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နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ေအာက်တိုဘာလ ၂၅ 

ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ေအာက်တိုဘာ 

၁၀ 

ေအာက်တိုဘာ ၁၁ - 

ေောက်တုိဘာ ၂၄ 

စုစုေေါင်ဵ 

၁ သတ်ဖြတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၁၂၃ ၄ ၁၂၇ 

၂ ြမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၉၅ ၂၃ ၂၁၈ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၃၇ ၆ ၁၄၃ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၃၃  ၃၃ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၂၃၉ ၇ ၂၄၆ 

 ြယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၀ ၁၂ ၇၂ 

 ြရူဆိုမမို့နယ် ၂  ၂ 

၅ ထုတ်ပယခ်ခင်ဵခဳရေသာ 

CDM ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ြရူဆိုမမို့နယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲဴမမို့နယ် ၇၈  ၇၈ 

 ြါဵေဆာင်ဵမမို့နယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို့နယ် ၅၄  ၅၄ 

 ြယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 



 ေောလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ 

ေအာက်တိုဘာ 

၂၄ ရက်ေန့ 

အထိ  

IDPs အသစ် 

ေအာက်တိုဘာ ၂၅ - 

နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၃၂၃၁၁  ၃၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ြရှုဆို ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ြါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ြယ်ခု ဳ ၃၁၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေောလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၄၅၄၄၉ ၁၀၀၀၀ ၁၅၅၄၄၉ 

 

 



 
 

 

 

 



 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ နယ်ေခမရှင်ဵလင်ဵ ေရဵ၊ လကန်က်ကကီဵခဖင်ဴ မမို့နှင်ဴ 

ေကျဵရွာမျာဵအာဵ ပစ်ခတ်ခခင်ဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ ေသဆုဳဵခခင်ဵနှင်ဴ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရိှခခင်ဵမျာဵ 

မြီဵခဲဴသညဴ် သတင်ဵနှစ်ြတ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီသည ် ြယ်ခုဳမမို့နယ်နှင်ဴ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တို့တွင် 

စစ်အင်အာဵဖြင်ဴ စစ်ဆင်ေရဵမျာဵ ဖြုလုြ်လာခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီသည ် ရမ်ဵဖြည်နယ်ေတာင်ြိုင်ဵမှ 

လွိုင်ေကာ်သ့ုိ ေသာ်လည်ဵ ေကာင်ဵ လွိုင်ေကာ်မှ ကရင်နီဖြည်နယ်ေတာင်ြိုင်ဵသ့ုိ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ 

ထိုအေရဵြါေသာ လမ်ဵမကကီဵ၏လုဳခခုဳမှုအတွက် ကကိုဵစာဵထိန်ဵချုြ်လာခဲဴသည။် စစ်ေကာင်စီ 

တြမ်ျာဵသည ် မမို့နှင်ဴ ေကျဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖြငဴ် ြစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ အရြ်သာဵ 

မျာဵအာဵ ထိခိုက်ေသဆုဳဵရသညဴ်အဖြင်  အေဆာက်အအဳုအမျာဵအဖြာဵ ြျက်စီဵခဲဴသည။် ရာနှင်ဴချေီသာ 

စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ ေနဖြညေ်တာ်မှ ေစလွတ်မြီဵ ြယ်ခုဳမမို့အေနာက်ေတာင်တန်ဵတွင် ရှိေသာ ခုခဳတြ် 

မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵ ရန် ေစလွတ်လာခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၂၅) ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖြည် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ စဳဖြ (၆)မိင်ုရှိ လုဒ်မယေ်တာ် 

ကက်သလစ်ေုရာဵေကျာင်ဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်ကကီဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵဖြင်ဴ အေ ကာင်ဵမဲဴ 

ရမ်ဵသမ်ဵ ြစ်ခတ်ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည။် သညဴ်အဖြင် စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်ကကီဵ ရမ်ဵသမ်ဵ 

ြစခ်တဖ်ခင်ဵေ ကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် မာဵနာြေလာရြ်ကွက်ရှိ ဖြည်သူ့ေနအိမတ်လုဳဵ ထိမှန်ြျက်စီဵ 

သွာဵခဲဴသည။်  

 

ေအာက်တိုောလ (၂၆)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ထူလွီဵေီလာေကျဵရွာနှင်ဴ ေငွေတာင်ရွာသစ် 

ေကျဵရွာအ ကာဵ ကရင်နီတြမ်ေတာန်ှင်ဴ KNDF ြူဵေြါင်ဵတြ်တ့ုိနှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတြ်တို့  တိက်ုြဲွ 

ဖြစ်ြွာဵခဲဴမြီဵ စစ်ေကာင်စီတြြ်က်မှ (၁၀) ထကမ်နည်ဵ ေသဆုဳဵကာ စစ်ကာဵ(၂)စီဵ ြျက်စီဵခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၂၆)ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ကုန်ဵဆုဳေကျဵရွာအုြစ်ု ကသဲေကျဵရွာအနီဵတင်ွ 

တြစ်ွဲထာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတြ်နှင်ဴ ြယ်ခုဳ PDF ြူဵေြါင်ဵတြတ်ို့ တိုက်ြွဲဖြစ်ြွာဵကာ PDF မှ 

တြြ်ွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည။် စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ၏ လက်နက်ကကီဵ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ် 

မှုေ ကာင်ဴ ကသဲေကျဵရွာရှိ ဖြည်သူ (၃)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၂၇)ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ကသဲေကျဵရွာရှိ ဖြည်သူေနအိမ် (၅)လုဳဵနှင်ဴ ေဒသခမျာဵ 

အာဵထာဵရသည်ဴ ေဆဵခန်ဵတစ်လုဳဵသည် စစ်ေကာင်စီ၏လက်နက်ကကီဵ ရမ်ဵသမ်ဵ ြစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ 

ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည။်  

 

 



ေအာက်တိုောလ (၂၉) ရက်ေန့၊ မိုဵမြဲအေဖခစိုက် (၄၂၂) တြရ်င်ဵမှ မိုဵမြဲမမို့အတွင်ဵရှိ ရြ်ကွက်ထဲသ့ုိ 

လကန်က်ကကီဵမျာဵဖြင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် စည်ကာဵ ၂ရြ်ကွက်ေန အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ 

ထိမှနေ်သဆုဳဵခဲဴမြီဵ ေြါ်ဦဵ ၂ ရြ်ကွက်မှ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ လကန်က်ကကီဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသညဴ်အဖြင် 

ေတာင်ယာခင်ဵထဲတွင် ြိတ်မိေနေသာ ေဒသခဳ တစ်ဦဵလည်ဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှနေ်သဆုဳဵသွာဵခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၃၀) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မှ မိုဵ မြဲမမို့ကုိ သွာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတြ်ြွဲ့ မျာဵ၏ 

စစ်ေ ကာင်ဵထိုဵရာ လမ်ဵတစ်ေလျှောက် စြါဵခင်ဵကိုနှင်ဵဖြတမ်ြီဵ မီဵရှို့ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၃၁) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဆဴိုမမို့နယ်တွင် ရိက္ခာဖြန်လာယူသညဴ် စစ်ေရှာင် ၂ ဦဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီ၏ကင်ဵြုန်ဵ တြ်နဲ့  ထိြ်တုိက်တိုဵမိသညဴ်အတွက် လိုက်လဳြစ်ခတ်ခဳရသည။် သ့ုိေသာ် 

ကဳေကာင်ဵစွာ လွတေ်ဖမာက်ခဲဴ ကသည်။ အလာဵတူ  ငူဵြေလာဴရြ်ကွက်ရှိ ေနအိမကုိ်လည်ဵ 

မီဵရှို့ခဲသဴည်ဟု ဒီဵေမာဴဆို ဖြည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတြ်မှ ထုတ်ဖြန်သည။် သညဴ်အဖြင် စစ်ေကာင်စီ၏ 

လကန်က်ကကီဵြစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေဒါတမငယ်ေကျဵရွာေန ဖြညသူ် (၁)ဦဵ လကန်က်ကကီဵ ထိမှန် 

ဒဏ်ရရှိကာ ေနအိမအ်ချ ို ့အာဵ လကန်က်ကကီဵ ထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည။် 

 

နိုဝင်ောလ (၁)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေရွှေေယာက်ရြ်ကွက်ရှိ ကင်ဵြုန်ဵချထာဵေသာ စစ်ေကာင်စီ 

တြြ်ွဲ့ မျာဵက လက်နက်ကကီဵမျာဵဖြငဴ် အေ ကာင်ဵမဲြဴစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေဒါငဳခါဵ 

ရြ်ကွက်(၂)ရှိ ဖြည်သူြိုင် ဂိုေဒါင်တစ်လုဳဵနှငဴ် ေနအိမ(်၃)လုဳဵ ထြ်မဳြျက်ဆီဵခဲဴရသည။် 

 

  
စကစ လက်နက်ကကီဵထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵေသာ ဖြညသ့ူ်အမိ် ြယ်ခုဳမမို့နယ်    စကစ လက်နက်ကကီဵထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵေသာ ေရွှေဖြညေ်အဵေဆဵခန်ဵ 

 

နိုဝင်ောလ (၁)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ထူလွီဵေီလာရြ်ကွက်တွင် တြစ်ွဲထာဵေသာ 

စစ်ေကာင်စီတြ်အာဵ ကရင်နီတြ်မေတာ်နင်ဴှ KNDF ြူဵေြါင်ဵတြတ်ို့ တိက်ုြွဖဲြစ်ြာွဵခဲဴမြီဵ စစ်ေကာင်စီ 

တြမ်ှ (၈) ဦဵ ေသဆုဳဵကာ KNDF မှ ရဲေော် (၁)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲဴသည။် 

 

နိုဝင်ောလ (၂) ရက်ေန့၊ ညေန (၂:၁၀) နာရီအချနိ်တွင် အင်အာဵအလုဳဵအရင်ဵဖြင်ဴ ထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ 

စစ်ေကာင်စီတြ်အာဵ ကရင်နီတြ်မေတာ၊် KNDF၊ PDF(ြယ်ခုဳ)၊ PDF မိုဵမြဲတ့ုိမှ တိကု်ခိုက်ခဲဴမြီဵ 



စစ်ေကာင်စီတြ်မှ (၅)ဦဵ ေသဆုဳဵကာ၊ KNDF၊ မှ ရဲေော် (၂)ဦဵနှင်ဴ PDF မှ ရဲေော် (၂) ဦဵ ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဲဴသည။် ထို့အဖြင် ြယ်ခုဳမမို့နယ် အေနာက်ေဖမာက်ြက်ရှိ လွယ်လုဳ၊ လွယ်ဟဲွေကျဵရွာမှ ေဒသခဳ 

ေတာင်သူမျာဵ သီဵနှဳရိတ်သိမ်ဵ ေနစဉ် စစ်ေကာင်စီတြမ်ှ အင်အာဵ ၅၀၀ ခန့်ဖြင်ဴ ထိုဵစစ် ဆင်လာသညဴ် 

အတွက် ထွက်ေဖြဵတိမ်ဵေရှာင်ခဲဴရသည်။ 

 

 
                       သီဵနှဳရိတ်သိမ်ဵေနစဉ် စစ်ေကာင်စီတြ် ထုိဵဆင်စစ်ဆင်လာသညဴ်အအတွက် ထွက်ေဖြဵတိမ်ဵ ေရှာင်ေနေသာ ဖြညသူ်မျာဵ 

 

နိုဝင်ောလ (၃)ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ်၊ လွယ်ဟဲွေကျဵရွာတွင် တြစ်ွဲထာဵေသာ 

စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵအာဵ ကရင်နီတြ်မေတာ၊် KNDF၊ PDF(ြယ်ခုဳ)၊ PDF မိုဵ မြဲတ့ုိမှ တိကု်ခိုက်ခဲဴမြီဵ 

စစ်ေကာင်စီြက်မှ (၂)ဦဵေသဆုဳဵကာ အမျာဵအဖြာဵ ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည။် PDF ေက်မှ ရဲေော် (၂)ဦဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည။် 

 

နိုဝင်ောလ (၅) ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ်အတွင်ဵ ေခါင်ဵအိေကျဵရွာအုြစ်ု၊ စက်ေတာ်ေကျဵရွာတိုက်ြွဲမာှ 

ကရင်နီတြ်မေတာမ်ှ တြ်ြဲွ့ဝင်တစ်ဦဵကျဆုဳဵမြီဵ အ ကမ်ဵြက်စစ်ေကာင်စီတြမ်ှ (၁၀)ဦဵေသဆုဳဵကာ 

အမျာဵအဖြာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရိှခဲဴေ ကာင်ဵ KNDF သတင်ဵနှင်ဴဖြန် ကာဵေရဵဌာနက ထုတ်ဖြန်သည။် 

အဆုိြါ နှစ်ြက်တိုက်ြွဲ ဖြစ်ြာွဵစဉ် စစ်ေကာင်စီတြ်သည ် ြယ်ခုဳမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေခါင်ဵအိေကျဵရွာနှင်ဴ 

စက်ေတာရ်ာ ေကျဵရွာတို့အာဵ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖြင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်သညဴ်အတွက် ေနအိမ ် ၆ လုဳဵ 

ြျက်စီဵသွာဵသလို စစ်ေရှာင်စခန်ဵမှ အမျ ို ဵသမီဵ ၁ ဦဵလည်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲဴသည။် 

 

နိုဝင်ောလ (၆) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ထူလွီဵေီလာေကျဵရွာ ေဖခေတာ်ရာ ေုရာဵေတာင်အနီဵ ည 

(၅:၄၀)နာရီအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီနှင်ဴ KNDF၊ KA တ့ုိ တိုက်ြွဲဖြစ်ြွာဵခဲဴမြီဵ စစ်ေကာင်စီေက်က 

၃ဦဵေသဆုဳဵကာ ၅ဦဵဒဏ်ရာရသည်။  သညဴ်အဖြင် မွန့်တညဴ်ချနိ်မာှလည်ဵ ြယ်ခုဳအေဖခစိုက် ခမရ ၄၂၁ကို 



PDF ြယ်ခုဳနဲ့ KNDF ြယ်ခုဳတြ်ရင်ဵ တို့က တိုက်ခိုက်သညဴ်အတွက် စစ်ေကာင်စီေက်က ၃ဦဵေသဆုဳဵခဲဴမြီဵ 

အမျာဵအဖြာဵ ဒဏ်ရာရရှိသည။် 

 

နိုဝင်ောလ (၆) ရက်ေန့၊  ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ (၆)မိင်ုေကျဵရွာအနီဵ KNDF B-09မှ နယ်ေဖမ 

ရှင်ဵလင်ဵ ေရဵဖြုလုြ်မြီဵ စစ်ေကာင်စီစခန်ဵချခဲဴသညဴ် ေနရာအနီဵတွင် ရုြအ်ေလာင်ဵနှစ်ေလာင်ဵ 

ေတွ့ရှိရေ ကာင်ဵ  KNDF B-09 မှ  ထုတ်ဖြန်ထာဵသည။် ရုြ်အေလာင်ဵနှစ်ေလာင်သည် လည်ြင်ဵတွင် 

ကကိုဵကွင်ဵစြ်ွကာ နှစ်ဦဵစလုဳဵအာဵ ေကွဵတဲအဴေနအထာဵဖြင်ဴ ဖမုြ်နှဳထာဵသညဴ်အတွက် ညှင်ဵြန်ဵနှိြ်စက် 

ခဲဴြုဳရေ ကာင်ဵ ထုတ်ဖြန်ချက်တင်ွ ေြာ်ဖြထာဵသည။် 

 

• ရွာသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရခခင်ဵနှင်ဴ လူသာဵဒုိင်ဵကာအခဖစ် အသဳုဵခပုခခင်ဵ 

 

ေအာက်တိုောလ (၂၈) ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ် ေရွှေဖြည်ေအဵရွာသာဵ (၁၉) ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတြ်မှ 

ြမ်ဵဆီဵထာဵမြီဵ စစ်ဆင် ေရဵအတွင်ဵလူသာဵဒုိင်ဵကာအဖြစ် အသဳုဵဖြုရန်ေခါ်ေဆာင်ထာဵသည။် 

ထိုြမ်ဵဆီဵခဳထာဵရေသာ ရွာသာဵမျာဵ ခပန်လညလ်ွတ်ေခမာက်လာခခင်ဵ မရှိေသဵေချ။ 

 

ေအာက်တိုောလ (၃၁) ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ေညာင်ကုန်ဵရြ်ကွက် ၁ မှ ဖြညသူ်တစ်ဦဵ၊ ေညာင်ကုန်ဵ 

၃ ရြ်ကွက်မှ ဖြညသူ် ၃ ဦဵတို့ကုိ စစ်ေကာင်စီတြ်ြဲွ့မျာဵ ြမ်ဵဆီဵသွာဵမြီဵ ေနအိမအ်ချ ို ့ကုိလည်ဵ 

ဝင်ေရာက်ရှာေြွ ြျက်ဆီဵသွာဵခဲဴသည။် 

 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

 

ြယ်ခုဳမမို့နယ်အတွင်ဵ တိုက်ြွဲမျာဵအဆက်မဖြတ် ဖြစ်ြာွဵမှုေ ကာင်ဴ မြီဵခဲဴသညဴ် နှစ်ြတ်အတွင်ဵ ေကျဵရွာ 

(၈)ရွာဖြစ်ေသာ - ကုန်ဵဆုဳ၊ ေခါင်ဵအိ၊ စက်ေတာ၊် လွယ်ဝှ၊ဲ ေရွှေဖြည်ေအဵ(ကသဲ)၊ လွယ်လုဳ၊ လွယ်ြါသာ၊ 

ြူချယ် စတဲဴေကျဵရွာမှ ေဒသခဳနှင်ဴ မမို့ေြါ်ေဒသခဳအချ ို ့လည်ဵ  စစ်ေေဵေရှာင်ေနရသညဴ်အတွက် ေဒသခဳ 

တစ်ေသာင်ဵနီဵြါဵ ေတာတင်ွဵစစ်ေေဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသ့ုိထွက်ေဖြဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရသည။် 

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခခအေန 

ကရင်နီဖြည်၏ ကုိြစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 

 

ရက်စဲွ ကုိဗစ်ေုိဵေတွ့လူနာ ေသဵဆဳုဵသည်ဴ ဦဵေရ 

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၁  ၁၅၇ ၃ 

ဇူလိုင် ၁၉ မှ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁ ၄၆၃ ၂၀ 

ဩဂုတ် ၂ မှ ဩဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ ၄၂၅  ၂၇ 



ဩဂုတ် ၁၆မှ ဩဂုတ် ၂၉၊၂၀၂၁ ၄၉၂ ၁၆ 

ဩဂုတ် ၃၀ မှ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ 

၂၀၂၁ 

၇၉၆ ၂၇ 

စက်တင်ဘာလ ၂၃ မှ 

စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

၇၈၀ ၂၈ 

စက်တင်ဘာလ ၂၇ မှ 

ေောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁ 

၇၇၆ ၂၅ 

ေော်ကတိဘုာ ၁၁ မှ 

ေောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁ 
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ေောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၁ မှ 

နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁ 

၇၅၂ ၈၂ 

 

  

တရာဵဝင်ထွက်ေြါ်လာေသာ ဇယာဵအရ ဖမငဴ်တက်လာေနေသာ်လည်ဵ  ေဖမဖြင်ေြါ်ရှိ အေဖခအေနထက် 

မျာဵစွာ နည်ဵေနေသဵသည။် အေယ်ေ ကာင်ဴဆိုေသာ် ထွက်ေဖြဵတိမ်ဵေရှာင်ေနသညဴ် စခန်ဵမျာဵ (သ့ုိ) 

ေကျဵရွာမျာဵစစ်ေကာင်စီ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုသမှုခဳယူရန် စိုဵရိမေ် ကာက်ရွဳ့ေသာေ ကာင်ဴ ရွာသာဵမျာဵ 

ဖငင်ဵဆန်ေနဖခင်ဵြင် ဖြစ်သည။် ရွာလုဳဵကျွတ် ကူဵစက်ခဳေနရသညဴ် အချက်အလကမ်ျာဵ 

ထွက်ေြါ်လာခဲဴေသာ်လည်ဵ  ၎င်ဵရွာသာဵမျာဵသည် မိမိကုိယ်ကုိယ်အိမ်တွင်ဵတွင်ေယေဆဵကုထုဳဵဖြငဴ် 

ကုသခဲဴ ကမြီဵ အချ ို ့ေသဆုဳဵမှုမျာဵ ရှိသည။် 

 
Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn                  

Email: kcsn2010@gmail.com 

http://www.karennicsn.org/

