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ဇလူိုင်လ  ၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ဇွန်လ ၂၀ရက်မှ 

ဇလူိုင်လ ၃ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဇွန်လ ၁၉ရက် 

ဇွန်လ ၂၀ရက်မှ 

ဇူလုိင်လ ၃ ရက် 

စုစုေေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၅၇  ၂၅၇ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၂၆ 2 ၃၂8 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂၁၄ ၃ ၂၁၇ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၉၁  91 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၉၇  ၃9၇ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၆၀ ၃ ၁၆၃ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၆  ၅၆ 

 ေ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 

 စုစုေေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 



 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဇွန်လ ၁၉ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် ဇွန်လ 

၂၀ - ဇူလှိုင်လ ၃ 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 
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ဇွန်လ ၁၉ ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵ ဖပည်နယ်ေတာင်ပုိင်ဵ ဖယ် ခုမဳမို ့နယ်၊ ဖယ်ခုဳအင်ဵအေရှ့ဘက်ရိှ လဟယ်၊ မေခခမ်ဵနှငဴ် 

လွယ်ေပါေကျဵရွာတို့မှ ေဖမဩဇာအိတ်မျာဵ၊ ေဖပာင်ဵမျ ို ဵေစဴအိတ်မျာဵ၊ လက်တွန်ဵလယ်ထွန်စက်မျာဵ သယ်ေဆာင် 

လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီပူဵေပါင်ဵ PNO ယဉ်တန်ဵအာဵ မွန်ဵလဲွ ၁နာရီခန့်တွင် ေဆာင်နန်ဵခေဲကျဵရွာနှငဴ် လွယ်ေပါ 

ေကျဵရွာအကကာဵ ခခုဳခုဳတိုကဖ်ခင်ဵခဳရ၍ (၄)ဦဵေသဆဳုဵနုိင်မပီဵ  (၂) ဦဵသည် ဖပင်ဵထန်ေသာ ဒဏ်ရာနိုင်သည်။ 

 

ဇွန်လ ၂၀ ရက်ေန့၊ စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵတွင်ေနမပီဵ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ ဆီဵလီဒုဳဵေကျဵရွာတွင်ရှိေသာ ေနအိမ်အာဵ 

ဖပနလ်ာကကည်ဴသညဴ် ေဒသခဳ(၁)ဦဵ မုိင်ဵနှင်ဵမကိာ ေဖခေထာက်တဖက် ဆဳုဵရှုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ဇွန်လ ၂၁ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵ ဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ နန်ဵေပါ်လဳုေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ဖပည်သူအိမ် 

မျာဵကုိ လုိကလဳ်ေဖာက်ထွင်ဵကာ ဖပည်သူပစည်ဵမျာဵဖဖစ်သညဴ် ထွန်စက်၊ ေဖပာင်ဵမျ ို ဵေစဴမျာဵ၊ ေဖမကသဇာမျာဵ စသညဴ် 

စသညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ယူေဆာင်မပီဵ ေနအိမ် (၃)လဳုဵအာဵ မီဵရှို့သာွဵခဲပါသည်။ 

 

ဇွန်လ ၂၃ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ေဒါဥခူရပက်ွက်၊ ဖပည်နယ်ရဲရုဳဵအနီဵ ည ၇နာရီအချနိ်တွင် ဆုိင်ကယ်ေမာင်ဵနင် 

လာသညဴ် ဖပည်သူတစ်ဦဵအာဵ ရဲကင်ဵမှ ေသနတ်ဖဖငဴ် ပစ်ခတ်ခဲဴရာ ဘယ်ဖက်ေဖခဒူဵေခါင်ဵတွင် ကျည်ထိမှန် 

ခဲပဴါသည်။ 

 

ဇွန်လ ၂၄ ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့တွင် စက်ေလေှမာင်ဵသူ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵအာဵ စကခ ၇ လက်ေအာက်ခ၊ဳ ခမရ ၃၃၆ 

တပ်ရင်ဵမ ှ ည ၉နာရီအချနိ်တွင် လာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီ၏ ပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 

ခဳရသူ၏လက်တွင်လည်ဵ ေသနတ်ထိမှန်မပီဵ ဒဏ်ရာရရိှခဴဲသည်။ 

 

ဇွန်လ ၂၅ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါငဳခါဵရပ်ကွက်၊ ကုန်ဵသာနှင်ဴ ေသဵဆလဲူေကျဵရွာတ့ုိတွင် တပ်စွထဲာဵသည်ဴ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵကုိ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵဖဖစ်သည်ဴ KA, KNDF, Loikaw PDF, DMO PDF, KRU နှင်ဴ 

အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ အထူဵစစ်ဆင်ေရဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိမှ နဳနက ် ၆နာရီ ၃၀မိနစ် ခန့်မှ မွန်ဵလဲွ ၂နာရီ၃၀ မိနစ်ခန့်ထိ 



တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲပဴါသည်။ ထုိတိုက်ပဲွအတွင်ဵ ေတာ်လှန်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵမှ (၃)ဦဵ မစိုဵရိမ်ရသည်ဴ ဒဏရ်ာရရိှခဴဲမပီဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်၏ အထိအခိကု်၊ အကျအဆဳုဵမျာဵ မသိရိှရေချ။  
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ဇွန်လ ၂၈ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ မုိဵမဗဲမမို့၊ ဝါရီဆူဵ ပလုိင်ေကျဵရွာတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီ 

စစ်သာဵမျာဵအတွက ် လက်နကကုိ်င်အဖွဲ့တစ်ဖဲွ့မ ှ ရိက္ခာမျာဵပို့ေဆာင်ေပဵေနမပီဵ ရိက္ခာပုိ့ေဆာင်ေပဵေနေသာ 

လက်နက်ကိငု်အဖွဲ့အာဵ ကရင်နီကာကွယ်ေရဵပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵမှ ပစ်ခတ်ခဲဴသည်။ ထ့ုိအဖပင် ကာလရှည်ကကာစွာ 

တပ်စွထဲာဵ     ေကကာင်ဴ  ေဒသခဳဖပည်သူမျာဵမှ လယ်ယာလုပ်ကိငု် စာဵေသာက်နိငု်မှု မရှိေတာဴ၍ စစ်ေကာင်စမီျာဵ၏ 

ရိက္ခာမျာဵ  ဖဖတ်ေတာက်နိငု်ရန် ဤဝါရီဆူဵပလုိင်ေကျဵရွာအာဵ KNDF, MBPDF တ့ုိမှ စစ်ဇုန်အဖဖစ် သတ်မှတ် 

လုိကသ်ည်။ 

 

ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့ လွယ်ဟယ်တွင် တပ်စွထဲာဵသည် စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵအထူဵ 

စစ်ဆင်ေရဵ အဖဲွ့မ ှစနိုက်ပါဖဖငဴ် သွာဵေရာက်ပစ်ခတ်ခဲဴသညဴ်အတွက် စစ်ေကာင်စီမှ (၅)ဦဵေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ဇွန်လ ၃၀ရက်၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ေလာပိတအမှတ် (၂) သေဘောပင်စခန်ဵနှင်ဴ ဓါတ်ဦဵပွငဴ်ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵကကာဵ 

လမ်ဵမေပါ်တွင် ရိက္ခာသယ်ပ့ုိေနသည်ဴ စစ်ေကာင်စီယာဉ်တစ်စီဵကို KNDF မှ တိုကခ်ိကု်ခဲဴမှုေကကာင်ဴ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်ရင်ဵ ဗုိလ်ကကီဵတစ်ဦဵနှင်ဴ တပ်ကကပ်ကကီဵတစ်ဦဵအပါအ၀င် တပ်သာဵ (၂)ဦဵကျဆဳုဵခဲပဴါသည်။  

 

                                                                                                  

                                                                                   

                                                                                          

 
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/

