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ေအာက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်  

 

ကရင်နလီမူအသင်းအဖွဲများကနွ်ရက်၏ စှ်ပတ်တကမိ် အေြခအေန တင်ြပချက်၊ ေအာက်တိုဘာလ 

၁၀ရက်မ ှေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ကရင်နြီပည်နယ်ငှ့် ဖယ်ခံုမိနယ် အတငွ်း စစ်ေကာင်စ၏ီ ချိးေဖာက်မများ အကျ်း 

 

စ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ေအာက်တုိဘာလ 

၉ရက် 

ေအာက်တုိဘာလ ၁၀-

၂၃ ရက် 

စုစုေပါင်း 

၁ အရပ်သားများ သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း  ၂၇၉ ၂ ၂၈၁ 

၂ အရပ်သားများ ဖမ်းဆီးခံရြခင်း ၃၃၃  ၃၃၃ 

၃ အရပ်သားများ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရြခင်း ၂၆၉ ၅ ၂၇၄ 

၄ အေဆာက်အအုံများ 

ပျက်စီးဆုံးံးမများ 

   

 လိွင်ေကာ်မိနယ် ၉၆  ၉6 
 ဒီးေမာ့ဆုိမိနယ် ၄၀၉  ၄၀9 
 ဖယ်ခုံမိနယ် ၂၇၂  ၂၇၂ 
 ဖူဆုိမိနယ် ၅၆  ၅၆ 
 ေဘာလခဲမိနယ် ၂  2 

၅ ထုတ်ပယ်ြခင်းခံရေသာ CDM 

ပညာေရးဝန်ထမ်းများ 

   

 ဖူဆုိမိနယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 
 ဒီးေမာ့ဆုိမိနယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 
 မယ်စ့ဲမိနယ် ၇၈  ၇၈ 
 ဖါးေဆာင်းမိနယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 
 ရှားေတာမိနယ် ၅၄  ၅၄ 
 ဖယ်ခုံမိနယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 
 ေဘာလခဲမိနယ် ၄၂ 

 
၄၂ 

 စုစုေပါင်းထုတ်ပယ်ြခင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 
 

 



 
 
 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်မများအကျ်း 

စ် မိနယ် ခန်မှန်းဦးေရ 

စက်တင်ဘာလ 

၂၅ ရက်ေန အထိ  

IDPs အသစ် 

စက်တင်ဘာလ ၂၆ 

ရက် - 

ေအာက်တုိဘာလ ၉ 

ရက် 

စုစုေပါင်း ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်မများ 

၁ လိွင်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီးေမာ့ဆုိ ၇၈၂၆၅  ၇၈၂၆၅ 

၃ ဖဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါးေဆာင်း ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုံ ၅၆၀၀၀  ၅၆၀၀၀ 

၆ ရှားေတာ ၂၃၉၅  ၂၃၉၅ 

၇ မယ်စ့ဲ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်း ၂၀၂၁၁၅  ၂၀၂၁၁၅ 

 

 



 
 

 

 

 



• စကစ လက်နက်ကးီြဖင့်ပစ်ခတ်မများေကာင့် အရပ်သား ှစ်ဦး ေသဆံးုြခင်းငှ့် ၅ ဦး 

ထခိိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း။  

 

လနွ်ခဲသ့ည့်စှ်ပတ်အတငွ်း လွိင်ေကာ်၊ မိုးဗဲငှ့် ဒးီေမာဆ့ိုမိတိုတငွ် ညစဥ်ညတိုင်းနးီပါး 

စစ်ေကာင်စတီပ်မ ှ လက်နက်ကးီများရမ်းသန်းပစ်ခတ်ြခင်းေကာင့် လွိင်ေကာ်မိတငွ် စစ်ေရာှင်  

ှစ်ဦးေသဆံးုြခင်း၊ ကေလးငယ်တစ်ဦး ထခိိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်းငှ့် အရပ်သား  ၅  ဦး 

ထခိိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲပ့ါသည်။  

 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ရက်ေန၊ လွိင်ေကာ်မိနယ်ငှ့် ရာှးေတာ်မိနယ်ကားရှိ စစ်ေကာင်စ၏ီ 

ပနွ်ေချာင်းစခန်းအား ပးူေပါင်းတပ်ဖွဲများြဖစ်သည့် KA, KNDF SSRY တိုမ ှ တစ်နာရေီကျာ်ခန် 

တိုက်ခိုက်ခဲရ့ာ စစ်ေကာင်စတီပ်မ ှ ကျဆံးုမများရှိိုင်ပးီ ပးူေပါင်းတပ်ဖွဲများမ ှ အထအိခိုက်မရှိ 

ြပန်လည်ဆတု်ခာွိုင်ခဲပ့ါသည်။  

 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၂ရက်၊ တိုက်ပွဲြဖစ်ပာွးြခင်းမရှိဘဲ ဒးီေမာဆ့ိုမိနယ်အတငွ်း စစ်ေကာင်စမီ ှ

ပစ်ခတ်လိုက်သည့် လက်နက်ကးီ ေကာင့် အသက် ၃၀အရယွ်အမျိးသားတစ်ဦး၊ ၂၀စှ်အရယွ်ငှ့် ၂၁ 

အရယွ် အမျိးသမးီ၂ ဦး၊ စစုေုပါင်း အရပ်သား ၃ ဦး ထခိိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲပ့ါသည်။  

 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၄ရက်၊ မိုးဗဲမိ၊ ေနလည် ၁၂ခွဲအချနိ်ခန်တငွ် ဆိုင်ကယ်ေမာင်းငှ်လာေသာ 

ြပည်သ ူ၂ ဦးအား စက်ေတာ်ရာတငွ် တပ်စွဲထားေသာ စစ်ေကာင်စတီပ်မ ှလက်နက်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲရ့ာ 

တစ်ဦးမာှ ဦးေခါင်းတငွ် စိုးရမိ်ရသည့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပးီ ကျန်တစ်ဦးမာှ ေဘးကင်းခဲပ့ါသည်။ 

တစ်ရက်တည်းတငွ် လွိင်ေကာ်မိနယ်၊ ေမာ်ချးီစစုည်းေကျးရာွ ဘရုားေကျာင်းတငွ် စစ်ေကာင်စီ 

တပ်ငှ့် KNDF တို တိုက်ပွဲြဖစ်ပာွးခဲပ့ါသည်။  

 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၆ရက်၊ ဖယ်ခံ-ု မိုးဗဲ- လွိင်ေကာ်လမ်းမကးီေပကို စစ်ေကာင်းထိုးလာသည့် 

စစ်ေကာင်စတီပ်ကိုPekhon PDF, KNDF B-03တို ကားြဖတ်တိုက်ခိုက်ခဲရ့ာ စစ်ေကာင်စတီပ်မ ှ

တပ်သား ၄ ဦးေသဆံးုခဲ့ပးီ လက်နက်ခဲယမ်းအချိကိုလည်း သမိ်းဆည်းရမခိဲပ့ါသည်။  

 



 
                          မိုးဗဲတငွ် ပစ်ခတ်ခံရသည့် အရပ်သားတစ်ဦး                       စကစ၏ လက်နက်ကးီပစ်ခတ်မေကာင့် ၂ဦးေသဆံးု၊ ၈စှ်အရယွ်ကေလးငယ်တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ၊ လွိင်ေကာ် 

 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၈ရက်ေန၊ နံနက် ၆ နာရခီန်မစှ၍ ပးူေပါင်းတပ်ဖွဲများြဖစ်သည့် အလယ်ပိုင်းတိုင်း၊ 

KA, KRU, KNDF B-06, B-05 ငှ့် စစ်ေကာင်စတီပ်တို ဒးီေမာဆိုမိ၊ ေသးဆလူဲရာွတငွ် 

တိုက်ပွဲြဖစ်ပာွးခဲ့ပးီ စစ်ေကာင်စတီပ်မ ှ အနည်းဆံးု (၅)ဦးထခိိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲပ့ါသည်။ ထိုအြပင် 

ေဘာလခဲမိရှိ စစ်ေကာင်စတီပ်၏ ကင်းပနု်းဂတိ်စခန်းကိုKA, KNDF တို ၀င်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲရ့ာ 

စစ်ေကာင်စတီပ်သား ၇ဦးေသဆံးုကာ ၇ ဦးေကျာ် ထခိိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲပ့ါသည်။  

 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ ည ၉ နာရအီချနိ်ခန်တငွ် စစ်ေကာင်စလီက်နက်ကးီေကာင့် 

လွိင်ေကာ်မိနယ်အေနာက်ြခမ်း စစ်ေရာှင်စခန်းေပသို ကျေရာက်ခဲ့ပးီ အသက် ၃၅ စှ်အရယွ် 

စစ်ေရာှင် အမျိးသား ၁ ဦး ထမိနှ်ေသဆံးုခဲ့ပးီ ၄င်း၏ အမျိးသမီး(ဒဏ်ရာရပးီ ေနာက်တစ်ရက်တငွ် 

ေသဆံးု)ငှ့် ၈ စှ်အရယွ် ကေလးြဖစ်သလူည်း ထခိိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲပ့ါသည်။  

 

 

 

 
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 


