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နိ၀ုင်ဘာလ  ၉ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ ေအာက်တိုဘာလ 

၂၄ရက်မှ နိ၀ုင်ဘာလ ၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ေအာက်တုိဘာလ 

၂၃ရက ်

အောက်တုိဘာလ ၂၄- 

နုိ၀င်ဘာလ ၆ရက် 

စုစုအေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၈၁ ၁ ၂၈2 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၃  333 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂74 ၁၆ ၂90 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၉၆ ၄ ၁၀၀ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၀၉  ၄၀9 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂၇၂  ၂၇၂ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၆  ၅၆ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၂  ၂ 

 ရှာဵေတာမမို ့နယ် ၀ ၁ ၁ 

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 

 စုစုအေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 



 

 

 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

            

၂၃ ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

            ၂၄ 

                   

၉ 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 
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ေအာက်တုိဘာလ ၂၆ရက်၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ဝါရီေကာခူေကျဵရွာအတွင်ဵ မနက် ၄ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် 

မုိဵမဗဲအေဖခစုိက ် ခမရ ၄၂၂တပ်မှ လက်နကက်ကီဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေနအိမ်တလဳုဵအတွင်ဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲ 

မှုေ ကာင်ဴ မိဘနှစပ်ါဵနှငဴ် အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ်သာဵဖဖစ်သူ တစ်ဦဵထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဴဲပါသည်။ သညဴ်အဖပင် 

ေကျဵရွာအတွင်ဵ အဖခာဵတစ်ေနရာတွင်လည်ဵ လက်နကက်ကီဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ခဴဲပါသည်။ 

ထုိတရက်တည်ဵအတွင်ဵ ေန့လည် ၁၂ ခဲွအချနိ်ခန့် ပီကင်ဵေကာခူေကျဵရွာ၌ လက်နက်ကကီဵေ ကာငဴ် စက်ဘီဵ 

စီဵကစာဵေနသည်ဴ အသက် (၅) နှစ်အရွယ် ကေလဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵခဲရဴမပီဵ အနီဵအနာဵတွင် ရှိသည်ဴ ကေလဵ 

(၃)ဦဵလည်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ လက်နကက်ကီဵေ ကာင်ဴ ဝါရီေကာခေူကျဵရွာတွင် ေနအိမ်နှစ်လဳုဵနှင်ဴ 

ပီကင်ဵေကာခူေကျဵရွာတွင် ေနအိမ် တစ်လဳုဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵခဲဴပါသည်။  

 

ေအာက်တုိဘာလ ၂၇ရက်၊ ရှာဵေတာမမို့နယ်၊ ပွန်ေချာင်ဵေကျဵရွာအနီဵရိှ စစ်ေကာင်စီတပ်စခန်ဵ ကုိ KA, KNDF B-

14 တို့မှ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴပါသည်။ တိုကပဲွ်အမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နက်ကကီဵ ရမ်ဵသန်ဵ 

ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ပွန်ေချာင်ဵေကျဵရွာရိှ ေနအိမ်တစ်လဳုဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵခဲဴပါသည်။  

 

  
                                                                                                                                                                         

 

ေအာက်တုိဘာလ ၂၉ရက်၊ မုိဵမဗဲ-လိွုင်ေကာ်လမ်ဵမကကီဵ ေပါ်တွင် ဆုိင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် အသက် 

(၃၅)နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ ထုိေန့ 

ေန့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ေတာ်လှန်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵအ ကာဵ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ကုန်ဵသာ 

ေကျဵရွာနှငဴ် ေဆာင်ကန်ဵေကျဵရွာ ကာဵတွင် တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵ        ဖဖတ်သွာဵေနသညဴ် အရပ်သာဵတစ်ဦဵ 

ေသနတ်ကျည်ထိမှန ်ဒဏရ်ာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 



နို၀င်ဘာလ ၁ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁၀ နာရီအချနိ်တွင် တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှဘဲိ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ လင်ဖုကဳကီဵနှငဴ် 

၀န်ပန်ေကျဵရွာအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်ကကီဵ  ၁၂ လဳုဵနှင်ဴအထက် ပစတ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ 

လင်ဖုကဳကီဵေကျဵရွာရိှ ကိုယ်၀နအ်မျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵနှငဴ် ၄င်ဵ၏ခင်ပွန်ဵသည်တိုန့ှစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမပီဵ 

၀မ်ပန်ေကျဵရွာမှ အမျ ို ဵသာဵ နှစ်ဦဵတ့ုိလည်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ 

  

နို၀င်ဘာလ ၄ ရက်ေန့၊ တုိက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှဘဲိ ေန့လည် ၁၂ နာရီခန့်တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ကုန်ဵဆွတ် 

ေကျဵရွာအတွင်ဵ ေနအိမ်တစ်လဳုဵေပါ်သ့ုိ စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်ကကီဵကျေရာက်ေပါက်ကွဲမှုေ ကာငဴ် မိသာဵစု၀င် 

(၄)ဦဵ ဒဏ်ရာရရိှခဴဲကာ ေနအိမ်ပါ မီဵေလာင်သွာဵခဲဴပါသည်။ ဒဏ်ရာရရိှသူမျာဵမှာ- အသက် ၅၄ နှစ်ရွယ် 

အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ၊ အသက် ၃၀အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ၊ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵနှငဴ် ၂ 

နှစ်အရွယ် ကေလဵတစ်ဦဵတ့ုိဖဖစ်သည်။  

 

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/

