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သသဂုတလ် ၁၇ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်မှ 

ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁     

- ဇူလုိင်လ ၃၁ ရက် 

ဩဂုတ်လ ၁ ရက်မှ 

ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက် 

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၆၁ ၄ 2၆5 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၂၉ ၄ 333 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂၂၇ ၅ 232 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၉၁ 2 93 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၀၀ 2 402 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၇၁ 1 ၁၇2 

 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 

 စုစုပေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 



 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဇူလုိင် ၃ ၁ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

       ၁ ရက ်- 

       ၁ ၄ 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 စစ်ေကာင်စ၏ီ ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်ခခင်ဵ၊ ေလယာဉ်ပျခဳဖင်ဴ ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်ခခင်ဵ 

ေသကာင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ ေသဆဳုဵခခင်ဵနှငဴ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခခင်ဵ 
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သသဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့၊ နဳနကပုိ်င်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေသဵဆလဲူေကျဵရွာတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီ 

တပ်နှငဴ် နယ်ေဖမလဳုခခုဳေရဵယူေနေသာ KA, KNDF တ့ုိနှငဴ် တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဖယ်ခုဳမမို ့နယ်၊ 

ေခါင်ဵအိေကျဵရွာအုပ်စု၊ ပင်ပုနဳှငဴ် လွယ်ဝှေဲကျဵရွာအနီဵရှိ ေတာင်ေပါ်တွင် စခန်ဵချေနသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု

KNDF B-03, B-11, SSRY, KA တ့ုိမှ ခခုခဳိတုိုကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၂) ဦဵ ကျဆဳုဵခဲပဴါသည်။  

 

သသဂုတ်လ ၂ ရက်ေန့၊ ဒီဵ ေမာဴဆုိမမို့၊ ေငွေတာင်အေဖခစုိက ် ခမရ (၄၂၇)တပ်စခန်ဵမ ှ စဳဖပ (၆) မုိင်ဘက်သ့ုိ 

စစ်ေသကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KNDF B-09တ့ုိ တေနကုန်နီဵ ပါဵ တုိက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ 

ထုိတရက်တည်ဵတွင် ေဘာလခဲမမို ့နယ်၊ မက်စေလာင်ဵေတာင်ေပါ်ရိှ စစ်ေကာင်စီ၏ တပ်စခန်ဵ အာဵ KA, KNDF B-

16 တိုမှ့ ေပျာက်ကျာဵစနစ်ဖဖင်ဴ တိုကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ ထ့ုိအဖပင် 



လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် (၃)မုိင် လွယ်တမူေကျဵရွာအတွင်ဵသို့ ၀င်ေရာက်လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၄)ဦဵအာဵ 

KNDF B-12 မှ တိုကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်ဘက်မှ ထိခိကု်ေသဆဳုဵမှုရှိခဲေဴသာ်လည်ဵ အေရအတွက်အတိအကျ 

မသိရှိရေပ။ 

 

သသဂုတ်လ ၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်ခန်ဵ မအနီဵ အထုိင်စခန်ဵချဲ့ရန် ဖပင်ဆင်ေနသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကုိ 

ဒီဵေမာဴဆုိ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မှ ေပျာက်ကျာဵစနစ်ဖဖငဴ် သွာဵေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲဴပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ည၈နာရီ 

၃၀မိနစ်အချနိ်ခန့်တွင် မုိဵမဗမဲမို့နယ် ဖလုိင်ေကျဵရွာမှ စစ်ေကာင်စီ၏ ကင်ဵပန်ုဵကို မုိဵမဗဲဖပညဴ်သ့ူ ကာကွယ်ေရဵ 

တပ်မှ သွာဵေရာကပ်စ်ခတ်ဖခင်ဵေသကာင်ဴ နာရီ၀က်ခန့် နစှ်ဖက်တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ 

 

ဩဂုတ်လ ၄ ရက်ေန့၊ ဇူလုိင်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီမှ စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသို့ လက်နက်ကကီဵဖဖငဴ် 

ပစ်ခတ်၍ လက်နကက်ကီဵ ထိမှန်မှုေသကာင်ဴ အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် ဦဵနာသာဵလယ်သည် ေဆဵကုသခဳယူရင်ဵ 

ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴမပီ ဖဖစသ်ည်။ 

 

သသဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ စဳဖပ(၆) မုိင်နှငဴ် ဘက်တလိန်ေကျဵရွာတို့တွင် စစ်ေသကာင်ဵ နှစ်ေသကာင်ဵဖဖငဴ် 

စစ်ေသကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KNDF B-09, DMO-PDFတ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

(၁)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ (၄)ဦဵ ဒဏ်ရာရခဴဲပါသည်။ ဘက်တလိန်ေကျဵရွာမှ ဖပည်သူေနအိမ်တစ်လဳုဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတပ် 

မျာဵမှ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှပဲိ ဖယ်ခုဳအင်ဵအေရှ့ဘကဖ်ခမ်ဵ 

ေကျဵရွာတစ်ရွာအတွင်ဵ လူကကီဵေရာဂါဖဖင်ဴ ဆဳုဵပါဵသာွဵေသာ ဇနီဵဖဖစသူ်၏ အသုဘဖပုလုပ်ေနစဉ် ည ၉နာရီ 

အချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စ၏ီ စစ်ဆင်ေရဵကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် စကခ (၇) မှ လက်နကက်ကီဵ ၇လဳုဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ် 

လာေသာ လက်နကက်ကီဵကျေရာကေ်ပါက်ကွဲ၍ အသက် ၇၀ နှစ်အရွယ် ခင်ပနွ်ဵဖဖစ်သူအာဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန် 

ေသဆဳုဵခဴဲရသည်။ 

 

သသဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိ မမို ့မ ရဲစခန်ဵကုိ KNDF B-10 အမ ှ အလစ်၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲရဴာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၁)ဦဵ ေသဆဳုဵခဴဲပါသည်။  

 

ဩဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁၀ နာရီဝန်ဵကျင်အချနိ်တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့အသကာဵတွင် ရှိေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် စစ်ေသကာင်ဵထုိဵလာ၍ ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရဵပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တို့မှ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ 

ဘက်တလိန်ေကျဵရွာတွင် သကာဵဖဖတ်တုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵေနချနိ် ဒီဵေမာဴဆုိအေဖခစုိက ် ခမရ ၄၂၇ 

တပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိ အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ ေကျဵရွာအတွင်ဵ လက်နက်ကကီဵ ၃လဳုဵ 

ကျေရာက်ေပါက်ကွဲကာ လူေနအိမ် နှစ်လဳုဵ ထိမှန်ပျက်စီဵမပီဵ  သကက် ၂ေကာင်အာဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵသွာဵခဲသဴည်။ 

ထုိတရက်တည်ဵအတွင်ဵ ရှာဵေတာမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ တငူဵဆုိတပ်စခန်ဵမှ ထွက်ခွာလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့ 

မျာဵနှင်ဴ KA၊ KNDF ရဲေဘာ်မျာဵ ထိေတွ့တုိကပဲွ် ၃ ကကိမ် ဖဖစပွ်ာဵမပီဵ  စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၂ ဦဵထက်မနည်ဵ 

ေသဆဳုဵခဴဲသည်။ 

 



 
  ေလယာဉ်ဖဖငဴ် ဗဳုဵကကဲတိုက်ခိုက်ခဲဴ၍ ပျက်စီဵသွာဵေသာ အေဆာက်အဦဵလွိုင်ေကာ်               လက်နက်ကကီဵထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိသွာဵသညဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမှ ဖပည်သတူစ်ဦဵ 

 

 

 

သသဂုတ်လ ၉ရက်ေန့၊ လိွုင်လင်မမို့နယ်၊ ေဒါပါပါဵေကျဵရွာရှိ ေဆဵေပဵခန်ဵကို စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

တုိကေ်လယာဉ်ဖဖငဴ် အေသကာင်ဵမဴဲ လာ ေရာက်ပစ်ခတ်ခဲဴမှုေသကာင်ဴ အသက် (၇၀)ေကျာ် အရွယ် သက်ကကီဵတစ်ဦဵ 

ထိမှန်ေသဆဳုဵမပီဵ ေဆဵဆရာ(၂)ဦဵ ထိမှနဒ်ဏရ်ာရရိှခဴဲပါသည်။ ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်မှုေသကာင်ဴ ေဆဵခန်ဵနှင်ဴ 

ေနအိမ်တစ်လဳုဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵသွာခဲပဴါသည်။ ေလေသကာင်ဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်တုိကခ်ိကု်သညဴ်အချနိ် အနီဵအနာဵရွာတွင် 

စာသင်ေနသကသည်ဴ ကေလဵငယ်မျာဵမှ ေသကာက်လန့်တသကာဵနှင်ဴ နီဵစပ်ရာေတာထဲသ့ုိ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင် 

ခဴဲသကရပါသည်။ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့အေဖခစုိက ်၁၀၂ တပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်မှုေသကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဖခမ်ဵ 

ေကျဵရွာတစ်ရွာအတွင်ဵသို့ လက်နက်ကကီဵ ၈ လဳုဵထက်မနည်ဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲ၍ ေဒသခဳ (၃)ဦဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵသညဴ် အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ ခါဵ၊ 

အသက် ၁၇နှစ်အရွယ်အမျ ို ဵသာဵ တစ်ဦဵ ဒူဵေအာက်၊ အသက် ၂၀ေကျာ်အရွယ်အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵက ပုခုဳဵတွင် 

လက်နက်ကကီဵစ ထိမှန်ခဴဲသကသည်။ ထုိတရည်ဵတည်ဵတွင် ရှာဵေတာမမို ့နယ်အတွင်ဵ ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵနှငဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၅ ဦဵထက်မနည်ဵ 

ေသဆဳုဵေသကာင်ဵ KNDF တပ်ရင်ဵ ၁၇ မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ 

 

သသဂုတ်လ ၁၁ရက်၊ နဳနက်ပုိင်ဵတွင် ကယန်ဵစာေပနှင်ဴယဉ်ေကျဵမှု ဗဟိုေကာ်မတီ ဥက္ကဌ ခွန်ဵ ဖရန်စစ္စကိုအာဵ 

အမည်မသိလူနှစဦ်ဵမှေသနတ်ဖဖငဴ်  လုပ်ကကဳသတ်ဖဖတ်ခဲဴပါသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် အမှတ် (၁၄) စစ်ေလဴကျငဴ် 

ေရဵေကျာင်ဵမှ ဖရူဆုိအေရှ့ဖခမ်ဵသ့ုိ အင်အာဵ ၃၀ခန့် စစ်ေသကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KA၊ KNDF B-

15 ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိနှငဴ် တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစေ်ကာင်စီတပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆဳုဵခဲဴသည်။ 

 

သသဂုတ်လ ၁၂ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ဆုိလျာဵကူဵေကျဵရွာတွင်စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵဖဖစ်သညဴ် KA, 

Loikaw PDF, KNDF, Deemawso PDF, Moebye PDF, KRU, KGZ, အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵအထူဵစစ်ဆင်ေရဵ တပ်ရင်ဵ 

၁၁၀၁ တို့သည် စစ်ေသကာင်ဵ ၃ ေသကာင်ဵဖဖငဴ် စစ်ေသကာင်ဵထုိဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီ တပ်အာဵ သသဂုတ်လ 

(၉)ရက်ေန့မှ (၁၂)ရက်ေန့အထိ (၄)ရက်ဆက်တိုက ်တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ  Loikaw PDF မှ ရဲေဘာ်တစ်ဦဵကျဆဳုဵ၍ 

စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၂ ဦဵနှငဴ်အထက် ေသဆဳုဵေသကာင်ဵ လိွုင်ေကာ် PDF မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် 

ဖရူဆုိမမို့နယ် မာခေရာ်ေရှ့ ေတာင်ေပါ် စစ်ေကာင်စီ၏ေဖခကုပ်စခန်ဵ ကုိ KA မှ ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ခဲဴရာ 

စစ်ေကာင်စီ တစ်ဦဵေသဆဳုဵခဲသဴည်။ 

 



ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန့၊ နဳနကအ်ေစာပုိင်ဵအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ခိုဵ စာဵေမာ 

ေကျဵရွာအတွင်ဵသို့ စစ်ေသကာင်ဵထုိဵလာမပီဵ  ေကျဵရွာအတွင်ဵ သက်ကကီဵပုိင်ဵ ေဒသခဳ ၄ ဦဵအာဵ လမ်ဵဖပအဖဖစ် 

ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵကာ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် ဖပနလ်ည်လွတ်ေဖမာက်လာခဲသဴည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် 

ဖရူဆုိမမို့အေဖခစိုက် ခမရ ၅၃၁ သည် ဖရူဆုိအေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵသ့ုိ စစ်ေသကာင်ဵထုိဵလာမပီဵ  KA၊ KNDF နှငဴ် 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ကာ စစေ်ကင်စီတပ်မှ ၃ ဦဵ ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴ၍ လက်နက်ခယဲမ်ဵအချ ို ့အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိသည်။ 

 

 

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/

