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ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ 

၁၉ ရက၊် ၂၀၂၁ ခုနှစ ်

ကရင်နီခပည်နယ်နှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဒီဇင်ဘာ ၅ 

ဒီဇင်ဘာ ၆ - ဒီဇင်ဘာ 

၁၉  

စုစုေေါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၁၃၂ ၁ 13၃ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂၅၇  257 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၄၆  146 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၃၃ 11 ၄4 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၂၅၆ ၃ ၂၅၉ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၀၉  109 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၂ ၁ ၃ 

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 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

        ၅ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ်         

၆ -         ၁ ၉ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၃၂၃၁၁  ၃၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၄၁၀၀၀  ၄၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၂၁၅  ၂၂၁၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၅၆၉၃၉  ၁၅၆၉၃၅ 

 

 

 

 



 
 

 

 



 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ၏ ထုိဵစစ်ဆင်မှုမျာဵ                       

                                                           

 

ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေငွေတာင်တွင် အေဖခစိုက်သညဴ် စစ်ေကာင်စီ၏ တပ်ရင်ဵအမတ်ှ (၄၂၇) 

ကင်ဵပနု်ဵတစ်ခအုာဵ ည(၇း၃၀)မိနစ်ခန့်တွင် ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်- ဒီဵေမာဴဆုိမှ ၀င ်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တပ်သာဵ (၇)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ (၁၀) ဦဵဒဏ်ရာရရိှေ ကာင်ဵ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်- 

ဒီဵေမာဴဆုိမှ ဒီဇင်ဘာလ (၉)ရက်ေန့တွင် ထုတ်ဖပန်ခဲဴသည်။ တုိကပဲွ်တွင် လိွုင်ေကာ်အေဖခစုိက ် အေဖမြှောက် 

တပ်ရင်ဵမ ှ၁၂၀ မမ လက်နက်ကကီဵဖဖငဴ် ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေညာင်ကုန်ဵ ရွာမှ ဖပည်သ့ူေနအိမ်တစ်လဳုဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵ 

သွာဵခဲသဴည်။ ထုိတစ်ရက်တည်ဵတွင် ေဘာလခဲမမို့နယ်၊ နန်ဵဖဲေကျဵရွာ မဴဲစေလာင်ဵေတာင်ေဖခ အနီဵတွင် 

စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵကို ကရင်နီတပ်မေတာ် (KA)နှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိ 

တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ (၃)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ (၂)ဦဵဒဏ်ရာရရိှ သွာဵခဲဴသည်။ 

 

 
                                                     မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵေသာ ဖပညသ့ူ်ေနအိမ် တစ်လဳုဵ ဖရူဆုိ 

 

 

ဒီဇင်ဘာလ(၈) ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ေခြေတာ်ရာဘုရာဵေတာင်၊ သဲေတာင်နှငဴ် 

ထူလီွဵဘီလာေကျဵရွာပုိင် ခေရာဴစ်ေတာင်တ့ုိတွင် စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသဖဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵဖဖစ်သညဴ် 

ကရင်နီတပ်မေတာ ်(KA)နှငဴ် KNDFတပ် တ့ုိနှငဴ် တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။  

 

ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ေငွေတာင်အေဖခစိုက် စစ်ေကာင်စီတပ်ရင်ဵအမတ်ှ (၄၂၇) ကင်ဵပုန်ဵ  

တခုအာဵ ဒီဵေမာဴဆုိ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မှ ဒုတိယအကကိမ် ထပ်မဳဝင်ေရာက ်တုိကခ်ိကု်သွာဵခဲဴသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ(၁၁)ရက်ေန့တွင် ဖရူဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵရိှ စစ်ေကာင်စီတပ် ခမရ(၄၂၈)အာဵ ကရင်နီတပ်မေတာ်  

KAနှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိမှ မိနစ်(၄၀)ခန့် တိုကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ (၃)ဦဵ ေသဆဳုဵမပီဵ (၅)ဦဵ 

ထက်မနည်ဵ ဒဏရ်ာရရိှခဴဲပါသည်။                                                                

                                                                



 

ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက်ေန့တွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ထူဵလီွဵဘီလာေကျဵရွာ ေဖခေတာ်ရာဘုရာဵေတာင်ေဖခအနီဵမှာ 

စစ်ေ ြောင်ဵထိုဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီနှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ် (KA)၊ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကယွ်ေရဵ 

တပ်( KNDF) ေူဵေေါင်ဵတေ်တို ့တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။  

 

ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်ေန့တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ပန်ကန်ဵ စုိကက်ွင်ဵ(၃) နိပုဏာရာမ ဓမ္မရု ဳ ေကျာင်ဵတုိက် 

အနီဵတွင် အသက် (၄၀)အရွယ်ရိှ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵအာဵ အရပ်ဝတ်ဖဖငဴ်လူတစ်စုမှ လာေရာက်ပစ ်   

သွာဵခဲဴသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက်ေန့တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် အေရှ့ဖက်ဖခမ်ဵ ကွန်နာဵေကျဵရွာအနီဵတွင် စစ်ေကာင်စီနှငဴ် 

ကရင်နီတပ်မေတာ ် (KA)၊ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကယွ်ေရဵ တပ်( KNDF) ေူဵေေါင်ဵတေ်တ့ုိ တိုကပဲွ် 

ဖဖစပွ်ာဵခဲမဴပီဵ  ကွန်နာဵေကျဵရွာမှ ေဒသခဳအပါအဝင် အနီဵအနာဵတွင် ရှိေသာရွာမျာဵ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင် 

ေန ကရသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက်ေန့တွင် လိွုင်ေကာမ်မို့နယ်၊ လွိုင်လင်ေလဵအေရှ့ဖက် နန်ဵကွယ်ရာွနှငဴ် ေရကန်ရွာ 

အ ကာဵ စစ်ေ ကာင်ဵထိုဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်ကုိ ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့  

ခုခဳတိုက်ခိုက်ခဴဲမပီဵ ၃ နာရီေကျာ ်ကာ                   စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ ၃ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ ၄ ဦဵဒဏ်ရာ 

ရရိှခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု ခုခဳတိုက်ခိုက်ရင်ဵ ကရင်နီတပ်မေတာမှ် တစ်ဦဵ တိုက်ပွဲအတွင်ဵ  ကျဆဳုဵ 

ခဲဴသည်။ ထိုတရြ်ေတည်ဵတွင ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်  (၆)မိုင်ေြေျေဵရွာအုေ်စု၊ ဝမ်လထွာဵေြေျေဵရွာအတွင်ဵ  

ြေင်ဵေုန်ဵေစာင်ဴေနေသာ စစ်ေြောင်စီတေ်မျောဵအာဵ ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိ မိနစ်၂၀ 

ခန့် တိုြ်ေေွဲခြစေ်ွာဵြဲဴမေီဵ တိုြ်ေေွဲအတွင်ဵ  စစ်ေြောင်စီတေ်ဘြေမ်ှ (၄)ဦဵေသဆဳုဵြော (၅)ဦဵ ဒဏရ်ာရရိှ 

ြဲဴသည်။ ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့ဝင် ၂ ဦဵသည် လကန်ကက်ကီဵ စ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴပါသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရြ်ေေန့၊ လွိုင်ေြောမ်မို့နယ်၊ လွိုင်လင်ေလဵအေရှ့ြြေ်ခြမ်ဵ ေနာင်လုဳေြေျေဵရွာအတွင်ဵ  

စစ်ေြောင်စီတေ်မှ လြေန်ြေက်ြေီဵ ၊ လြေန်ြ်ေငယ်မျောဵခြငဴ ်ရမ်ဵသမ်ဵေစ်ြတ်မေီဵ ေနအိမ် (၁၁) လုဳဵ မီဵရှို့ြျေြ်ေစီဵ 

သွာဵြဲဴသည်။ စစ်ေြောင်စီ၏ ထုိဵစစ်ဆင်မှုမျောဵေ ြောငဴ ် လွိုင်လင်ေလဵ အေရှ့ြြေ်ခြမ်ဵမှ ထီဵစဲြါဵေြေျေဵရွာ 

အုေ်စုနှငဴ် တီဵလုဳေြေျေဵရွာအုေ်စုမှ ခေည်သူလူထု (၅၀၀၀) ဦဵထြေမ်နည်ဵ  အုိဵအိမ်စွန့်ြွါမေီဵ ထွြ်ေေခေဵ 

တိမ်ဵေရှာင ်ေနြဴဲ ြေသည်။  

 

 
                                                          စကစမှ မီဵရှို့ဖျက်စီဵသွာဵခဲေဴသာ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ေနာင်လဳုေကျဵရွာမှ ေနအိမ်မျာဵ 



 

                                              

                                                                                               

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                     

                                                                                  

                           

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကိုဗစ်အေခခအေန 

 

ကရင်နီဖပည်၏ ကိုဗစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 

 

ရြ်ေစဲွ ြုိေဗစ်ေုိဵေတွ့လူနာ ေသဵဆဳုဵသည်ဴ ဦဵေရ 

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလုိင် ၁၈၊ ၂၀၂၁  ၁၅၇ ၃ 

ဇူလုိင် 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 စြေ်တင်ဘာ ၁၂၊ 

၂၀၂၁ 

၇၉၆ ၂၇ 

စြေ်တင်ဘာလ ၂၃ မှ 

စြေ်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

၇၈၀ ၂၈ 

စြေ်တင်ဘာလ ၂၇ မှ 

ေအာြ်ေတုိဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁ 

၇၇၆ ၂၅ 

ေအာ်ြေတုိဘာ ၁၁ မှ 

ေအာြ်ေတုိဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

၃၇၈ 23 

ေအာြ်ေတုိဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၁ မှ 

နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁ 

၇၅၂ ၈၂ 

နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၁ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ 

၂၀၂၁ 

၃၈၆ ၁၃ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မှ 

ဒီဇင်ဘာလ ၅၊ ၂၀၂၁ 
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          ၉       

၄၃ ၆ 



 

 

ယခုေဖာ်ဖပထာဵေသာ ကုိဗစ်ကူဵစက်ဖခင်ဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵသည် ေဖမဖပင်အေဖခအေနအာဵ လွမ်ဵခခုဳထာဵဖခင်ဵ မ       

                                                              ဖယ်ခုဳအပါအဝင် ကရင်နီဖပည်နယ် 

လိွုင်ေကာ်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်ဘက် စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵ ေတွမှာ ကိုဗစ် ၁၉ လက္ခဏာဖဖငဴ် ေသဆဳုဵသူ ၂၀၀ 

ေလာက်ရှိသည်ဟု ကရင်နီဖပည်အတုိင်ပင်ခဳေကာင်စီ၏ လူသာဵချင်စာနာေထာက်ထာမှု ေကာ်မတီမှ သိရသည်။ 
 
 

 

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/

