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သသဂုတ်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်မှ 

ဇလူိုင်လ ၃၁ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဇူလုိင်လ ၁၇ ရက် 

ဇူလုိင်လ 18 ရက်မှ 

ဇူလုိင်လ 31 ရက် 

စုစုေေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၅၉ ၂ 2၆၁ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၂၉  329 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂၁၉ ၈ 2၂၇ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၉၁  91 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၉၇ ၃ 40၀ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၆၆ 5 ၁၇1 

 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 

ဇူလုိင် ၁၇ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် ဇူလုိင် 

၁၈ ရက်ေန့ - ဇူလုိင် 

၃၁ 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 

 

 



 
 စစ်ေကာင်စီမှ အရပ်သာဵမျာဵရိှရာသ့ုိ လက်နကက်ကီဵမျာဵပစ်ခတ်ခခင်ဵ၊ သတ်ခဖတ်ခခင်ဵနှင်ဴ လုယက်ခခင်ဵ 

လွန်ခဴဲသညဴ် နှစ်ပတ်အတွင်ဵ                                                                           

စစ်ေကာင်စ ီ                                                                                      

                                                                                                        



                                                                                                      

                                                                                       

                                                                                      

                                                         လိွုင်ေကာ်မှ ေဘာလခဲသို့ 

ကကိမ်ဖနမ်ျာဵစွာပျသဳန်ဵ                                        ေဖမဖပင်အေဖခအေနကုိ     

ေထာက်လှမ်ဵခဲဴပါသည်။  

 

ဇူလုိင်လ ၁၈ရက်၊ နနဳက ်၅ နာရီအချနိ်တွင် ကရင်နီဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵမှ စစ်ေကာင်စီတပ် ခမရ ၄၂၂ 

တပ်စခန်ဵ အာဵ သွာဵေရာက်ပစ်ခတ်မပီဵ ေန့လည် ၁ နာရီအချနိ်တွင် စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် 

မုိဵမဗဲဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိ တိုက်ပဲွထပ်မဳဖဖစပွ်ာဵခဲဴပါသည်။ တုိကပဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၇ 

ဦဵေသဆဳုဵသည်။ ဖယ်ခုဳ၊ မုိဵမဗ၊ဲ လိွုင်ေကာ် အေဖမာက်တပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖငဴ် ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ 

စည်ကာဵ(၁) ရပ်ကွက်မှ ဖပည်သူ (၁)ဦဵထိမှန် ဒဏရ်ာရရိှသွာဵသညဴ်အဖပင် ေနအိမ်တစ်လဳုဵလည်ဵ ထိမှန်မပီဵ 

မီဵေလာင်ခဲဴပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ေခါင်ဵအိေကျဵရွာသ့ုိ လက်နက်ကကီဵ ၅လဳုဵကျေရာက်ေပါက်ကွဲမပီဵ 

ေနအိမ် ၂ လဳုဵထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ေသဵဆူလဲေကျဵရွာအတွင်ဵ 

တပ်စွေဲနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵအာဵ KNDF B05 နှင်ဴ B06 တ့ုိမှ ေရှာင်တခင် ဝင်ေရာက်တုိက်ခိုက်ရာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ(၂) ဦဵ ကျဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ဒီဵေမာဴဆုိ အေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵ စစ်ေရှာင်မျာဵေနထုိင်သညဴ် 

ေကျဵရွာမျာဵအတွင်ဵသို့ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်၍ တစ်လေကျာ်သာဖွငဴ်လှစ်ရေသဵသည်ဴ 

စာသင်ေကျာင်ဵ (၅)ေကျာင်ဵ ယာယီပိတ်ထာဵခဲဴရပါသည်။ 

 

ဇူလုိင်လ ၂၁ရက်၊ ဖယ်ခုဳမမို ့နယ်၊ လဟယ်ေကျဵရွာအနီဵရိှ လွယ်မကူေတာင်ေပါ်တွင် တပ်စွထဲာဵသည်ဴ 

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KNDF B-03, Pekhon PDF တပ်ရင်ဵ ၂ တ့ုိ ေန့လည် ၃နာရီအချနိ်မှစတင်၍ တစ်နာရီ ကာ 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစေ်ကာင်စီတပ်မှ (၉)ဦဵ ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။  

 

ဇူလုိင်လ ၂၂ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵ လှုပ်ရှာဵေနသည်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵဖဖစ်သညဴ် KA, 

KNDF B -04, Loikaw PDF, အလယ်ပုိင်ဵတိုင်ဵအထူဵစစ်ဆင်ေရဵအဖဲွ့၊ အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵတပ်ရင်ဵ ၁၁၀၁ တ့ုိ 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲမဴပီဵ  စစ်ေကာင်စီဘက်မှ (၄)ဦဵေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။  

 

ဇူလုိင် ၂၅ရက်၊ စစ်ေကာင်စီတပ်သည် စစ်ကာဵ ၂၁ စီဵ၊ စစ်သာဵအင်အာဵ ၃၀၀ ခန့်နှငဴ် မုိဵမဗဲမမို့သ့ုိ စစ်ေ ကာင်ဵ 

ထုိဵလာခဲရဴာ ေဒသခဳကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵဖဖစ်သညဴ် မုိဵမဗဲဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ် တပ်ရင်ဵ ၁၊ တပ်ရင်ဵ၂၊ 

လိွုင်ေကာ်ဖပည်သ့ူကာကွယ် ေရဵတပ်၊ URF တ့ုိနှငဴ် တိုကပဲွ် ၃နာရီ ကာ ဖဖစပွ်ာဵကာ စစ်ေကာင်စီမှ (၁၀)ဦဵ 

ေသဆဳုဵမပီဵ ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မှ တစ်ဦဵ မစိုဵရိမ်ရသညဴ် ဒဏရ်ာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

စစ်ေကာင်စတီပ်မျာဵမှ လက်နက်ကကီဵပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် အရပ်သာဵေနအိမ်မျာဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵခဲဴရမပီဵ 

စစ်ေရှာင်မျာဵရိှရာ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵတ့ုိတွင်လည်ဵ ကျေရာကေ်ပါက်ကွခဲဲဴသညဴ်အတွက် အရပ်သာဵနှစဦ်ဵ ထိခိုက် 

ဒဏရ်ာသည်ဴအဖပင် စည်ကာဵ(၃)ရပ်ကွက်ေန အသက် (၇၀)ေကျာ်အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ ပဲွချင်ဵမပီဵ ေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ 

 



ဇူလုိင်လ ၂၈ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့မရဲစခန်ဵတွင် အေဖခချထာဵေသာ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်ဖဲွ့မျာဵသည ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ စခန်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ကင်ဵလှညဴ်ေနစဉ် နယ်ေဖမအတွင်ဵလှုပ်ရှာဵေနေသာ ဖပည်သ့ူ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်-ဒီဵေမာဴဆုိ (DMO-Local PDF) ဗျူဟာ (၃)နှငဴ် အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵတပ်ရင်ဵ (၁၁၀၆) 

ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တို့ ေန့လည် ၁၂ နာရီအချနိ်တွင် တိုကခ်ိကု်ခဲဴသညဴ်အတွက် စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၂ ဦဵေသဆဳုဵကာ 

တစ်ဦဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင်  နန်ဵဖဲေကျဵရွာအနီဵ မက်စေလာင်ဵေတာင်ေပါ်ရိှ 

စစ်ေကာင်စီ တပ်စခန်ဵ အာဵ KNDF B16 မှ ေဖပာက်ကျာဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴသဖဖင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၁) 

ဦဵေသဆဳုဵခဴဲပါသည်။ 

 

ဇူလုိင်လ (၂၉) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါခမီဵေကျဵရွာအနီဵတွင် ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရဵ ပူဵေပါင်ဵတပ် 

မျာဵနှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ နှစ်ဖက်ထိေတွ့တုိကပဲွ်မျာဵဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ အ ကမ်ဵ  ဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နကက်ကီဵ 

ပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် KNDF B01 မှ ရဲေဘာ်(၁)ဦဵ ကျဆဳုဵခဴဲရပါသည်။  

 

ဇူလုိင်လ (၃၀) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ဟိုဖိတ်နှင်ဴေဒါပုိဵစီေကျဵရွာမျာဵသို့ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ 

စစ်ေကာင်စစီစ်ေ ကာင်ဵ နှစ်ေ ကာင်ဵသည် KNDF B09 တ့ုိနှငဴ် ဟိဖိုတ်၊ ေဒါပုိဵစီနငှ်ဴ ေဒါဘူဵငဳ(၅)မုိင်ေကျဵရွာတို့တွင် 

ထိေတွ့တုိကပဲွ် (၃) ကကိမ် ဖဖစပွ်ာဵခဲဴပါသည်။  

  
စကစမှ ပစ်ခတ်လုိက်သညဴ် လက်နက်ကကီဵ အရပ်သာဵမျာဵအာဵ ထိမှန်        စကစမှ ဖျက်စီဵသွာဵေသာ မိုဵမဗဲမမို့မ ှဘုရာဵေကျာင်ဵ 

 

ဇူလုိင်လ (၃၁) ရက်ေန့၊ နဳနကပုိ်င်ဵ ၁၁ နာရီအချနိ်တွင်  ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ အူဵခူဵရီေကျဵရွာအနီဵတွင် 

လဳုခခုဳေရဵယူေနေသာ KNDF B05 နှင်ဴစစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိ ေန့လည် ၁၁ နာရီအချနိ်တွင် ထိေတွ့တုိကပဲွ် 

ဖဖစပွ်ာဵခဲပဴါသည်။ ထိေတွ့တုိကပဲွ်မျာဵအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်ဘက်မှ ထိခိုက်ေသဆဳုဵမှုမျာဵ ရိှခဴဲေသာ်လည်ဵ 

အေသအေပျက် စာရင်ဵအတိအကျ မသိရေပ။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် ေငွေတာင်တွင်ရှိေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ 

(၁၀၂)တပ်ရင်ဵနှငဴ် ဖရူဆုိအေဖခစုိက ် (၁၂၈)တပ်ရင်ဵတ့ုိမှ လက်နကက်ကီဵဖဖင်ဴ ၁၀ ကကိမ်ခန့် ပစ်ခတ်ခဲဴသည်။ 

ပစ်ခတ်လုိကေ်သာ လက်နကက်ကီဵမျာဵသည ် စစ်ေရှာင်စခန်ဵဘက် ကျခဲဴတာေ ကာင်ဴ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် 

စစ်ေရှာင်အမျ ို ဵသမီဵငယ်တစ်ဦဵ ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသညဴ်အဖပင် ေနာက်ထပ် ၄ဦဵ ဒဏရ်ာရခဴဲသည်။ အလာဵတူ 

ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဖကဖ်ခမ်ဵ ေကျဵရွာတစ်ရွာထဲသ့ုိ လက်နက်ကကီဵ ၆လဳုဵကျေရာက်ခဲဴမပီဵ ေနအိမ်တစ်လဳုဵ 

ပျက်စီဵခဲသဴညဴ်အဖပင် အသက် ၂နှစ်၈လအရွယ်ကေလဵတစ်ဦဵအာဵ လက်နက်ကကီဵစ ရှပ်ထိမှန်သွာဵခဲဴသည်။ 

 

 

 



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/

