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စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ စက်တင်ဘာလ၁၂ 

ရက်မှ ၂၅ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

စက်တင်ဘာလ၁၁ 

စက်တင်ဘာလ၁၂ရက်မှ 

၂၅ရက် 

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၆၇ ၁၁ ၂၇၈ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၃  333 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂၄၁ ၂၂ ၂၆၃ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၉၃ ၁ ၉၄ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၀၆  ၄၀၆ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂၇၂  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 

စက်တင်ဘာလ 

၁၁ ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

စက်တင်ဘာလ ၁၂ 

ရက ်- စက်တင်ဘာလ 

၂၅ 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 

 



 
 

 

 



 စကစ လကန်က်ကကီဵခဖင်ဴပစ်ခတ်မှုမျာဵ၊ ေခမခမုပမ်ိုင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵ ၁၀ ဦဵေသဆုဳဵ၊ ၂၂ 

ဦဵထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှ၍ ၁၀၀ ဦဵအာဵ လူသာဵဒုိင်ဵအခဖစ် အသဳုဵခပုခခင်ဵ။ 

 

လွန်ခဲဴေသာ နှစ်ပတ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် မိုဵမဗဲမမို့မှ ေတာ်လှန်ေရဵတပဖ်ွဲ့ မျာဵအာဵ 

တိက်ုထုတ်နိုင်ရန်အတွက် စစ်ဆင်ေရဵအရိှန်ဖမင်ဴလာခဲဴသည။် မိုဵ မဗဲမမို့သည် ရှမ်ဵ ဖပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵနှငဴ် 

ကရင်နီဖပည်အတွက် အဓိကသယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵ ဖဖစ်မပီဵ ဖပည်နယ်နှစ်ခု ဆက်ေနေသာ 

လမ်ဵမကကီဵအာဵ ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်ဖဖစ်သညဴ်အဖပင် ကရင်နီဖပည်နယ်သ့ုိ ေရာက်ရှိေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ် 

တပမ် ၆၆ အာဵ ကရင်နီဖပည်နယ်မှ တပေ်ဖပာင်ဵေရွေ့ နိင်ရန်အတွက် ဖဖစ်သည။် 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် မိုဵ မဗဲမမို့တွင်ဵသ့ုိ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုမျာဵ 

လုပ်ေဆာင်ေနသညဴ်အတွက် အရပ်သာဵ ထိခိုက်ေသဆုဳဵမှုမျာဵ ဖဖစ်ေပါ်ေစခဲဴသည။် စက်တင်ဘာလ ၁၆ 

ရက်ေန့တစ်ရကတ်ည်ဵ တွင် စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်ကကီဵမျဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်၍ ကေလဵငယ်နှစ်ဦဵအပါအဝင် 

အရပ်သာဵ ၄ ဦဵ ထိမှန်ေသဆုဳဵမပီဵ ၁၃ ဦဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည။် သညဴ်အဖပင် မိုဵမဗဲမမို့တွင်ဵရှိ 

ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵမှ အရပ်သာဵ ၁၀၀ ဦဵအာဵ လူသာဵဒုိင်ဵအဖဖစ် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ အသဳုဵဖပုခဲသဴည။် 

 

စက်တင်ဘာလ ၁၂ရက်ေန့၊ နနဳက်ပိင်ုဵ ၉ နာရီခန့်တွင် စစ်ေကာင်စီ၏ ကယန်ဵသာယာ စစ်ေဆဵေရဵ 

ဂိတအ်ာဵ KNDF B-02, B-14, Loikaw PDF တို့မ ှပူဵေပါင်ဵတိုက်ခိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီ တပဗ်ိလု် တစ်ဦဵ 

ေသဆုဳဵမပီဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှမှုမျာဵရှသိည။် ညေန (၅)နာရီခွဲအချနိ်ခန့်တွင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့၊ ေဖခေတာ်ရာ 

ဘုရာဵအနီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့ေနရာယူထာဵေသာ ေတာင်တစ်လုဳဵအနီဵသို့ KNDF B-10မှ ၀င်ေရာက် 

တိက်ုခိုက်ခဲဴပါသည။် ညေန (၆)နာရီခန့်တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့မှ အတွလဲိုက် ပစ်ခတ်ခဲေဴသာ လကန်က်ကကီဵ 

အချ ို ့ မိုဵ မဗဲမမို့၊ ေပါ်ဦဵ(၂)နှင်ဴ ကွက်သစ်ရပ်ကွက် ကာဵတွင် ကျေရာက် ေပါက်ကဲွခဲဴရာ အသက် (၃၅)နှစ် 

အရွေယ ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵနှင်ဴ ကွက်သစ်ရပ်ကွက်ရှိ ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဲဴပါသည။် 

တစ်ရကတ်ည်ဵ တွင် ညေန ၄ နာရီခွဲခန့်တွင် မိုဵမဗဲမမို့ ပွကုဲန်ဵ(၂)ရပ်ကွက် ခရစ်ယာန် ဘုရာဵေကျာင်ဵ 

ေဘာလုဳဵကွင်ဵထဲတွင် စစ်ေကာင်စီမှ ေထာင်ထာဵ ခဲဴေသာ ေဖမဖမုပ်မိုင်ဵအာဵ အသက် (၅၀)၀န်ဵကျင် 

အရွေယ်ရှိ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ေဖမဖမုပ်မိင်ုဵ နင်ဵမိမှုေ ကာင်ဴ ၀မ်ဵဗိုက်နှငဴ် ေဖခေထာက်တင်ွ ထိမှန်ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဲဴပါသည။်   

 

စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက်ေန့၊ ညေန ၃ နာရီအချနိ်တွင် နန်ဵမယ်ခုဳအနီဵရှိ ဆင်မေတာင်ေပါ်တင်ွ 

တပစ်ွဲထာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကုိ KA, KNDF B-07 တို့မ ှ ၀င်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲဴမှုေ ကာင်ဴ 

စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၃)ဦဵေသဆုဳဵမပီဵ အမျာဵအဖပာဵ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴပါသည။် ထို့အဖပင် တစ်ရကတ်ည်ဵ  

တွင် မိုဵ မဗဲမမို့သ့ုိ စစ်ကူသွာဵခဲဴသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့ ကုိ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့၊ ဗီဵသဲကူဵ ေကျဵရွောအနီဵတွင် 

KNDF B-07 မှ မိုင်ဵဆွဲတိက်ုခိုက်မှုေ ကာင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ အရာရှိတစ်ဦဵ အပါအ၀င် တပသ်ာဵ 

(၁၃)ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴပါသည။် 

 



စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေဒါကမီဵေကျဵရွောနှင်ဴ ေဆာင်ဒူရွောသစ်အနီဵတွင် 

စစ်ေ ကာင်ဵ ၃ ေ ကာင်ဵဖဖင်ဴ စစ်ေ ကာင်ဵထိုဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵကုိ KNDF B-06 မှ ၂နာရီ ကာ 

ခုဳခတဳိက်ုခိုက်ခဲဴပါသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်ေန့၊ ဖရူဆိုမမို့မရဲစခန်ဵအတွင်ဵရှိ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့၀င်မျာအာဵ KNDF B-

15မှဒရုန်ဵဖဖငဴ် ဗုဳဵကကဲတိုက်ခိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့ ၀င် (၂)ဦဵထကမ်နည်ဵ  ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴပါသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်ေန့၊ မနက်အေစာပုိင်ဵ မိုဵ မဗဲမမို့ ေမွေတာ်ဘုရာဵမှာ  လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်မပီဵ 

အသက် ၁၀နှစ်ေအာက် ေမာင်နှမနှစ်ဦဵနှင်ဴ အသက်၅၀ေကျာ ် အမျ ို ဵသာဵနှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵသွာဵသညဴ်အဖပင် 

အရပ်သာဵဖပည်သူ ၁၃ဦဵလည်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည။် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ဆီဵလီဒနု်ဵေကျဵရွောတွင် 

အသတ်ခဳရမပီဵ ေဖမဖမုပ်ထာဵသညဴ် အရပ်သာဵနှစ်ဦဵ၏ အေလာင်ဵကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်ေန့တွင် 

KNDF B-06မှ ေတွ့ရှိခဲဴပါသည။် အသတ်ခဳထာဵရသူနှစ်ဦဵမှာ မသန်စွမ်ဵ မျာဵဖဖစ်သညဴ် ဖရန်ဵစစ္စကုိနှင်ဴ 

ကလယ်မူဵတို့ဖဖစ်သည်။  

 

စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့အထွက် နွာဵလဝိုဵ၊ ပဒါဵေညဵ၊ ကယန်ဵသာယာတို့တွင် 

ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့ မျာဵနှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့ မျာဵအ ကာဵ  တိုက်ပွဲဖပင်ဵထန်ခဲဴသည။် တိကု်ပွဲ 

အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီမှ ပစ်ခတ်လိုက်ေသာ လကန်က်ကကီဵေ ကာင်ဴ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ 

နှင်ဴ ကေလဵငယ်တစ်ဦဵတို့မှ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴပါသည။် ညေနပိုင်ဵအချနိ်တွင် လွိုင်ေကာ် စက်မှုဇုဳမှ 

ဖပည်သ့ူေနအိမတ်စ်လုဳဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ မီဵရှို့ဖျက်စီဵသွာဵခဲဴသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵရှိ (၅၃၀)တပအ်ာဵ KNDF B-14မှ 

သွာဵေရာက်ပစ်ခတ်ခဲရဴာ စစ်ေကာင်စီ၏ လကန်က်ကကီဵေ ကာင်ဴ ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပမ်ှ တပ်သာဵတစ်ဦဵ 

ကျဆုဳဵခဲဴပါသည။် တစ်ရက်တည်ဵတွင် ေဒါကမီဵနှင်ဴ လာဵလဲရွောအ ကာဵတွင် စစ်ေကာင်စီမှ 

ေထာင်ထာဵသည ် မိင်ုဵနင်ဵမိကာ အသက် (၁၉)နှစ်အရွေယ်ရှိ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ ထိမှန် ေသဆုဳဵမပီဵ 

အသက် (၅၁)နှစ်အရွေယ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵလည်ဵ ေဖခလက်တင်ွ ထိမှနဒ်ဏ်ရာ ရရိှခဲဴပါသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက်ေန့၊ မိုဵ မဗဲမမို့ထဲသို့ စစ်ေကာင်စီမ ှတာဵေဝဵပစ် အေဖမာက်အမျာဵ နှင်ဴပစ်ခတ်ခဲမဴပီဵ 

စစ်ေ ကာင်ဵနှစ်ေ ကာင်ဵဖဖင်ဴ ၀င်ေရာက်ကာ ပူဵေပါင်ဵတပဖ်ွဲ့ မျာဵဖဖစ်သညဴ် MBPDF, Pekhon PDF, 

Loikaw PDF, အလယ်ပိုင်ဵတိင်ုဵစစ်ဌါနချုပ် ၁၁၀၇, DMOPDF, Naypyitaw PDF, KNDF, KA, KGZ, 

URF တို့နှင်ဴ တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည။် တိက်ုပွအဲတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီဘက်က အကျအဆုဳဵမျာဵအာဵ 

မသိရေသာ်လည်ဵ မိုဵ မဗဲPDFမှ ရဲေဘာ်နစှ်ဦဵ ကျဆုဳဵသွာဵခဲဴသည။် တိကု်ပွဲေ ကာင်ဴ မိုဵမဗဲမမို့ စက်ေတာ်ရာ 

ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵနှင်ဴ ေမွေတာ်ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵတွင် ပိတ်မိေနေသာ အရပ်သာဵဖပညသူ် ၁၀၀ ဦဵကို 

စစ်ေကာင်စီက လူသာဵဒိုင်ဵဓါဵစာခဳအဖဖစ် အသဳုဵဖပုခဲဴပါသည။်  



  
စကစလက်နက်ကကီဵ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာငဴ် မုိဵမဗဲမမို့မှ အရပ်သာဵမျာဵေသဆုဳဵ ဖခင်ဵ             ၁၀ လသာဵကေလဵ စကစ ေထာင်ထာဵေသာ ေဖမဖမုပ်မုိင်ဵထိမှန် ဒါဏ်ရာရရှိ ဒီဵေမာဴဆို 

 

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့နယအ်တွင်ဵရှိ ေဆာင်ကန်ဵေကျဵရွောအတွင်ဵသ့ုိ လွိုင်ေကာ် 

အေဖမာက်တပ်မ ှ တိက်ုပွဖဲဖစ်ပာွဵဖခင်ဵမရှိပဲ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ် ပစ်ခတ်ခဲဴသညဴ်အတွက် လကန်က်ကကီဵ 

၂လဳုဵ ကျေရာက် ေပါက်ကဲွကာ အသက် (၆၀)အရွေယ်ရိှ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည။် 

သညဴ်အဖပင် ဒီဵေမာဴဆိုအေနာက်ဖခမ်ဵတွင် ဆိုင်ကယ်ဖဖင်ဴ ရိက္ခာဖပန်လာယူသညဴ် မိသာဵစုတစ်စု 

စစ်ေကာင်စီ ေထာင်ထာဵခဲဴေသာ ေဖမဖမုပ်မိုင်ဵနင်ဵမိမပီဵ အသက်(၄၀)အရွေယ်ရှိ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ 

ေဖခေထာက်တွင် ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှမပီဵ ၎င်ဵနှင်ဴပါလာေသာ ၁၀လသာဵအရွေယ် ကေလဵငယ်တစ်ဦဵလည်ဵ 

အနည်ဵငယ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့၊ ညေန(၅)နာရီဝန်ဵကျင်အချနိ်တွင် ဒီဵေမာဴဆိုအေရှ့ဖခမ်ဵသုိ့ ဒီဵေမာဴဆို 

အေဖခစိုက် စစ်ေကာင်စီတပ် ၁၀၂ မှ ပစ်ခတ်လိုက်သညဴ် လက်နက်ကကီဵေ ကာင်ဴ အသက် ၂၀ အရွေယ်ရိှ 

အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ ေဖမပဲခင်ဵတွင်အလုပ်လုပေ်နစဉ် ထိမှနေ်သဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။  

 

စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့၊ ဖရူဆိုမမို့၊ ထီဵကူဵဆို ရပ်ကွက်အတွင်ဵ ေဒသခဳမျာဵ၏ နွာဵမျာဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့နှင်ဴ ရဲတပဖ်ွဲ့ မှ ခိုဵယူသတ်ဖဖတ်မှုမျာဵလုပ်ေဆာင်ေနသည။် ခိုဵယူသတ်ဖဖတမ်ပီဵ 

ဆိုင်ကယ်သုဳဵစီဵဖဖင်ဴ သယ်ေဆာင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့နှင်ဴရဲတပ်ဖွဲ့ ၁၀ ဦဵအာဵ KNDF တပ်ရင်ဵ 

၁၅နှင်ဴ တပရ်င်ဵ ၄ တို့ေတွ့ရှိမပီဵေနာက် မိနစ်အနည်ဵ ငယ် နှစ်ဖက်ထိေတွ့မှုဖဖစ်ခဲဴသည။် လိွုင်ေကာ်မမို့ 

နမဴေ်ဘာ်၀မ်(က)ရပ်ကွက်အတွင်ဵ ဆိုင်ခန်ဵတစ်ခန်ဵတွင် အမည်မသိ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ဓါဵခုတ် 

ဒဏ်ရာမျာဵဖဖင်ဴ ေသဆုဳဵခဲဴပါသည။် 

 
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/

