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ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ နိ၀ုင်ဘာလ ၂၁မှ 

ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ထိ၊၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

နုိ၀င်ဘာလ 

၂၀ရက ်

နုိ၀င်ဘာလ ၂၁ -

ဒီဇင်ဘာလ ၅ရက် 

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၈၄ ၂ ၂၈၆ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၄  ၃၃၄ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၃၀၇ ၅ ၃၁၂ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 10၁  ၁၀၁ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၁၀ ၄ ၄၁4 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂၇၇  ၂၇၇ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၆  ၅၆ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၂  ၂ 

 ရှာဵေတာမမို ့နယ် ၁  ၁ 

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 

နုိဝင်ဘာလ ၂၀ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

နုိဝင်ဘာလ ၂၁ ရက ်- 

ဒီဇင်ဘာလ 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 

 



 
 

 

 

 



 စစ်ေကာင်စမှီ ရလက်နကက်ကီဵ၊ လက်နကင်ယ်မျာဵရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴနှင်ဴ ေခမခမုပ်မုိင်ဵေ ကာင်ဴ 

အရပ်သာဵမျာဵ ေသဆဳုဵခခင်ဵ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခခင်ဵ 

 

လွန်ခဴဲသညဴ် နှစ်ပတ်အတွင်ဵ ကရင်နီ ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵသည ် ဒီဵေမာဴဆုိ၊ လွိုင်ေကာ်၊ ဖရှုဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵ 

သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵ လမ်ဵေ ကာင်ဵတွင်ရှိမပီဵ အေရဵပါေသာ စစ်ေကာင်စတီပ်စခန်ဵ မျာဵအာဵ သွာဵေရာက် 

တုိကခ်ိကု်ခဲဴကာ ဒီဵေမာဴဆုိ-မုိဵမဗဲလမ်ဵေ ကာင်ဵေပါ်တွင် ရှိေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်အချ ို ့သမ်ိဵပိုက်ခဴဲသည်။ 

၎င်ဵအတွက် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ေလေ ကာင်ဵတုိကခ်ိကု်ဖခင်ဵ၊ လက်နကက်ကီဵ လက်နက်ငယ်မျာဵဖဖင်ဴ 

ဖပနလ်ည်တုန့်ဖပနခ်ဲသဴည်။ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်ကကီဵ မျာဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵနှင်ဴ ေဖမဖမုပ်မုိင်ဵမျာဵေ ကာငဴ် 

အရပ်သာဵ ၅ ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴမပီဵ အသက် ၁၅ နှစ်ကေလဵအပါအဝင် ၂ ဦဵေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ရက်ေန့၊ နဳနက ် ၁၁ နာရီဝန်ဵကျင်အချနိ်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေဖခစုိက ် ၁၀၂ တပ်မှ ဒီဵေမာဴဆုိ 

မမို ့နယ်အတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာမျာဵသို့ လက်နကက်ကီဵ ၇ လဳုဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခဲဴသညဴ်အတွက် အသက် ၄၀ အရွယ်ရိှ 

အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသညဴ်အဖပင် တရိစ္ဆာန်အချ ို ့ထိမှန် ဒဏရ်ာရရိှသွာဵခဲဴမပီဵ  ေနအိမ် ၂ 

လဳုဵထိမှန် ပျက်စီဵသွာဵခဴဲသည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵတွင် ရှိေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ အမတ်ှ (၁၄)တန်ဵဖမငဴ် 

စစ်ေလဴကျင်ဴေရဵေကျာင်ဵအာဵ ကရင်နီတပ်မေတာ် ( KA )၊ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ် ( KNDF ) 

တပ်ရင်ဵ ( ၁၅ ) တ့ုိ သွာဵေရာကတုိ်ကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီစစ်သာဵ (၃)ဦဵ ေသဆဳုဵသွာဵပါသည်။ ည ၇ နာရီခွဲ 

အချနိ်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေဖခစုိက် ၁၀၂ တပ်မှ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်အတွင်ရှိ ေကျဵရွာမျာဵသ့ုိ လက်နကက်ကီဵ ၁၀ လဳုဵ 

ထက်မနည်ဵ ပစ်ခတ်ခဲဴသညဴ်အတွက် လူေနအိမ် တစ်လဳုဵထိမှန် မီဵေလာင်သွာဵခဲဴပါသည်။ ည ၁၁ နာရီအချနိ်တွင် 

လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်အတွင်ဵ စကစမှ လက်နက်ကကီဵ  ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာ 

ရရိှသွာဵခဲဴသည်။  

 

         
စကစ၏ လက်နက်ကကီဵေ ကာငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိတွင် ေနအိမ်တစ်လဳုဵမီဵေလာင်                   မိုဵမဗဲတငွ် ကေလဵမျာဵ စစ်ေကာင်စီ ေထာင်ထာဵေသာ မိုင်ဵနင်ဵမိ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ဖရူဆုိမမို့နယ်ရှိ စစ်ေကာင်စီ၏ အမတ်ှ (၁၄) တန်ဵဖမင်ဴှ 

စစ်ေလဴကျင်ဴေရဵေကျာင်ဵနှငဴ် မာဵခေရာ်ေရှ့ ေဖခကုပ်စခန်ဵ တ့ုိကုိ KNDF B-15 မှသွာဵေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ 

စစ်ေကာင်စီတစ်ဦဵ ေသဆဳုဵခဲဴပါသည်။  



 

နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ မုိဵမဗဲတွင် ေတာထဲသွာဵလည်သညဴ ်ကေလဵငယ် ၃ ဦဵသည် မွန်ဵတည်ဴ ၁၂ 

နာရီအချနိ်တွင် မုိင်ဵနင်ဵမိမပီဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ ေခါင်ဵတွင်ထိခိကု်ဒဏ်ရာရရိှခဲသဴညဴ် အသက် ၁၅ 

နှစ်အရွယ် ကေလဵငယ်သည် ထိခိုက်ေသဆဳုဵသွာဵခဴဲမပီဵ ကျန်နှစ်ဦဵသည် ေပါင်နှငဴ်လက်တ့ုိတွင် ထိမှန်ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဴဲသည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့၊ ေန့လည် ၁၁ နာရီ ၉ မိနစ်အချနိ်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေဖခစိုက ် ခလရ ၁၀၂ တပ်မှ 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵ ေကျဵရွာထဲသ့ုိ လက်နကက်ကီဵ ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် 

အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ညာဖက်ေဖခေထာက်တွင် ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ေနာက်ဘက် ေသဵဆလဲူ၊ ကုန်ဵသာ၊ ေဒါကမီဵ၊ နန်ဵမယ်ခုဳတို့တွင် ၈ 

လ ကာတပ်စွထဲာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် နဳနက် ၇နာရီခွဲအချနိ်တွင် ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵ၏ 

ဝင်ေရာက်တုိကခ်ိကု်မှုေ ကာငဴ် ၎င်ဵတပ်မျာဵမှ ဆုတ်ခါွသွာဵခဲဴ ကသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့မှ ၂၉ ရက်ေန့အထိ 

လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ပါေလာင်ဵေကျဵရွာ ေဆဵခန်ဵနှငဴ်ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵအတွင်ဵ တပ်စွထဲာဵေသာ အင်အာဵ ၁၀၀ 

ဝန်ဵ ကျင်ရိှ စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ KA၊ KNDF တပ်ရင်ဵ (၂)နှငဴ် တပ်ရင်ဵ (၁၄) တ့ုိသွာဵေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵချနိ်အတွင်ဵ ပါေလာင်ဵလမ်ဵမကကီဵေပါ်တွင် ဆုိင်ကယ်ေမာင်ဵနှင် လာေသာ ဖပည်သူတစ်ဦဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ပစ်သတ်သွာဵခဲဴသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၁၀ ဦဵထက်မနည်ဵ ေသဆဳုဵမပီဵ 

ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵမှ ရဲေဘာ် ၆ ဦဵ ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရရိှခဲပဴါသည်။ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵသညဴ်ေနရာသ့ုိ လိွုင်ေကာ် 

အေဖခစုိက ် ခလရ ၂၅၀ တပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ကူကာ လူေနအိမ်အေဖမာက်အမျာဵ ထိမှန်ပျက်စီဵ 

သွာဵခဲဴသည်။  

 

နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ပါေလာင်ဵေကျဵရွာတွင် စစေ်ကာင်စီအတွက် ရိက္ခာမျာဵပို့ေပဵေနေသာ 

နယ်ဖခာဵေစာင်ဴတပ်၏ ကာဵတစ်စီဵအာဵ ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မှ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ နယ်ဖခာဵေစာင်ဴတပ် ၆ဦဵနှငဴ်အတူ 

လက်နက်ခယဲမ်ဵတချ ို ့ ဖမ်ဵဆီဵမခိဲမဴပီဵ  မူဵယစ်ေဆဵ အလဳုဵေရ ၁၉၀၀ ေကျာ်လည်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရိှခဲသဴည်။ 

ထုိတရက်တည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိ အေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵေကျဵရွာတစ်ရွာမှ ေနအိမ်တစ်လဳုဵအေပါ် လက်နက်ကကီဵ 

ကျခဴဲမပီဵ ေနအိမ်ထဲလူရှိေနခဲဴေသာ်လည်ဵ ထိခိုက်မှုမရှိခဲေဴပ။ သ့ုိေသာ် တိရိစ္ဆာန်အချ ို ့ ထိခိုက်ေသဆဳုဵမှုမျာဵ ရှိသည်။ 

 

ီဇင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့၊ နဳနက် (၉)နာရီခွဲအချနိ်မှစ၍ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါကမီဵေကျဵရွာဖက်သ့ုိ အင်ဵအာဵ 

အလဳုဵအရင်ဵဖဖင်ဴ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာအာဵ KNDF B (01)၊ B (05)၊ B (06) ၊ B (07) ၊ B 

(09) နှင်ဴ KA တ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ တစ်ေနကုန်နီဵ ပါဵ ထိေတွ့တိုက်ပဲွ ဖဖစပွ်ာဵခဲဴပါသည်။ ဒီဵေမာဴဆုိ 

အေဖခစုိကတ်ပ်မျာဵမှ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ အဆမတန် ပစ်ကူေပဵခဲသဴညဴ်အဖပင် ညေနပုိင်ဵတွင် 

တုိကေ်လယာဉ်ဖဖငဴ် (၃)ကကိမ် လာေရာက ် ဗဳုဵကျဲတုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ ညေန (၉း၀၀)နာရီခန့်တွင်လည်ဵ 

တုိကေ်လယာဉ်ဖဖငဴ် ထပ်မဳ၍ ဗဳုဵကျဲတိုက်ခိုက်ဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ တိုက်ပဲွတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ 

(၂၀)ဦဵေကျာ် ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  တပ် ကပ်ကကီဵ (၁)ဦဵ ၊ တပ် ကပ် (၂)ဦဵ ၊ တပ်သာဵ (၁)ဦဵတ့ုိအာဵ အရှင်ဖမ်ဵဆီဵ 

ရမိခဴဲသည်။ ဖမ်ဵဆီဵမိေသာ စစ်ေကာင်စီစစ်သာဵမျာဵသည် မပီဵ ခဲသဴညဴ်နှစ် ဖရူဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵ ဖပည်သူလူထု ၄၂ 

ဦဵအာဵ အစုလုိကအ်ပပုဳလုိက ် မီဵရှို့သတ်ဖဖတ်ခဲဴေသာ တပ်မ ၆၆ လက်ေအာက်ခတဳပ် ခမရ ၁၀၈ မှ 



စစ်သာဵမျာဵဖဖစ်သည်။ သိမ်ဵဆည်ဵရမိေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵသည် MA-1 ေသနတ် (၄)လက် ၊ MA -3 ေသနတ် 

(၂)လက် ၊ MA-4(79)တဲွ (၁)လက် ၊ MG-3 အမျ ို ဵအစာဵ ငါ ကင်ဵမမီဵ (၁)လက် ၊ RPG (၁)လက် ၊ (၆၀)မမ 

စိန်ေဖပာင်ဵ (၂)ေဖပာင်ဵ ၊  ကွန်ပျူတာ (၁)လဳုဵ ၊ ဖုန်ဵအချ ို ့နှငဴ်  ခဲယမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ ၊ အသဳုဵအေဆာင် အချ ို ့တ့ုိအာဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴပါသည်။ 

 

 

 

 

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 
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