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            ၁ ၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်မှ 

ေဖေဖာ်ဝါရိလ  ၁၃ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဇန်နဝါရီလ ၃၀ 

ဇန်နဝါရီလ ၃၁-

      ဝါရီလ ၁၃  

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂ ၁၂ ၂ ၂၁၄ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂၆၈  2၆၈ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၅၈ ၄ 1၆ ၂ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၇၇ 4 81 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၀၂ ၈ ၃၀၂ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၁၀  110 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၃  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 

 စုစုပေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဇန်နဝါရီလ ၃၀ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၃၁ - 

ဇန်နဝါရီလ ၁၃ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၄၁၀၀၀  ၄၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၃၉၅  ၂၃၉၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၇၇၁၁ ၅  ၁၇၇၁၁၅ 

 



 
 

 

 



 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ၏ အရေ်သားများရိှရာသ့ုိ လက်နက်ကကီးများ 

ေစ်ြတ်ခြင်း၊ အုိးအိမ်များမီးရှို့ဖျက်စီးခြင်း                              

 

          ၃၁                       ၁ ၃                                                       

                                                                                  

                                                                                       ၃           

၄                                                                                              

                                                                                                        

                                                                                 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၃)ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ KAတပ်တို့ ထုိင်ဵ- ကရင်နီနယ်စပ်တစ်ေနရာတွင် 

နာရီ၀က်ကကာတုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီမှ တပ်ရင်ဵဗိုလ်တစ်ဦဵအပါအ၀င် (၇)ဦဵကျဆဳုဵကာ (၄)ဦဵ ထိခိုက် 

ဒဏရ်ာ ရရိှခဲပဴါသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၄)ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စကီကီဵ လက်နကက်ကီဵရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေကကာငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ ေနာင်ပုလဲ 

ေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵ စစ် ေဘဵေရှာင်မျာဵ အမျာဵအဖပာဵလာေရာက်ေနထုိင်ေနသည်ဴ ေနရာသ့ုိ လက်နက်ကကီဵ 

ကျေရာက်ခဲဴသညဴအ်တွက် အမျ ို ဵသာဵ(၃)ဦဵနှင်ဴ အမျ ို ဵသမီဵ(၁)ဦဵ ထိမှနဒ်ဏ်ရာရရိှခဴဲမပီဵ  ဘာသာေရဵ 

အေဆာက်အဦဵ (၂)လဳုဵ၊ ကာဵ (၂)စီဵ နငှဴ် အိမ်(၂)လဳုဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန်ခဴဲပါသည်။  

  
     စကစ    က  န က  က   စ        က                                 က                                      စကစ                              စ      က  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ(၇)ရက်ေန့၊  KNDF B-02, B-03, B-11 နှငဴ် ဖယ်ခုဳအေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ PDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့နှငဴ် 

စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိသည် လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာအနီဵတွင် တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ 

(၉)ဦဵထက်မနည်ဵ ကျဆဳုဵေကကာင်ဵ KNDF B3မှ ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၇)ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖပည်နယ် ဒီဵေမာဴဆုိ အေရှ့ဖခမ်ဵ၌ ညေန ၆ နာရီဝန်ဵကျင်မတွင် စစ်ေကာင်စီ 

တပ်မှ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်လုိကသ်ည်ဴ လက်နကက်ကီဵမျာဵသည် ေကျဵရွာအနီဵ ကျေရာက်လာသညဴအ်တွက် 

ေကျဵရွာေန လူထုမျာဵ ညတွင်ဵချင်ဵ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနကကရသည်။  

 



ေဖေဖာ်ဝါရီလ(၁၀)ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ၃မုိင် ပကကဲေကျဵရွာတွင် (၂)ကကိမ်၊ ေမာ်ချ ီဵ စုစည်ဵေကျဵရွာတွင် (၁)ကကိမ် 

နှငဴ် ပဒါဵေညဵရွာတွင် (၁)ကကိမ်၊ စုစုေပါင်ဵ (၄)ကကိမ်ဖဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နကက်ကီဵရမ်ဵသမ်ဵ 

ပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ ေနအိမ် (၁)လဳုဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသညဴ်အဖပင် စစ်ေကာင်စီ၏ မီဵရှို့မှုေကကာင်ဴ ေနအိမ် 

(၂)လဳုဵ စုစုေပါင်ဵ (၃)လဳုဵ မီဵေလာင်ကျွမ်ဵသွာဵခဲဴသည်။ တုိကပဲွ်အမပီဵ KNDFမှ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵလုပ်ချနိ်တွင် 

အရပ်သာဵ ဖပည်သူ(၂)ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ မီဵရှို့သတ်ဖဖတ်သွာဵသည်ဴအေလာင်ဵကို ၃မုိင်ပကကဲေကျဵရွာတွင် 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ဘက်သ့ုိ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ 

အသက်(၄၅)နှစအ်ရွယ် စစ်ေရှာင်အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵထိမှန်ဒဏရ်ာရမပီဵ ဘုရာဵေကျာင်(၁)လဳုဵ ထိမှနပ်ျက်စီဵ 

ခဲရဴေကကာင်ဵ DMO-PDFမှ ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁၃)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေငွေတာင်အုပ်စု၊ ေငွေတာင်ဆည်အနီဵတွင် စစေ်ကာင်စီတပ်မှ  

ေန့လည်(၂)နာရီအချနိ်တွင် ဖပည်သ့ူေနအိမ်(၃)လဳုဵအာဵ မီဵရှို့သွာဵခဲဴသည်။           ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ပါေဒါဒူ 

ေကျဵရွာရှိ နာေရဵဖပုလုပ်ေနသညဴ် ေနအိမ်ေပါ်သ့ုိ အကကမ်ဵဖက်စစေ်ကာင်စီ ေဝဟင်မှ ေထာက်လှမ်ဵကာ ဒရုန်ဵဖဖင်ဴ 

ဗဳုဵ က တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ ေနအိမ် ၃ လဳုဵ     န ပျက်စီဵသွာဵ             က                 က         

           က                စစ  က   စ     က နက  က                     စ              က  

 န     စ                က စ               

 

 

 

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 

 

http://www.karennicsn.org/

