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ဒီဇင်ဘာလ  ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ရက်မှ 

၁၈ရက်ထိ၊၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဒီဇင်ဘာလ 

၅ရက ်

ဒီဇင်ဘာလ ၆- ၁၈ရက် စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၈၆ ၂ ၂၈၈ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၄  ၃၃၄ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၃၁၂ ၃ ၃၁၅ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 10၁  ၁၀၁ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၁၄ ၅ ၄၁၉ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂၇၇  ၂၇၇ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၆ ၃ ၅၉ 

 ေ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 

ဒီဇင်ဘာလ ၅ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက ်- 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ 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 

 

 



 
 

 

 

 



                                                                                                 

                                                  

 

                                                                                                

                                                                                       

                                                                                            

                                                                                             

                                                                                      

                                                                  

 

ဒီဇင်ဘာလ ၇ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာတွင် တပ်စွထဲာဵရာမှ ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်ေန့တွင် 

ဆုတ်ခာွခဲရဴသညဴ ် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် အင်အာဵ (၈၀)ခန့်မျှနှငဴ် စစ်ေ ကာင်ဵ (၃)ေ ကာင်ဵဖဖင်ဴ ဒီဇင်ဘာလ 

(၆)ရက်ေန့တွင် ဖပနလ်ာထုိဵစစ်ဆင်လာခဲရဴာ (၇)ရက်ေန့တွင် ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵနှင်ဴ တစ်ေနကုန် 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ KRU ေထာင်ထာဵသည်ဴ မုိင်ဵမျာဵေ ကာငဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့ဝင် 

(၄)ဦဵေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  နှစ်ဖက်အဖပန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵ ေသဆဳုဵ၍ အမျာဵအဖပာဵ 

ဒဏရ်ာရရိှခဴဲသည်။ ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မှလည်ဵ ရဲေဘာ် ၅ ဦဵကျဆဳုဵခဲေဴ ကာင်ဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ 

ကာကကွယ်ေရဵတပ်မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင် ေတာ်လှန်ေရဵပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵနှင်ဴ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်တို့ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ပူဖာဵေကျဵရွာတွင် တိုကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴပါသည်။  

 

ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်၊ နဳနက် ၈ နာရီအချနိ် အဖရူဆုိမမို့နယ်တွင် တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှဘဲိ ဖရူဆုိမမို့အေဖခစုိက ်

ခမရ ၅၃၁ တပ်မှ လက်နကက်ကီဵရမ်ဵသန်ဵ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ေဒါခေရာက်ခေူကျဵရွာအတွင်ဵ ကျေရာက်ခဲဴမပီဵ 

အမျ ို ဵသာဵ နှစ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵတ့ုိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲသညဴ်အဖပင် ေနအိမ် (၃)လဳုဵနှငဴ ် တိရိစ္ဆာန် 

အချ ို ့လည်ဵ ထိခိုက်မှုရှိခဲဴပါသည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင် ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ မာဵခေရာ်ေရှ့ေကျဵရွာအနီဵ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်စခန်ဵ ကို KA, KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့မှ သွာဵေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့ဝင် (၅)ဦဵကျဆဳုဵမပီဵ KA 

ရဲေဘာ် (၂)ဦဵကျဆဳုဵခဲပဴါသည်။   

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ နဳနက ် ၁၁ နာရီအချနိ်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဖခမ်ဵ ေကျဵရွာတစ်ရွာအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ 

ဒရုန်ဵဖဖငဴ် ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်ခဲဴ၍ ေနအိမ်တစ်လဳုဵ ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ ထ့ုိအဖပင် စစ်ေကာင်စီတပ် ခမရ ၄၂၇ 

တပ်မှ ၈၁ မမ လက်နကက်ကီဵနှငဴ် ၎င်ဵေကျဵရွာအတွင်ဵသို့ ၅ လဳုဵ ပစ်ခတ်ခဲဴသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ရက်၊ မနက်ပုိင်ဵ ၉ နာရီခန့်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေဖခစုိက် ခမရ ၄၂၇တပ်မှ လိွုင်ေကာ်မမို့သ့ုိ 

ဦဵတည်သွာဵေနသည်ဴ စစ်ေကာင်စီကာဵ ၄ စီဵအာဵ KNDF B-09 မှ  ကာဵဖဖတ်တိုကခ်ိက်ုခဲဴပါသည်။  

 



       
                                                                                                                                               

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ေလာဘူဵဒါဵရပ်ကွက်တွင် ေဖခကုပ်ယူရန် အင်အာဵ (၅၀)ခန့်ဖဖင်ဴ 

စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု KA, KNDF B-4 တ့ုိမှ ဝင်ေရာက်တိုကခ်ိကု်မပီဵ  စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

တစ်ဦဵေသ၊ တစ်ဦဵဒဏ်ရာရရှိခဲပဴါသည်။ ထ့ုိအဖပင် စစ်ေကာင်စီတပ်သည် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ စဳဖပ (၆)မုိင်နှငဴ် 

ဘကသ်လိန်ေကျဵရွာဘက်သ့ုိ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵရာ KNDF B-09 နှငဴ် (၃)ကကိမ် ထိေတွ့မှုရှိခဴဲမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

(၃၀)ဦဵခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဘက်သလိန်ေကျဵရွာနှငဴ် ဝမ်လထွာဵေကျဵရွာဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ မီဵရှို့သာွဵခဲဴသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ 

ရမ်ဵသန်ဵ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါစဲေကျဵရွာအတွင်ဵ လက်နက်ကကီဵကျေရာက်ခဲဴမပီဵ အမျ ို ဵသာဵ 

တစ်ဦဵထိခိုက်ေသဆဳုဵခဲသဴည်။ ထ့ုိအတူ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်ေန့၊ ေန့လည် (၁၁)နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဒီဵေမာဴဆို 

အေရှ့ဖခမ်ဵရှိ ရွာတစ်ရွာသ့ုိ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နကက်ကီဵဖဖငဴ်ပစ်ခတ်၍ အသက် (၃၀)အရွယ် စစ်ေရှာင်အမျ ို ဵသမီဵ 

တစ်ဦဵ ရင်ဘတ်တွင် လက်နက်ကကီဵစ ထိမှန်ဖခင်ဵ ေ ကာငဴ် ပဲွချင်ဵမပီဵေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ ထုိရက်ည ၈ နာရီ ၅၀ 

မိနစ်အချနိ်တွင် ရှမ်ဵ -ကရင်နီနယ်စပ် ေဆာ်ခီဵ ေဒါေကျရွာအနီဵ ေနဖပည်ေတာ်သ့ုိ သွယ်တန်ဵသွာဵသည်ဴ 

ဓါတ်အာဵလုိင်ဵ တာဝါတုိင်အမှတ် ၁၁၁နှင်ဴ၁၁၂ အာဵ ေဒသခဳ PDF မှ မုိင်ဵခွဲဖျက်စီဵခဲဴသည်။ 

 

 

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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