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နိ၀ုင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ နိ၀ုင်ဘာလ ၇ ရက်မှ 

၂၀ရက်ထိ၊၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

နုိ၀င်ဘာလ 

၆ရက ်

နုိ၀င်ဘာလ ၇ -၂၀ရက် စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၈၂ ၂ ၂၈၄ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၃ ၁ ၃၃၄ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၂၉၀ ၁၇ ၃၀၇ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 100 ၁ ၁၀၁ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၀၉ ၁ ၄၁၀ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂၇၂ ၅ ၂၇၇ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၆  ၅၆ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၂  ၂ 

 ရှာဵေတာမမို ့နယ် 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 

 စုစုပေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 



 

 

 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

နုိဝင်ဘာလ ၆ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

နုိဝင်ဘာလ ၇ ရက ်- 

နုိဝင်ဘာလ ၂၀ 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 

 

 



 
 

 

 

 



 စစ်ေကာင်စီ၏ ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ အသက် ၅နှစ်အရွယ်ကေလဵေသဆဳုဵခခင်ဵနှင်ဴ 

အအရပ်သာဵ ၁၇ ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခခင်ဵ 

 

လိွုင်ေကာ်၊ ဖယ်ခုဳနှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်    အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ၅နှစ်ကေလဵ 

ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴမပီဵ အဖခာဵေသာ ကေလဵငယ်မျာဵနှင်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ၁၇ ဦဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 

နို၀င်ဘာလ ၉ရက်၊ ည၉နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ လအိေကျဵရွာအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီမှ ပစ်ခတ်သညဴ် 

လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴမပီဵ အသက် ၈နှစ်အရွယ် ကေလဵတစ်ဦဵအပါအ၀င် စုစုေပါင်ဵ ၄ ဦဵ 

လက်နက်ကကီဵထိမှန်ခဴဲပါသည်။ လက်နက်ကကီဵထိမှန်သညဴ် အရပ်သာဵမျာဵသည် ဝမ်ဵဗိုက်တစ်ဦဵ၊ ပခုဳဵ တစ်ဦဵ၊ 

လက်တစ်ဦဵနှငဴ် ကျန်တစ်ဦဵသညဴ် ၎င်ဵ၏ခန္တာကိုယ်အနှဳတွ့င် ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 

နို၀င်ဘာလ ၁၂ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေဒါငဳခါဵ ေကျဵရွာအတွင်ဵ တပ်စဲွထာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု

အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ စစ်ဌာန်နချုပ် အမတ်ှ (၁၁၀၂) တပ်ရင်ဵမ ှ ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ ၂ 

ဦဵေသဆဳုဵခဴဲပါသည်။  

 

နို၀င်ဘာလ ၁၃ရက်၊                        လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ကုန်ဵဆွတ်ေကျဵရွာအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်၏ 

လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲမှုေ ကာငဴ် ကုိယ်၀န်ေဆာင်အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵနှငဴ် အဖခာဵအမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ တ့ုိ 

ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။            လိွုင်ေကာ်မမို ့နယ်အတွင်ဵရိှ စစ်ေကာင်စီ၏ေလာေထာ်ေတာင်ေပါ်စခန်ဵမှ 

ရိက္ခာ သယ်ပ့ုိေနသည်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်ကုိ KNDF B-10 မှ  ကာဵဖဖတ်တိုက်ခိုက်ခဴဲရာ စစ်ေကာင်စီ၏ ဗုိလ်ကကီဵ 

အဆင်ဴရှိသူ တစ်ဦဵနှင်ဴ တပ်သာဵ ၂ ဦဵတ့ုိ ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  MA-1 ေသနတ်တစ်လက်၊ ဖုန်ဵတစ်လဳုဵနှငဴ် ကျည်ဆဳအချ ို ့ 

သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴပါသည်။  

 

နို၀င်ဘာလ ၁၄ရက်၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ မုိဵမဗဲအေရှ့ဘက်ရှိ ေကျဵရွာတစ်ရွာတွင် မုိဵမဗဲအေဖခစုိက ် ခမရ ၄၂၂တပ်မှ 

ပစ်ခတ်သညဴ် လက်နကက်ကီဵ ကျေရာက်  ေပါက်ကဲွမှုေ ကာငဴ် အသက် (၃၀)နှစအ်ရွယ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵနှင်ဴ 

(၇)နှစ်အရွယ် ကေလဵငယ်တစ်ဦဵထိမှန်ခဴဲမပီဵ အနည်ဵဆုဳဵ ေနအိမ်ေလဵလဳုဵထိမှန် ပျက်စီဵသွာဵခဴဲပါသည်။ 

ထုိတရက်တွင် ေလာပိတေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ ေမွဵရာပါ စကာဵမ ေဖပာတတ်သညဴ် အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရိှ 

ေယာကျ်ာဵေလဵတစ်ဦဵကုိ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ  ညှင်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ ဖပုလုပ်မပီဵ ေနာက် 

ဖပနလွ်တ်ေပဵခဲဴပါသည်။  

   
စကစ လက်နက်ကကီဵေ ကာင်ဴ ဖယ်ခုဳအင်ဵအေရှ့ဖခမ်ဵရိှ ေနအိမ်ပျက်စီဵ           စကစ လက်နက်ကကီဵေ ကာင်ဴ ကေလဵငယ်ေသဆုဳဵ ဒီဵေမာဴဆုိ 



 

နို၀င်ဘာလ ၁၅ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် အေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵရှိ စစ်ေရှာင်မျာဵေနထုိင်သညဴ် မူကကို ေကျာင်ဵေပါ်သ့ုိ 

လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴမပီဵ မူကကို ေကျာင်ဵနာဵတွင် ေနထုိင်သညဴ် မိသာဵစု၀င် (၉)ဦဵ လက်နက်ကကီဵ စ 

ထိမှန်ခဴဲ ကပါသည်။ လက်နက်ကကီဵထိမှန်သူမျာဵထဲတွင် ကေလဵ (၃)ဦဵနှငဴ် လူကကီဵ (၆)ဦဵဖဖစ်မပီဵ ဒဏ်ရာ 

ဖပင်ဵထန်စွာရရှိသည်ဴ (၅)နှစ်အရွယ်ကေလဵမှာ ေဆဵရဳုသွာဵရာလမ်ဵတွင် ေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။  

 

နို၀င်ဘာလ ၁၆ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေသဵဆလဲူ ေကျဵရွာေန အသက် ၃၉နှစ်အရွယ်စစ်ေရှာင်တစ်ဦဵသည ်

စစ်ေရှာင်ရာမှ မိမိေနအိမ်ကိ ု ဖပန ်ကည်ဴရာ ေဖမဖမုပ်မုိင်ဵနှင်ဵမိခဴဲပါသည်။ ၄င်ဵအာဵ ေဆဵရုဳသ့ုိပ့ုိေဆာင်မပီဵ ေဆဵရဳု၌ 

ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴပါသည်။  

 

နို၀င်ဘာလ ၁၇ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်အေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵရိှ စစ်ေကာင်စီ၏ ဆင်မေတာင် တပ်စခန်ဵ ကုိ KNDF 

B- 1, 7, 9 တ့ုိမှ စနိုက်ပါဖဖငဴ် တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ ၂ ဦဵေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ 

 

နို၀င်ဘာလ ၁၈ရက်၊ မွန်ဵလဲွ ၁ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ခမရ ၄၂၈ တပ်အတွင်ဵမှ ထွက်လာသညဴ် 

စစ်ေကာင်စတီပ်သာဵမျာဵအာဵ KNDF B-4 မှ စနိုက်ပါဖဖငဴ် ပစ်ခတ်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ ၃ ဦဵ 

ေသဆဳုဵခဴဲပါသည်။  

 

 

 

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 
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