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စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ သသဂုတ်လ ၂၉ ရက်မှ 

စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

သသဂုတ် ၂၈ 

သြဂုတ်လ ၂၉ရက်မှ 

စက်တင်ဘာလ 

၁၁ရက် 

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၆၆ ၁ ၂၆၇ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၃   

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂၄၁ ၁ ၂၄၂ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၉၃   

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၀၃ ၃ ၄၀၆ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၇၂ ၁၀၀ ၂၇၂ 

 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 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုပေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 



 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဩဂုတ်လ ၂၈ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက ်- 

စက်တင်ဘာလ ၁၁ 

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 

 



 
 

 

 



 စစ်ေကာင်စီမှ ေလေသကာင်ဵတုိကခ်ိကု်ခခင်ဵနှငဴ် လက်နက်ကကီဵရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်ခခင်ဵေသကာင်ဴ ေနအိမ် ၁၀၀ 

ေကျာ် ပျက်စီဵ၊ မုိဵမဗတဲွင် အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ေဒဆဳုဵမှုရိှ 

 

စက်တင်ဘာလ အေစာပုိင်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် ဒီဵေမာဴဆုိ၊ ဖရူဆုိနငှဴ် မုိဵမဗဲတို့တွင် စစ်အင်အာဵမျာဵ 

ဖဖညဴတ်င်ဵလာဖခင်ဵနှင်ဴ ရိက္ခာမျာဵသယ်ယူဖခင်ဵတ့ုိ ကကီဵစာဵလုပ်ေဆာင်ကာ အဆိုဵဆဳုဵ ခုခဳတုိကခ်ိကု်ဖခင်ဵ နှငဴ် 

ရင်ဆုိင်ေနခဴဲရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် ရိက္ခာတင်ေဆာင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီကာဵ ၅စီဵသည် 

ကရင်ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵမှ တုိကခ်ိကု်ခဲဴသညဴ်အတွက် ကာဵတစ်စီဵပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၈ 

ရက်ေန့တွင် အင်အာဵ ၁၀၀ ဝန်ဵ ကျင်ဖဖငဴ် မုိဵမဗဲမမို့အတွင်ဵသ့ုိ စစ်အင်အာဵဖဖည်ဴတင်ဵလာမပီဵ  ကရင်နီပူဵေပါင်ဵ 

တပ်ဖဲွ့မျာဵ၏ တုိကခ်ိကု်ဖခင်ဵခဳခဴဲရ                                                               

                                                                                          

                                                                                                        

                                                                               

 

သသဂုတ်လ ၂၉ရက်ေန့၊ နဳနက်ပုိင်ဵတွင် ေဘာလခဲမမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ပွန်ေချာင်ဵတဳတာဵထိပ် စစ်ေကာင်စီ 

တပ်စခန်ဵအာဵ KA, KNDF B-21 တ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၂ ဦဵေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ 

ထုိတရက်တည်ဵတွင် ည ၉ နာရီ၀န်ဵကျင်ခန့်၌ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ 

ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေသကာင်ဴ ေကျဵရွာအတွင်ဵ ေနအိမ်နှစ်လဳုဵပျက်စီဵခဲဴကာ နွာဵနှစ်ေကာင်ထိခိုက်ဒဏရ်ာရရိှမပီဵ တစ်ေကာင် 

ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

သသဂုတ်လ ၃၀ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ပဳုပင်နှင်ဴ လွယ်ဝှဲေကျဵရွာအနီဵရိှ စစ်ေကာင်စီစခန်ဵ အာဵ KA, KNDF B-03, 

B-11, SSRY, PKPDF တ့ုိမှ ေပျာက်သကာဵ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိကု်မှုေသကာင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၃ ဦဵေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။  

 

စက်တင်ဘာလ ၃ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ေငွေတာင်ရွာသစ်ေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့ယာဉ်တန်ဵအာဵ DMO- 

Local PDF မှ တုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်မှ ဖရူဆုိမမို့နယ်ဘက်သ့ုိ ရိက္ခာတင်တာသည်ဴ 

စစ်ေကာင်စီယာဉ်တန်ဵ ကာဵ ၅စီဵအာဵ KNDF B-15 မှ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ကဒါဵလာဵေကျဵရွာအနီဵတွင် နဳနက် 

၄နာရီ၃၀မိနစ်ခန့်၌ အလစ်ငိုက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ ရိက္ခာကာဵတစ်စီဵပျက်စီဵခဲဴမပီဵ တပ်သာဵ ၃ ဦဵေသဆဳုခဴဲပါသည်။ 

ညေနပုိင်ဵအချနိ်တွင် ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ထီဵေသာ်ကူဵေကျဵရွာအနီဵ တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့အာဵ KNDF 

B-15 မှ ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴ၍ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ ၂ ဦဵေသဆဳုဵခဴဲပါသည်။ သည်ဴအဖပင် ရှာဵေတာ 

မမို ့နယ်အတွင်ဵရိှ စစ်ေကာင်စီကင်ဵပနု်ဵတစ်ခအုာဵ(KA)၊ KNDF/B017 တ့ုိမှ အလစ်အငိုက်ဝင်ေရာက်တုိကခ်ိကု်၍ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၂ ဦဵေသဆဳုဵကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵခဲဴသည်။  ထ့ုိအဖပင် ကုန်ဵဆဳုေကျဵရွာအုပ်စု 

ထုိင်ေတာ်မူဘုရာဵေတာင်ေပါ် စခန်ဵချထာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ် (KA)၊ KNDF/B03၊ 

BO9၊ B11 တ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစေ်ကာင်စီက  (၁) ဦဵေသဆဳုဵခဲသဴည်။ 

 

စက်တင်ဘာလ ၄ရက်ေန့၊ မနက်ပုိင်ဵ ၆ နာရီခွဲအချနိ်မှစမပီဵဖရဆုိူမမို့နယ်၊ ေငွေတာင်ရွာသစ်ေကျဵရွာအနီဵတွင်  

KA, KNDF B-10 နှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲရဴာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တစ်ဦဵေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  

လက်နက်ခယဲမ်ဵအချ ို ့ (MA-3 ေသနတ် (၁)လက် ၊ ခဲယမ်ဵတချ ို ့နဲ့ ကျည်ဆန်မျာဵ) တို့ကုိလည်ဵ 



သိမ်ဵဆည်ဵရမိေသကာင်ဵ KNDF မှထုတ်ဖပန်ခဴဲပါသည်။  ထ့ုိအဖပင် ေန့လည် ၁ နာရီခွဲအချနိ်ခန့်တွင် ဖရူဆုိမမို့နယ် 

 ေဒါေညဵခူနှငဴ် ထီဵေပါ်ဆုိေကျဵရွာအနီဵတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KA, KNDF B-04, B-15 တ့ုိ 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွါဵခဲမဴပီဵ  တိုကပဲွ်အတွင် စစေ်ကာင်စီတပ်မှ တပ်သာဵ ၆ ဦဵ ေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။  

 

စက်တင်ဘာလ ၇ရက်၊ မနက် ၈ နာရီ၀န်ဵကျင်ခန့်တွင် ေဘာလခဲမမို့နှင်ဴ ရွာသစ်မမို့အသကာဵ လမ်ဵမကကီဵေပါ်ရိှ 

စစ်ကာင်စီ၏ (၁၂) မုိင်ကုန်ဵစခန်ဵ အနီဵတွင် ဝါဵခုတ်ရန်ထွက်လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့၀င်မျာဵအာဵ KA, KNDF 

B-21 တ့ုိ တိုကခ်ိကု်ခဲဴဖခင်ဵေသကာင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့၀င် ၃ ဦဵေသဆဳုဵကာ ၂ ဦဵဖပင်ဵထန်စွာ ဒဏရ်ာရရိှခဴဲမပီဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်၏ လက်နက်ကုိအချ ို ့လည်ဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိေသကာင်ဵ KNDF မှ ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။ 

တစ်ရက်တည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵတွင် ကိုယ်ထူကိယု်ထ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵသညဴ် ေကျာင်ဵ၀င်ဵထဲတွင် 

ရှိသည်ဴ အထက်တန်ဵဖပဆရာမတစ်ဦဵေနထုိင်သည်ဴ ေနအိမ်ေပါ်သ့ုိ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ပစ်ခတ်လုိကသ်ညဴ် ၁၂၀ မမ 

လက်နက်ကကီဵကျည် ၂ လဳုဵကျေရာက်ေပါက်ကဲွကာ ပျက်စီဵသွာဵခဲပဴါသည်။  

 

စက်တင်ဘာလ ၈ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ မုိဵမဗဲမမို့အနီဵ ဝါရီဆူဵ ဖလုိင်ရွာမှ မုိဵမဗဲမမို့အတွင်ဵသ့ုိ အင်အာဵ ၁၀၀ 

ဝန်ဵ ကျင်ဖဖင်ဴ စစ်ေသကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ပူဵေပါင်တပ်ဖဲွ့မျာဵဖဖစ်သညဴ် Moebye PDF, KA, 

KNDF, KRU, URF တ့ုိ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴပါသည်။ ထုိတိုက်ပဲွအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ အနည်ဵဆဳုဵ 

၃၀ဦဵခန့်ေသဆဳုဵ၍ ၁၂ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှကာ လက်နက်ခယဲမ်ဵမျာဵလည်ဵ သိမ်ဵဆည်ဵခဴဲသည်။ ကရင်နီ 

ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မလှည်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရရာရရိှေသာ ရဲေဘာ်အချ ို ့ ရိှသည်။ ထ့ုိအဖပင် စစ်ေကာင်စီမှ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်မှုေသကာင်ဴ မုိဵမဗဲမမို့အတွင်ဵ ပိတ်မိေနေသာ သာဵအဖနှစ်ဦဵထိမှန်မပီဵ အသက် ၁၀ 

နှစ်ေအာက် ကေလဵငယ်တစ်ဦဵ ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့၊ မုိဵမဗဲမမို့၏ ဒုတိယေဖမာက်ေန့တိုက်ပဲွသည် နဳနက ် ၇နာရီမ ှ ညေန ၆ 

နာရီအထိတုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴသည်။ ညေနပုိင်ဵ ၃ နာရီအချနိ်၌ ထိခိုက်ေသဆဳုဵမှုမျာဵသည်ဴ မုိဵမဗဲတိုကပဲွ်တွင် 

စစ်ေကာင်စီမှ တိုက်ေလယာဉ်နစှ်စီဵဖဖင်ဴ ၆ ကကိမ် ပစ်ခတ်တုိကခ်ိကု်သွာဵခဲဴသည်။ တိုကပဲွ်အတွင်ဵ စက်ရုတဳစ်ခု၌ 

ပိတ်မိေနေသာ အရပ်သာဵ ၁၃ ဦဵကုိလည်ဵ ကယ်ထုတ်နိင်ုခဲေဴသကာင်ဵ မုိဵမဗဲဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မှ 

ထုတ်ဖပန်သည်။  

 

စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့၊ မုိဵမဗဲတွင် နဳနက ် ၁၁ နာရီမ ှ ညေန ၆ နာရီအထိ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵနှငဴ် 

ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၁၁ ဦဵေသဆဳုဵ၍ အမျာဵအဖပာဵထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရိှသွာဵခဲဴကာ ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵမှ ၁၀ ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲသည်။ ညေန ၃ နာရီ ၅၀ မိနစ်အချနိ်တွင် 

စစ်ေကာင်စီမှ တုိကေ်လယာဉ် ၂စီဵဖဖင်ဴ (၇)ကကိမ် ဗဳုဵကကဲတိုက်ခိုက်ခဲဴ၍ ေနအိမ်မျာဵ ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ 



 
        လက်နက်ကကီဵေသကာငဴ် ပျက်စီဵသွာဵသညဴ် မိုဵမဗဲမမို့ရှေိနအိမ်    စကစ၏လက်နက်ကကီဵေသကာငဴ်မိုဵမဗဲမမို့ရှိကေလဵတစ်ဦဵထိမှန်ေသဆဳုဵသွာဵဖခင်ဵ 

 

 

စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၇နာရီအချနိ်မှစ၍ ပဲွကနု်ဵ (၃)ရပ်ကွက် ဘုရာဵေကျာင်ဵဝန်ဵ ကျင်တွင် 

တပ်စွရဲန်ကကိုဵစာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵအာဵ KNDF B/03 ၊ B/11 ၊ KA ၊ မုိဵမဗဲ PDF ၊ ဖယ်ခုဳ PDF ၊ KRU ၊ URF 

တ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ တစ်ေနကုန်နီဵ ပါဵ တိုကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ၂၀ 

ဦဵေသဆဳုဵကာ အမျာဵအဖပာဵဒဏ်ရာရရှိမပီဵ  ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵမှ (၂)ဦဵ ကျဆဳုဵသည်။ ထုိတိုက်ပဲွတွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ အလွန်အကျွအဳသဳုဵဖပုသည်ဴအဖပင် ညေနပုိင်ဵတွင်ဵလည်ဵ 

တုိကေ်လယာဉ်ဖဖငဴ် ၂ ကကိမ်ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်သွာဵခဲဴသည်။ မုိဵမဗဲမမို့၏ ေလဵရက်ေဖမာက်တုိကပဲွ်အတွင်ဵ 

စစ်ေကာင်စတီပ်မျာဵမှ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်သညဴ်အတွက် ပဲွကနု်ဵ ၁-၂-၃ ရပ်ကွက်မှ ေနအိမ် 

၁၀၀ လဳုဵ ထက်မနည်ဵ ထိမှန်ပျက်စီဵခဲဴသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင်လည်ဵ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါေညဵခူေကျဵရွာသ့ုိ 

ဝင်ေရာက် လာသညဴ် အာဏာသိမ်ဵစစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵနှင်ဴ ေန့လည်ပုိင်ဵတွင် KA၊ KNDF B/15၊ B/04 တ့ုိမှ 

အနီဵကပ် တိုကခ်ိက်ုခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ ၂ ဦဵေသဆဳုဵ၍ KA မှ ရဲေဘာ်တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။  

 

 

 

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/

