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သသဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှ 

ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက ်

- ဩဂုတ်လ ၁၄ 

ရက် 

ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှ 

ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက် 

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၆၅ ၁ ၂၆၆ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၃  ၃၃၃ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂၃၂ ၉ ၂၄၁ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၉၃  ၉၃ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၀၂ ၁ ၄၀၃ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၇၂  ၁၇၂ 

 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 

 ဖယ်ခုမဳမို ့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုပေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 



 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဩဂုတ်လ ၁၄ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက ်- 

ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက ်

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုငေ်ကာ် 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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သသဂုတ်လ ၁၇ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာတွင် ရှိေနသည်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်စခန်ဵ ကို KRU, DMO-

PDF တ့ုိ ညေန ၄နာရီမ ှ ၆ နာရီအထိ (၂)နာရီသကာ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တပ်သာဵ (၆)ဦဵ 

ေသဆဳုဵခဴဲပါသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ဖပည်သ့ူေနအိမ်တစ်လဳုဵအာဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ 

ထ့ုိအဖပင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နက်ကကီဵမျာဵ၊ အတဲွလုိကပ်စ်ဒဳုဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခဲဴပါသည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင် 

လိွုင်ေကာ်မမို့၊ မုိင်ဵလဳုဵရပကွ်က် အ.မ.က (၆) ေကျာင်ဵ၀င်ဵအတွင်ဵ သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ေဆာင်ေနစဉ် မုိင်ဵေပါက်ကွဲ 

မှုေသကာင်ဴ ေဒသခဳ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  တစ်ဦဵ ေဖခေထာက်တွင် ဖပင်ဵထန်စွာ ဒဏရ်ာ ရရိှခဴဲပါသည်။  

 

သသဂုတ်လ ၁၈ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ထီဵဖိုဵကလုိဵေကျဵရွာအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နကဖ်ဖင်ဴ ပစ်ခတ်သဖဖငဴ် ရွာခဳ 

(၄)ဦဵနှင်ဴ ေကျဵရွာအတွင်ဵ လာေရာက်ခိုလှုဳသညဴ် စစ်ေရှာင် (၃)ဦဵ ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ ဒီဵေမာဴဆုိ 

မမို ့မေစျဵအနီဵတွင်လည်ဵ စစ်ေကာင်စီနင်ဴှ ဒီဵေမာဴဆုိဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ် ( DMO-PDF )၊ အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ 

(၁၁၀၂) တပ်ရင်ဵပူဵ ေပါင်ဵကာ တုိကပဲွ် ၂ကကိမ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစေ်ကာင်စီဘက်က နှစ်ဦဵေသဆဳုဵခဲဴသည်။ 

 

ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ ရူဵဖယ်ခရူပ်ကွက် ကယာဵလီဖူဵ နှစ်ဖခင်ဵဘရုာဵေကျာင်ဵေရှ့ 

လမ်ဵမကကီဵ ေပါ်တွင် စစ်ေကာင်စီမ ှ ေထာင်ထာဵခဲဴေသာ ၁၆ မုိင်ဵ (၇)လဳုဵ၊ ၁၄ မုိင်ဵ (၁)လဳုဵ၊ ဆဲွမုိင်ဵ (၁)လဳုဵနှင်ဴ 

ကာဵမိင်ုဵ(၁)လဳုဵတ့ုိအာဵ ရှင်ဵလင်ဵခဲဴေသကာင်ဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ် (KNDF B-19) မှ 

ထုတ်ဖပန်သည်။ 



  
                                                                                                                                  

 

သသဂုတ်လ ၂၀ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ရူဵဖယ်ခရူပ်ကွက်ရိှ ေဖခေတာ်ရာဘုရာဵနှငဴ် သဲေတာင် အနီဵတွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KA, KNDF B-19 တို့ နဳနက် ၆ နာရီမ ှ ညေနအထိ တစ်ေနကုန်နီဵ ပါဵ တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ 

တုိကပဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵနှငဴ် အတဲွလုိက ် ဒုဳဵမျာဵပါ အသဳုဵဖပုခဲဴသညဴ်အတွက် ကရင်နီ 

အမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့မ ှရဲေဘာ်တစ်ဦဵ ကျဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။  

 

သသဂုတ်လ ၂၁ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့၊ ထီဵေတာ်ကူဵရွာနှငဴ် ထီဵေပါ်ဆုိရွာအနီဵသုိ့ စစ်ေသကာင်ဵ ထုိဵလာသညဴ် 

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵဖဖစ်သညဴ် Loikaw PDF, KA, KNDF, အလယ်ပုိင်ဵ 

ေဒသအထူဵစစ်ဆင်ေရဵအဖဲွ့၊ အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ တပ်ရင်ဵ ၁၁၀၁ တ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွဵခဲဴပါသည်။ တိုက်ပဲွတွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ကျဆဳုဵမှုရှိေသာ်လည်ဵ အေရအတွက်ကုိမူ မသိရှိရေပ။ လိွုင်ေကာ် ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မှ 

တပ်သာဵ (၂)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။  

 

သသဂုတ်လ ၂၃ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ ေဒါငဳခါဵရပ်ကွက်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် DMO-Local PDF, အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ 

၁၁၀၂ တပ်ရင်ဵတ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ စစေ်ကာင်စီတပ်မှ (၂)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ ဒီဵေမာဴဆုိ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ် မှ 

(၁)ဦဵကျဆဳုဵခဲပဴါသည်။  

 

သသဂုတ်လ(၂၄)ရက်ေန၊ ဒီဵေမာဴဆုိ အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵရှိ ေကျဵရွာတစ်ရွာမှ စစ်ေရှာင်စခန်ဵ ကေန 

ရိက္ခာဖပနလ်ာသယ်ယူသညဴ် စစ်ေဘဵေရှာင် အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵသည် စစ်ေကာင်စီ ေထာင်ထာဵေသာ မုိင်ဵအာဵ 

ညသန်ဵေခါင် ၁၂ နာရီအချနိ်တွင် နငှ်ဵမိမပီဵ ေဖခေထာက်နှစဖ်က်အဖပင် လက်မျာဵပါ ထိခိကု်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

ဖရူဆုိမမို့နယ် ၊ ထီဵေပါ်ဆုိအုပ်စု၊ ေငွေတာင်ရွာသစ်ေကျဵရွာရှိ အင်အာဵ(၂၀၀) ဝန်ဵကျင်ရိှေသာ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်မျာဵအာဵ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်-ဒီဵေမာဴဆုိ (DMO-Local PDF)ဗျူဟာ(၃)၊ မဟာမိတ် ကရင်နီ 

ေတာ်လှန်ေရဵတပ်ေပါင်ဵစု(KRU)နှင်ဴ အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ(၁၁၀၆)တပ်ရင်ဵတ့ုိ ညေန(၄)နာရီ ဝန်ဵ ကျင်အချန်ိတွင် 

ထိေတွ့တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴကာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၅)ဦဵခန့် ေသဆဳုဵခဴဲမပီဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အချ ို ့ရှိခဲဴပါသည်။  

 

သသဂုတ်လ ၂၅ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ေဆာင်နန်ဵခဲေကျဵရွာနှငဴ် လွယ်မကူဵေတာင်ေပါ်တွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် 

စစ်ေကာင်စီတပ်သည် အဖဲွ့ ၂ ဖဲွ့ခဲွကာ လွယ်ေပါေကျဵရွာကို ၀င်ေရာက်စီဵနင်ဵ ပစ်ခတ်မှုေသကာင်ဴ ရွာသာဵတစ်ဦဵ 

လက်ေမာင်ဵတွင် ကျည်ထိမှန်ခဴဲပါသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ထီဵေပါ်ဆုိအုပ်စု၊ 

ေငွေတာင်ရွာသစ်ေကျဵရွာရိှ စစ်ေကာင်စီတပ်စစ်ေသကာင်ဵအာဵ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်-ဒီဵေမာဴဆုိ(DMO-Local 



PDF)ဗျူဟာ(၃)၊ မဟာမိတ် ကရင်နီေတာ် လှန်ေရဵတပ်ေပါင်ဵစု(KRU)၊  နှငဴ် အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ(၁၁၀၆)ရင်ဵ 

ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့ နဳနကပုိ်င်ဵအချနိ်တွင် ထိေတွ့တုိက်ပဲွ(၂)ကကိမ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ အသကမ်ဵ ဖကစ်စ်ေကာင်စီတပ်မှ 

(၂)ဦဵခန့် ေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ 

 

ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၇     ၄၀     မှ ၈     ၃၀ မိနစ် အချနိ်တွင် KA, KNDF တိုမှ့ ေဘာလခဲမမို့၊ 

မယ်စေလာင်ဵေတာင်တွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ုတိုက ်ခိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီ၏ စနိုက်ပါ သမာဵ ၂ 

နှစ်ဦဵနှငဴ် စစ်သာဵတစ်ဦဵေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။  

 

 

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/

