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ေမလ၁၁  ရက်၊ ၂၀၂၂ ခု.ှစ် 
 

ကရင်နလီမူ5အသင်းအဖွဲ<များကနွ်ရက်၏ .စှ်ပတ်တBကမိ် အေြခအေန တင်ြပချက် ဧFပလီ၂၅ ရက်မ ှ
ေမလ ၈ ရက် ၂၀၂၂ ခု.ှစ် 

ကရင်နြီပည်နယ်.ငှ့် ဖယ်ခံFုမMိ<နယ် အတငွ်း စစ်ေကာင်စ၏ီ ချMိးေဖာက်မ5များ အကျဉ်း 
 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -
ဧပီလ ၂၄ 

ဧပီလ ၂၅- ေမလ၈ စုစုေပါင်း 

၁ အရပ်သားများ သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း  ၂၄၆ ၃ 2၄၉ 

၂ အရပ်သားများ ဖမ်းဆီးခံရြခင်း ၃၀၀ - 300 

၃ အရပ်သားများ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရြခင်း ၁၉၅ ၁ 196 

၄ အေဆာက်အအုံများ 
ပျက်စီးဆုံး7ံ8းမ8များ 

   

 လိွ>င်ေကာ်@မိ>Aနယ် ၈၅ ၁ 8၆ 
 ဒီးေမာ့ဆုိ@မိ>Aနယ် ၃၈၁ ၆ ၃၈၇ 
 ဖယ်ခုံ@မိ>Aနယ် ၁၂၂ ၃ ၁၂၅ 
 ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ် ၄၁ ၂ 4၃ 
 ေဘာလခဲ@မိ>Aနယ် - ၂ 2 

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 

 
 
 



 
 

 
 
 



• စစ်ေကာင်စတီပ်သည် ထိုင်းနယ်စပ်မတှစ်ဆင့် ေထာက်ပိုQပစRည်းပိုQေဆာင်သည့်လမ်းေSကာင်း 
ရငှ်းလင်းရန် စစ်ဆင် ေရးများ ဆက်လက်ြပMလပု်ြခင်း.ငှ့် လက်နက်Bကးီ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်ြခင်း။ 

 
လွန်ခ့ဲသည့် Uှစ်ပတ်အတွင်း စစ်ေကာင်စီတပ်သည် ထုိင်းနယ်စပ်ြဖစ်သည့် မယ်စ့ဲမှတစ်ဆင့် ဖEူဆုိ-ေဘာလခဲ 
လမ်းမWကီးအတုိင်း ၄င်းတုိX၏ ရိကZၥ သယ်ယူပုိX ေဆာင်ေရးအတွက် နယ်ေြမရှင်းလင်းေရးUှင့် လက်နက်Wကီးများ 
ပစ်ခတ်မQများေ\ကာင့် ထုိလမ်းမWကီးတစ်ေလ]ာက် တုိက်ပဲွ ပုိမုိြပင်းထန်ခ့ဲပါသည်။ သုိXေသာ် ေတာ်လှန်ေရး တပ်ဖဲွA 
များမှ _ခံ>ခုိတုိက်ခုိက်ြခင်းေ\ကာင့် စစ်ေကာင်စီ၏ ေထာက်ပုိXပစ̀ည်းသယ်စစ်ယာဥ်တန်း များအား ဖျက်ဆီးြခင်းUှင့် 
ရိကာZများအား သိမ်းဆည်းUုိင်ခဲသ့ည်။ ဧ@ပီ (၂၈) ရက် တွင် စစ်ေထာက်လှမ်းေရးချ>ပ်ေဟာင်း ခင်fွနX်သည် 
လိွ>င်ေကာ်သုိX ေရာက်ရိှခဲ@့ပီး အပစ်ရပ်အဖဲွAများြဖစ်သည့် ကရင်နီလူမျ>ိးေပါင်းစုံြပည်သူgလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်ဦး၊ 
ကရင်နီ အမျ>ိးသား ေသွးစည်းညီfွတ်ေရးအဖဲွAတုိ၏ေခါင်းေဆာင်များUှင့် ေတွAဆုံခ့ဲပါသည်။ စစ်ေကာင်စီမှ 
အပစ်ရပ် အဖဲွAများအေပjဆက်လက်လွမ်းမုိးUုိင်ရန်၊ သူတုိXအေပj ဆက်လက်သစ̀◌ာခံရန်Uှင့် အပစ်ရပ်အဖဲွများ၏ 
နယ်ေြမ အတွင်းေထာက်ပုိXပစ̀ည်း သယ်ယူချန်ိတွင် လုံ_ခံ>မQေပးရန်အတွက်ြဖစ်ေ\ကာင်း သုံးသပ်ဖွယ်ရာရိှပါသည်။ 
၂၀၀၉ ခုUှစ်တွင် နယ်ြခား ေစာင့်တပ် အြဖစ်အသွင်ေြပာင်းသွားသည့်ကရင်နီလူမျ>ိးေပါင်းစုံ ြပည်သူgလွတ် 
ေြမာက်ေရး တပ်ဦး၏ အဓိက နယ်ေြမ မှာ ထုိင်းနယ်စပ်ြဖစ်သည့် အေရှAြခမ်းUှင့် အေရှAေတာင်ဘက်ြခမ်း 
တုိXြဖစ်သည်။  
 
 ဧ@ပီလ ၂၅ရက်၊ ဧ@ပီလ ၂၁ရက်ေနX၊ ရှမ်းြပည်ေတာင်ပုိင်း၊ ဖယ်ခုံ@မိ>Aနယ်တွင် တုိက်ပဲွေ\ကာင့် ပျက်စီးသွားခ့ဲသည့် 
လ]ပ်စစ်တာ၀ါတုိင်များကုိ ြပင်ဆင်ရန်အတွက် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တပ်မှmးUှစ်ဦး အပါအ၀င် ၀န်ထမ်း (၂၆)ဦး 
စီးနင်းလုိက်ပါလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်တစ်စီးUှင့်အတူ ဆုိင်ကယ်တစ်စီးUှင့် လ]ပ်စစ်ပစ̀ည်းများတုိXအား KNDF မှ 
ဖမ်းဆီးရမိေ\ကာင်း ဧ@ပီလ (၂၅)ရက်ေနXတွင် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ ဖမ်းဆီးထားသူများအား  KSP သုိX လဲွေြပာင်းခ့ဲ 
ေ\ကာင်းလည်း ပါရိှပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၂၆ရက်၊ ခမရ ၄၂၈Uှင့် ဖEူဆုိ@မိ>Aမရဲစခန်းကုိ KNDF B 04, PDF Pruso ပူးေပါင်းတပ်တုိXမှ ၀င်ေရာက် 
တုိက်ခုိက်ခ့ဲရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၄) ဦးကျဆုံး@ပီး ေတာ်လှန်ေရးတပ်ဖဲွAများမှ အထိအခုိက် မရိှဘဲ ြပန်လည် 
ဆုတ်ခွာUုိင်ခ့ဲပါသည်။ 
ဧ@ပီလ ၂၇ရက်၊ ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ ထားလဲရ|ာေအာက်တွင် စစ်ေကာင်စီUှင့် KA တုိX န~ရီ၀က်ခနX် တုိက်ပဲွ 
ြဖစ်ပွားခ့ဲပါသည်။ အထိအခုိက်ကုိမူ မသိရိှရေပ။ KNDF B -09 မှဒီေမာဆုိ@မိ>A၊ ေြခာက်မုိင်အုပ်စု၊ ဇီးြဖmကုန်း 
ရပ်ကွက်တွင် နယ်ေြမရှင်းလင်းေရးလုပ်ေနစဥ် မည်သူမည်၀ါမှန်း မသိUုိင်ေတာ့သည်အထိ ပျက်စီး ေနသည့် 
Eုပ်အေလာင်း Uှစ်ေလာင်းအား ေသာက်ေရတွင်းထဲတွင် ေတွAရိှခ့ဲပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၂၉ ရက်၊ ဒီေမာဆုိ@မိ>A၊ @မိ>Aမရပ်ကွက်တွင် စစ်ေ\ကာင်းထုိးလာသည့် စစ်ေကာင်စီတပ်Uှင့် ြပည်သူg 
ကာကွယ်ေရးတပ်- ဒီေမာဆုိ၊ အလယ်ပုိင်းတုိင်း (၁၁၀၂)တပ်ရင်းမှ တပ်ခဲွတုိX ပူးေပါင်းတုိက်ခုိက် ခ့ဲရာ စစ်ေကာင်စီ 
တပ်မှ (၂)ဦးေသဆုံး@ပီး (၃)ဦးဒဏ်ရာရရိှေ\ကာင်း သိရိှရပါသည်။ ထုိXအြပင် လိွ>င်ေကာ် @မိ>Aနယ်ရိှ ေလာပိတ 
ေရလ]ံထိန်းလုံ_ခံ>ေရးရဲရင်းအား KA, KNDF ပူးေပါင်းတပ်တုိXမှ ညသန်းေခါင် အချန်ိတွင် ၀င်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲရာ 
ရဲ(၈)ဦးအား ေသနတ် (၈)လက်Uှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ရမိခ့ဲပါသည်။ ြပည်သူgကာကွယ်ေရးတပ်Uှင့် အလယ်ပုိင်းတုိင်း 
(၁၁၀၂)တုိX နယ်ေြမရှင်းလင်းေရး လုပ်ေနစဥ် ဒီေမာဆုိ@မိ>A တွင် အသတ်ခံထားရသည့် Eုပ်အေလာင်းတစ်ေလာင်းကုိ 
ေတွAရိှခ့ဲပါသည်။ ထုိEုပ်အေလာင်းမှာ အသက်(၇၃)Uှစ်အရ|ယ် ေဒjေရာဇာ (ခ)မူသူး ြဖစ်@ပီး အေလာင်းသည် 
တစ်လနီးပါး ရိှေန@ပီြဖစ်ေ\ကာင်း သိရိှရပါသည်။  
ဧ@ပီလ ၃၀ရက်၊ ေဘာလခဲ@မိ>Aနယ်တွင် KA, KNDF, PDF စသည့် ေတာ်လှန်ေရးတပ်ဖဲွAများUှင့် စစ်ေကာင်စီ 
တပ်တုိXတုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခဲပ့ါသည်။ 
ေမလ ၁ရက်၊ ေဘာလခဲ@မိ>Aနယ်၊ မုိင်ထန်းေကျးရ|ာတွင် ေဘာလခဲအေြခစုိက်တပ်မှ ၁၂၀မမ လက်နက်Wကီး 
ပစ်ခတ်မQေ\ကာင့် ေဒသခံ ေနအိမ်Uှစ်လုံးထိမှန် မီးေလာင်ပျက်စီးသွားေ\ကာင်း သိရိှရ ပါသည်။ ထုိXအြပင် 



လိွ>င်ေကာ်@မိ>Aနယ်၊ ေရနီကန်ေကျးရ|ာမှ ေဒjUဲွAမူ၊ အသက် (၅၂)Uှစ် သည် စား၀တ်ေနေရးအတွက် 
ကင်မွန်းသီးေကာက်ရင်း မုိင်းUှင်းမိြခင်းေ\ကာင့် ဘယ်ေြခေထာက် ေြခမျက်စိ ေအာက်ပုိင်း ြပတ်ထွက်သွား 
ခ့ဲရပါသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လိွ>င်ေကာ်@မိ>A၀န်းကျင်တွင် ေြမြမ>ပ်မုိင်းများ ေထာင်ထားလျက်ရိှပါသည်။ 

         
KNDF မှ ဒမဆ၊ ဇးီြဖ0ကနု်းတငွ် လေူသ<ပု်အေလာင်း @စှ်ေလာင်းအားေတBွရှိြခင်း  လွိFင်ေကာ်၊ ေရနကီန်တငွ် ေြမြမFပ်မိုင်း@ငှ်းမသိည့် အမျFိးသမးီ , photo credit 

ေမလ ၃ရက်၊ ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ ေဒါပုိေရှAရ|ာUှင့် ထားလဲရ|ာ\ကားတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်Uှင့် KA, KNDF ပူးေပါင်းတပ်တုိX 
တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခဲရ့ာ စစ် ေကာင်စီတပ်မှ (၁)ဦးကျဆုံး@ပီး ထိခုိက်ဒဏ်ရာရသူ များြပား ခ့ဲပါသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 
အထိန~မQေ\ကာင့် ေဒါပုိေရှAရ|ာထဲသုိX လက်နက်Wကီးများ ပစ်ခတ်ခ့ဲပါသည်။ တစ်ရက်တည်းတွင် ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ 
မားခေရာ်ေရှAUှင့် ထားလဲ ရ|ာ\ကားတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်Uှင့် KA, KNDF B-15ပူးေပါင်းတပ်တုိX တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲရာ 
စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၂)ဦး ကျဆုံးေ\ကာင်း KNDF B-15မှ ထုတ်ြပန်ထားပါသည်။ တုိက်ပဲွအ@ပီးတွင် 
စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၁၂၀ မမ၊ ၆၀ မမ လက်နက်Wကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်မQေ\ကာင့် ေဒါပုိေရှAရ|ာရိှ ေနအိမ်Uှစ်လုံး 
ပျက်စီးသွားခ့ဲပါသည်။  
ေမလ ၄ရက်၊ ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်Uှင့် KNDF B-15 တုိX တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲ@ပီး တုိက်ပဲွအတွင်း 
စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၃)ဦး ကျဆုံးခဲပ့ါသည်။ ထုိXအြပင် ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ အမှတ် (၁၄) စစ်လ့ကျင့်ေရး ေကျာင်းဘက်မှ 
ထားလဲရ|ာဘက်သုိX ရိကZ◌ာ Uှင့် ခဲယမ်းပုိX ေဆာင်သည့် စစ်ေကာင်စီယာဥ်တန်းကုိ ေလာခူေကျးရ|ာ အနီးတွင် 
ေဒသခံကာကွယ် ေရးပူးေပါင်းတပ်ဖဲွAတုိXမှ \ကားြဖတ်တုိက်ခုိက်ခ့ဲရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၃)ဦးကျဆုံးကာ 
ေတာ်လှန်ေရးတပ်ဖဲွAများမှ တစ်စုံတစ်ရာ ထိခုိက်မQမရိှဘဲ ြပန်လည်ဆုတ်ခွာUုိင်ခ့ဲပါသည်။တစ်ရက်တည်းတွင် 
ေဘာလခဲ@မိ>Aအတွင်း ရိကာZလာ ပုိXသည့် စစ်ေကာင်စီ ယာဥ်တန်းကုိ KA, KNDF B-16တုိXမှ \ကားြဖတ်တုိက်ခုိက်ခ့ဲရာ 
စစ်ေကာင်စီ ကားUှစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ@့ပီး လက်နက်အချ>ိAကုိလည်း သိမ်းဆည်း ရမိခ့ဲပါသည်။  
ေမလ ၆ရက်၊ ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ မားခေရာ်ေရှAUှင့် ေလာေကျခူရ|ာသစ် \ကားတွင် KA< KNDF B-04, KNDF B-15 စသည့် 
ပူးေပါင်းတပ်ဖဲွAတုိXUှင့် စစ်ေကာင်စီတပ်တုိX တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲရာ KNDF B-15မှ ရဲေဘာ်တစ်ဦး ကျဆုံးခ့ဲပါသည်။ 
လိွ>င်ေကာ်@မိ>A၊ ကယန်းသာယာေကျးရ|ာတွင် WYအမျ>ိးအစား မူးယစ်ေဆး၀ါး ၂၄၉ြပား၊ ေကျာက်စိမ်းUှင့် 
ပုိက်ဆံအချ>ိA Uှင့်အတူ တရားခံ (၃)ဦးကုိ KNDF B-14 မှ ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပါသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသူများကုိ KSP ထံသုိX 
ေမလ (၆)ရက်ေနX ညေနပုိင်းတွင်လဲွေြပာင်းခ့ဲေ\ကာင်းကုိလည်း သိရိှရပါသည်။  
ေမလ ၇ရက်၊ ရှားေတာ@မိ>AအေရှAဘက်ြခမ်း၊ သံလွင်ြမစ်ေဘးရိှ စစ်ေကာင်စီတာတေမာစခန်းကုိ KA မှ ၀င်ေရာက် 
တုိက်ခုိက်ခ့ဲရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ခမရ ၄၂၈ ဒုရင်းမှmးအပါအ၀င် ၆ ဦးေသဆုံးကာ ဒဏ်ရာရသူများလည်း 
ရိှခ့ဲပါသည်။ ထုိXအြပင် ဖEူဆုိ@မိ>Aနယ်၊ေလာေကျခူ ေကျးရ|ာအနီးတွင် ပူးေပါင်းတပ်ဖဲွAများြဖစ်သည့် KA, KNDF B-04, 
KNDF B-15 Uှင့် စစ်ေကာင်စီတပ်တုိX တုိက်ပဲွ Uှစ်Wကိမ်ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ ထုိတုိက်ပဲွများတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၃ 
ပွင့်အရာရိှတစ်ဦးအပါအ၀င် အနည်းဆုံး (၂၇)ဦးကျဆုံးခ့ဲ@ပီး တစ်ဦး အရှင်ဖမ်းဆီးရမိသည့်အြပင် ေသခတ် 
(၁၅)လက်Uှင့် ကျည်ဆံ တစ်ေထာင်ေကျာ်ကုိ သိမ်းဆည်း ရမိခ့ဲပါသည်။ ထုိXအြပင် စစ်ေကာင်စီ၏ စစ်ယာဥ် 
(၄)စီးကုိလည်း ဖျက်ဆီးUုိင်ခဲေ့\ကာင်း သိရိှရပါသည်။  



ေမလ ၈ရက်၊ ရှမ်းြပည်ေတာင်ပုိင်း၊ ဖယ်ခံ@ုမိ>Aနယ်၊ ၀ါရီဆူးပလုိင်ရ|ာတွင် အရပ်သားပုံစံြဖင့် ြဖတ်သန်းေနသည့် 
သူစိမ်းအမျ>ိးသား (၃)ဦးတုိXအား KNDF B-03 မှ စစ်ေဆးခ့ဲရာ ထုိသူ (၃)ဦးမှာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တပ်မ (၆၆)မှ 
တပ်သားများြဖစ်ေ\ကာင်း ေတွAရိှေသာေ\ကာင့် ဖမ်းဆီးကာ KSP သုိX ဖမ်းဆီးထားသူများအား လဲွအပ်ခ့ဲေ\ကာင်း 
သိရိှရပါသည်။  
 

 
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 


