကာင်ဴ ပဲွချင်ဵမပီဵ ေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ ထ့ုိအဖပင် အသက် (၁၈)နှစ်အရွယ် သမီဵ၊ 

အသက်(၅)နှစ်အရွယ် ေဖမဵဖဖစ်သူနှငဴ် (၁၅)နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵတ့ုိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဴဲသည်။  

 

ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ နဳနက် ၃ နာရီဝန်ဵကျင်အချနိ်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ၆မုိင်ေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် 

KNDF B-09, PDF စသည်ဴ ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵမှ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှမှုအချ ို ့ ရှိေ ကာင်ဵ KNDF B 09 မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ 

 

ဇွန်လ ၁၂ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ပူဖာဵ ေကျဵရွာတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KNDF B-06 တ့ုိ 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ထုိတိုက်ပဲွတွင် KNDF မှ ရဲေဘာ်(၂)ဦဵ လက်နကက်ကီဵထိမှန်မပီဵ မစိုဵရိမ်ရသည်ဴ ဒဏရ်ာရရှိကာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ အနည်ဵဆဳုဵ ၃ ဦဵထိခိုက်ေ ကာင်ဵ KNDF B-06 ထုတ်ဖပန်သည်။ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါေညဵခူ 

ရွာတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရဵ ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့ဖဖစ်သညဴ် KA, KNDF, 

Loikaw PDF, DMO PDF တို့ ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၁၀)ဦဵမနည်ဵ ကျဆဳုဵကာ 

လက်နက်ငယ် (၈)လက်နှင်ဴ စစ်အသဳုဵအေဆာင်ပစည်ဵအချ ို ့ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴေ ကာင်ဵ KNDF မှ ထုတ်ဖပန် 

ထာဵပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဖရူဆုိမမို ့နယ်၊ ထီဵေပါ်ဆုိရွာရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရာဵေကျာင်ဵနှင်ဴ အသင်ဵေတာ်ေနအိမ်မျာဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီဵ သွာဵခဲပဴါသည်။ 

 

ဇွန်လ ၁၄ ရက်ေန့ မွန်ဵလဲွ (၁)နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါေညဵခူေကျဵရွာရှ ိ ေနအိမ် (၅)လဳုဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ အေ ကာင်ဵမဴဲ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ရွာလဳုဵကျွတ်နီဵပါဵ 

ေနအိမ်မျာဵကို ေဖာက်ထွင်ဵဖခင်ဵမျာဵဖပုလုပ်ခဲဴသလုိ ခရစ်ယာန်ဘုရာဵေကျာင်ဵအာဵ လက်နက်ကကီဵ ဖဖငဴ် 

ဖျက်ဆီဵခဴဲပါသည်။ ထုိတရက်တည်ဵအတွင်ဵ မွန်ဵလဲွ ၂ နာရီအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ 

ယူဆုိမုိဆုိအာဵ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵ မရှိဘဲ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴ (၄)ကကိမ်ပစ်ခတ်၍ လက်နက်ကကီဵမျာဵ ေနအိမ် 

အေပါ် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴသညဴ်အတွက် အရပ်သာဵ (၃)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲကာ ေနအိမ်(၂)လဳုဵနှငဴ် 

ဆုိင်ကယ် (၁)စီဵတ့ုိ ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသညဴ်သူမျာဵသည ် အသက် (၆၀)အရွယ် အဘာွဵ 

တစ်ဦဵ၊ အသက် (၂၀)အရွယ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵနှငဴ် (၃)နှစ်အရွယ် ကေလဵငယ်တစ်ဦဵဖဖစ်သည်။ 



  
       စကစမှ ဖရူဆို၊ ေဒါေညဵခူေကျဵရွာ ကက်သလစ်ဘုရာဵရှိခိုဵေကျာင်ဵအာဵ မီဵရှို့ဖျက်စီဵ           စကစ၏ လက်နက်ကကီဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာငဴ် ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိသွာဵသညဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမှ                                                                                                                                                                                                                

 

ဇွန်လ ၁၅ရက်ေန့၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါေညဵခူရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵ 

တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴမပီဵ တုိကပဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၄)ဦဵကျဆဳုဵခဲပဴါသည်။ ညေန (၃)နာရီေကျာ်အချနိ်တွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ေဒါေညဵခူေကျဵရွာရှိ ကက်သလစ်ဘုရာဵရိှခုိဵေကျာင်ဵ၊ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေနအိမ် နှင်ဴ ဓမ ရုဳတို့အာဵ 

မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴပါသည်။ 

 

 
Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Khu Ruby  Tel: +666 3184 2980   

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn         or    https://www.facebook.com/kcsnengbur/       

Email: kcsn2010@gmail.com 

http://www.karennicsn.org/
https://www.facebook.com/kcsnengbur/

