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ဧ#ပလီ ၂၇  ရက်၊ ၂၀၂၂ ခု0ှစ် 
 

ကရင်နလီမူ7အသင်းအဖွဲ>များကနွ်ရက်၏ 0စှ်ပတ်တCကမိ် အေြခအေန တင်ြပချက် မတ်လ ၁၁ ရက်မှ 
ဧ#ပလီ ၂၄ ရက် ၂၀၂၂ ခု0ှစ် 

ကရင်နြီပည်နယ်0ငှ့် ဖယ်ခံ#ုမMိ>နယ် အတငွ်း စစ်ေကာင်စ၏ီ ချMိးေဖာက်မ7များ အကျဉ်း 
 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -
ဧပီလ ၁၀ 

ဧပီလ ၁၁- ဧပီ ၂၄ စုစုေပါင်း 

၁ အရပ်သားများ သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း  ၂၄၆ ၁ ၂၄၇ 

၂ အရပ်သားများ ဖမ်းဆီးခံရြခင်း ၂၉၁ ၉ ၃၀၀ 

၃ အရပ်သားများ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရြခင်း ၁၈၇ ၈ ၁၉၅ 

၄ အေဆာက်အအုံများ 
ပျက်စီးဆုံး7ံ8းမ8များ 

   

 လိွ>င်ေကာ်@မိ>Aနယ် ၈၅ ၁ 8၆ 
 ဒီးေမာ့ဆုိ@မိ>Aနယ် ၃၇၅ ၆ ၃၈၁ 
 ဖယ်ခုံ@မိ>Aနယ် ၁၁၉ ၃ ၁၂၂ 
 ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ် ၇ ၃၄ ၄၁ 

၅ ထုတ်ပယ်ြခင်းခံရေသာ CDM 
ပညာေရးဝန်ထမ်းများ 

   

 ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 
 ဒီးေမာ့ဆုိ@မိ>Aနယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 
 မယ်စ့ဲ@မိ>Aနယ် ၇၈  ၇၈ 
 ဖါးေဆာင်း@မိ>Aနယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 
 ရှားေတာ@မိ>Aနယ် ၅၄  ၅၄ 
 ဖယ်ခုံ@မိ>Aနယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 
 ေဘာလခဲ@မိ>Aနယ် ၄၂ 

 
၄၂ 

 စုစုေပါင်းထုတ်ပယ်ြခင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 
 
 
 
 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်မ8များအကျဉ်း 



စဉ် HမိIJနယ် ခနK်မှန်းဦးေရ 
မတ်လ ၂၇ 
ရက်ေနK အထိ  

IDPs အသစ် မတ်လ 
၂၇ ရက်ေနK- ဧHပီလ 

၁၀ ရက်ေနK 

စုစုေပါင်း ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်မ8များ 

၁ လိွ>င်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 
၂ ဒီးေမာ့ဆုိ ၇၈၂၆၅  ၇၈၂၆၅ 
၃ ဖEQဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 
၄ ဖါးေဆာင်း ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 
၅ ဖယ်ခံ ု ၅၁၀၀၀  ၅၁၀၀၀ 
၆ ရှားေတာ ၂၃၉၅  ၂၃၉၅ 
၇ မယ်စ့ဲ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 
၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 
 စုစုေပါင်း ၁၉၇၁၁၅  ၁၉၇၁၁၅ 

 
 
 



 
 

 
 
တိုက်ပွဲြဖစ်ပာွးမ7အေြခအေန၊ ေလယာဥ်ြဖင့် ဗံးုCကဲတိုက်ခိုက်မ7များ၊ လက်နက်Cကးီ ရမ်းသမ်း 
ပစ်ခတ်မ7များ0ငှ့် မးီQ7ိ>ဖျက်ဆးီမ7များ။ 



ဧ@ပီလ (၁၁)ရက်ေနWမှ (၂၄)ရက်ေနWအထိ လိွ>င်ေကာ်@မိ>A၊ ဒီေမာဆုိ@မိ>A၊ မုိး@ဗဲ@မိ>A၊ဖEူဆုိ@မိ>AZှင့် ေဘာလခဲ@မိ>AတုိWတွင် 
စစ်ေကာင်စီမှ ထုိးစစ်ဆင်မQ အရိှန်ြမင့်တက်လာခ့ဲ@ပီး ထုိးစစ်ဆင်မQများတွင် လက်နက်[ကီးများ အလွန်အက\ံ 
အသုံးြပ>ြခင်းများအြပင် ဒီေမာဆုိ@မိ>A၊ ေန]င်ပုလဲ ေကျးရ̂ာအုပ်စုအတွင်း တုိက်ပဲွများတွင် ေလေ_ကာင်း 
တုိက်ခုိက်မQများပါ အသုံးြပ>လာပါသည်။ လက်နက်[ကီးများေ_ကာင့် ဘာသာေရးအေဆာက်အဦးZှင့် ြပည်သူcအုိးအိမ် 
ထိခုိက်ပျက်စီးမQများအြပင် ေဒသခံများ ထိခုိက်မQများလည်း ရိှခ့ဲပါသည်။ ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ ေငွေတာင်ရ̂ာသစ် ေကျးရ̂ာ 
တွင်လည်း စစ်ေကာင်စီမှ ြပည်သူများ၏ ေနအိမ်Zှင့်စပါးကျေီပါင်း (၃၀)ေကျာ်ကုိလည်း မီးEိQAဖျက်ဆီးခ့ဲပါသည်။ 
ထုိWအြပင် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွA၀င်များသည် ဒီေမာဆုိ@မိ>A၊ အူးခူးရီေကျးရ̂ာရိှ ကက်သလစ်ဘုရားေကျာင်းတွင် 
တစ်လခနW် တပ်စဲွထား@ပီး ဘုရားေကျာင်းကုိ ဖျက်ဆီးခ့ဲပါသည်။  
 
ဧ@ပီလ ၁၁ရက်ေနW၊ ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ ေဒါပုိေရှAရ̂ာေအာက်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်Zှင့် KA, KNDF B-15 တုိW 
တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခဲရ့ာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ (၃)ဦးကျဆုံး@ပီး (၁)ဦးဒဏ်ရာရရိှေ_ကာင်း သိရိှရပါသည်။ ဒီေမာဆုိ@မိ>A၊ 
အူးခူးရီေကျးရ̂ာတွင်လည်း စစ်ေကာင်စီတပ်Zှင့် KA, KNDF ပူးေပါင်းတပ်တုိWတုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲရာ စစ်ေကာင်စီ၏ 
အလွန်အက\ံလက်နက်[ကီးပစ်ခတ်မQေ_ကာင့် KNDF မှ ရဲေဘာ် (၃)ဦးလက်နက်[ကီးေ_ကာင့် ကျဆုံးခ့ဲရ@ပီး 
(၂)ဦးထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှေ_ကာင်း သိရိှရပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၁၂ရက်ေနW၊ တံတားြပ>ြပင်ရန် စစ်ေ_ကာင်းထုိးလာသည့်စစ်ေကာင်စီတပ်ကုိ ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ မားခေရာ်ေရှAZှင့် 
ေလာေကျခူရ̂ာသစ်ေကျးရ̂ာ_ကားတွင် ကရင်နီေဒသခံေတာ်လှန်ေရးတပ်ဖဲွAများမှ တုိက်ခုိက်ခ့ဲရာ စစ်ေကာင်စီ 
တပ်သား (၈)ဦးေသဆုံးကာ အိမ်စီးကားတစ်စီး၊ ဒန်ဘန်ကားတစ်စီးZှင့် ဘက်ဖုိးတစ်စီး တုိWကုိ ဖျက်ဆီးZုိင်ခ့ဲ@ပီး 
လက်နက်ခဲယမ်းအချ>ိAတုိWကုိလည်း သိမ်းဆည်းရမိေ_ကာင်း သိရိှရပါသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ေလာေကျခူ 
ရ̂ာသစ်ေကျးရ̂ာမှ ေနအိမ်Zှစ်လုံးကုိ မီးEိQAဖျက်ဆီးခ့ဲေ_ကာင်းလည်း သိရိှရပါသည်။ ဒီေမာဆုိ@မိ>Aနယ်၊ ေန]င်ပုလဲ Zှင့် 
အူးခူးရီေကျးရ̂ာတုိW၌ စစ်ေကာင်စီတပ်Zှင့် KA, KNDF ပူးေပါင်းတပ်တုိW တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၃၀) 
ထက်မနည်း ထိခုိက်မQရိှေ_ကာင်း KNDF B-02 မှ ထုတ်ြပန်ထားပါသည်။  

  
ဒေီမာဆိုအေရ,ှဘက်ြခမ်းသို4 စကစ ပစ်လိုက်သည့် အေြမာက်သးီများ    ဖ=ဆူို?မ@ိ,နယ်၊ ေငေွတာင်ရGာသစ်တငွ် ဖျက်ဆးီခံလိုက်ရသည့် အရပ်သားေနအမိ် 

ဧ@ပီလ ၁၃ရက်ေနW၊ KA, KNDF ပူးေပါင်းတပ်တုိWZှင့် စစ်ေကာင်စီတပ် တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 
လက်နက်[ကီးများအြပင် တုိက်ေလယာဥ် (၃)စင်းြဖင့် ပစ်ခတ်ြခင်းေ_ကာင့် KNDF မှ ရဲေဘာ် (၃)ဦးလက်နက်[ကီး 
ထိမှန်ကျဆုံးခဲရ့@ပီး စစ်ေကာင်စီတပ်မှလည်း ထိခုိက်မQများရိှေ_ကာင်း သိရိှရပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၁၄ရက်ေနW၊ လိွ>င်ေကာ်@မိ>Aနယ်၊ ချကိယ်ရပ်ကွက်အနီးတစ်၀ုိက်တွင် KA, KNDF Zှင့်စစ်ေကာင်စီတပ်တုိW 
တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခဲပ့ါသည်။ တုိက်ပဲွအတွင်း လက်နက်[ကီးစေ_ကာင့် ေဒသခံတစ်ဦးေပါင်တွင် ထိမှန်ခ့ဲပါသည်။ 
လက်နက်[ကီးေ_ကာင့် အိမ်အချ>ိAပျက်စီးမQရိှေ_ကာင်းလည်း သိရပါသည်။ ထုိWအြပင် ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ ထားလဲZှင့် 
နန်းဖဲေကျးရ̂ာအ_ကားတွင် စစ်ေ_ကာင်းထုိးလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်များကုိ ကရင်နီေတာ်လှန်ေရးတပ်ဖဲွAများမှ 
မုိင်းဆဲွတုိက်ခုိက်ခဲရ့ာ စစ်ေကာင်စီတပ်မ (၆၆)၊ ခမရ (၁၀၈)တပ်ရင်း တပ်ရင်းမှsးအပါအ၀င် တပ်စိတ်တစိတ်ခနW် 
မုိင်းထိမှန်ခ့ဲ@ပီး (၄)ဦးေသဆုံးကာ (၃)ဦး အြပင်းအထန်ဒဏ်ရာရရိှသွားေ_ကာင်း သိရိှရပါသည်။ တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားြခင်း 
မရိှဘဲ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ညသန်းေခါင် ၁ န]ရီခနW်တွင် ထီးဖုိးကလုိးေကျးရ̂ာအုပ်စုအတွင်းသုိW ရည်ရ̂ယ်ချက်ရိှရိှ 
လက်နက်[ကီးပစ်ခတ်ြခင်းေ_ကာင့် လက်နက်[ကီး ၄ လုံးေပါက်ကဲွခ့ဲ@ပီး တိရိစာန်အချ>ိA ထိခုိက်မQရိှခ့ဲပါသည်။  



ဧ@ပီလ ၁၅ရက်ေနW၊ ခမရ ၄၂၂ မှ လက်နက်[ကီးများ အဆက်မြပတ် ပစ်ခတ်မQေ_ကာင့် မုိး@ဗဲ@မိ>Aရိှ ေဒသခံ 
အမျ>ိးသားတစ်ဦးထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှခဲပ့ါသည်။  
ဧ@ပီလ ၁၆ရက်ေနW၊ တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားြခင်းမရိှဘဲ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လိွ>င်ေကာ်@မိ>Aနယ်၊ ေဒါမူးကလားေကျးရ̂ာသုိW 
လက်နက်[ကီး (၄) လုံးပစ်ခတ်ြခင်းေ_ကာင့် ြပည့်သူcေနအိမ်အချ>ိA ထိခုိက်ပျက်စီးခ့ဲရ@ပီး အသက် (၇) Zှစ်အရ̂ယ်ခနW် 
ကေလးတစ်ဦး အသက်ဆုံးEံQးခဲရ့ပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၁၇ရက် ေနW၊ တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားြခင်းမရိှဘဲ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ ေလာေထာတေန]ေကျးရ̂ာဘက်သုိW 
လက်နက်[ကီးများ ပစ်ခတ်ခဲရ့ာ ဘုန်း[ကီးေကျာင်းအပါအ၀င် ြပည်သူcအိမ်အချ>ိAထိမှန်ပျက်စီးခ့ဲရ@ပီး ေဒသခံ 
အမျ>ိးသမီးတစ်ဦး လက်နက်[ကီးစ ထိမှန်ခဲပ့ါသည်။  
ဧ@ပီလ ၁၈ရက်ေနW၊ ေဘာလခဲ@မိ>A၊ နန်းဖဲေကျးရ̂ာတွင် တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားြခင်းမရိှဘဲ စစ်ေကာင်စီမှ 
လက်နက်[ကီးပစ်ခတ်ြခင်းေ_ကာင့် ေနအိမ်တစ်လုံး ပျက်စီးခ့ဲရပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၁၉ရက်ေနW၊ ဒီေမာဆုိ@မိ>A၊ ေငွေတာင်အေြခစုိက် ခလရ (၁၀၄)တပ်မှ တာ ေ◌၀းပစ် လက်နက် 
[ကီးပစ်ခတ်မQေ_ကာင့် ေန]င်ပုလဲေကျးရ̂ာအုပ်စု၊ ေလးမုိင်ယပ်ခူရ̂ာရိှ ဘုန်း[ကီးေကျာင်း ထိမှန်ပျက်စီခ့ဲပါသည်။ 
ထုိWအြပင် တရက်တည်းတွင် စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်[ကီး ပစ်ခတ်မQေ_ကာင့် ဒီေမာဆုိအေရှAဘက်ြခမ်းရိှ 
ြပည်သူcအုိးအိမ်အချ>ိA ထိခုိက်ပျက်စီးခဲရ့@ပီး လမ်းသွားလမ်းလာြပည်သူတစ်ဦး လက်နက်[ကီးစ ထိမှန်ခ့ဲရပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၂၀ရက်ေနW၊ မုိး@ဗဲ@မိ>Aတွင် တပ်စဲွထားသည့် စစ်ေကာင်စီတပ်Zှင့် ကရင်နီေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်များတုိက်ပဲွ 
ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ တုိက်ပဲွအတွင်း အရပ်သားြပည်သူအချ>ိAထိခုိက်မQများရိှခ့ဲ@ပီး စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်[ကီးေ_ကာင့် 
ြပည်သူcေနအိမ် အနည်းဆုံး (၃)လုံးထိခုိက်ပျက်စီးခ့ဲေ_ကာင်း သိရိှရပါသည်။ ထုိWအြပင် ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ 
ထီးေသာ်ကူးေကျးရ̂ာမှ ေနအိမ်အချ>ိAပျက်စီးခ့ဲရပါသည်။ 
ဧ@ပီလ ၂၀ရက်ေနW၊ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လိွ>င်ေကာ်@မိ>Aတွင် လမ်းသွားလမ်းလာြပည်သူများအား စစ်ေဆးမQများ ြပ> 
လုပ်ေန@ပီး ဧ@ပီလ ၂၀မှ ၂၁ ရက်ေနWအထိ အရပ်သားြပည်သူ ၅ ဦးဖမ်းဆီးခံခ့ဲရပါသည်။ ထုိWအြပင် မုိး@ဗဲ@မိ>A၊ 
စည်ကားရပ်ကွက်တွင် ဗုံးေပါက်ကဲွမQေ_ကာင့် ကေလးတစ်ဦး ထိမှန်ခ့ဲပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၂၂ရက်ေနW နံနက် ၇ န]ရီခနW်တွင် KNDF B 09 Zှင့် ပူးေပါင်းတပ်ဖဲွAများ နယ်ေြမရှင်းလင်းေရးြပ>လုပ်ေနစဥ် 
KNDF B 09 မှ ရဲေဘာ်တစ်ဦး မုိင်းZှင်းမိေသာ ေ_ကာင့် ေြခZှစ်ဖက်လုံး ဆုံးEံQးသွားေ_ကာင်း KNDF B 09 မှ 
ထုတ်ြပန်ထားပါသည်။  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Contact persons: 
Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Khu Ruby  Tel: +666 3184 2980  
Website : www.karennicsn.org     
Facebook: Karenni Csn                  
Email: kcsn2010@gmail.com 


