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ဇန္နဝါရီလ  ၄ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ ဒီဇင်ဘာလ 

၁၉ရက်မ ှဇန်နဝါရီလ ၁ရက်ထိ၊၂၀၂၃ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဒီဇင်ဘာလ 

၁၈ရက ်

ဒီဇင်ဘာလ 19ရက် မှ 

ဇန္နဝါရီလ ၁ရက်  

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၈၈  ၂၈၈ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၄  ၃၃၄ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၃၁၅ ၁ ၃၁6 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 10၁ ၁ ၁၀၂ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၁၉  ၄၁၉ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂၇၇  ၂၇၇ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၉  ၅၉ 

 ေ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 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် - 

ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 စစ်ေကာင်စီမှ လက်နကက်ကီဵမျာဵခဖင်ဴ လိွုင်ေကာ်တွင် ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်ခခင်ဵမျာဵ၊ ဒီဵေမာဴဆုိတွင် 

စစ်အင်အာဵနှင်ဴ တင်ဴကာဵမျာဵခဖငဴ် တုိဵချဲ့ချထာဵခခင်ဵ 



 

ဒီဇင်ဘာလ ေနာက်ဆဳုဵအပါတ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သည် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့သ့ုိ စစ်ေရဵဖပင်ဆင်ဖဖညဴ်တင်ဵမှုအေနဖဖင်ဴ 

လိွုင်ေကာ်-ဒီဵေမာဴဆုိ၊ ဒီဵေမာဴဆုိ- မုိဵမဗဲလမ်ဵမကကီဵ ဖဖင်ဴ တင်ဴကာဵမျာဵ၊ စစ်သာဵအင်အာဵမျာဵဖဖင်ဴ စစ်အင်အာဵ 

တ့ုိချဲ့ခဲဴသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့ ေလယာဉ်ဖဖင်ဴ လိွုင်ေကာ်တွင် ကင်ဵလှညဴ်မှုမျာဵလည်ဵ ဖပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ 

သညဴ်အဖပင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဖခမ်ဵနှငဴ် ဖယ်ခုဳတွင်လည်ဵ ေလယဉ်ဖဖငဴ် ကင်ဵလှညဴ် 

ေနမှုမျာဵ ဖပုလုပ်ခဲဴသည်။ KA, KNDF တ့ုိမှ စစ်ေရဵအေဖခအေနေ ကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ရှိ စဳဖပ (၆)မုိင်၊ ေဒါတမကကီဵ- 

ေဘာလခဲလမ်ဵမကကီဵကို ယာယီပိတ်ထာဵေ ကာင်ဵနှငဴ် ဖပည်သူမျာဵ သွာဵလာဖခင်ဵမဖပုရန် ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။  

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ရက်၊ ဒီဵ ေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ဆီဵလီဒုဳဵရွာေန အသက် ၄၀ ေကျာ်မုဆုိဵမ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵသည်  

တစ်နှစေ်ကျာ် ကာေအာင် အိုဵအိမ်စွန့်ခွာထွက်ေဖပဵေနရမှုေ ကာင်ဴ စိတ်ဖိစီဵ မှု၊ ကျန်ဵမာေရဵချ ို ့ယွင်ဵမှုမျာဵဖဖစ်မပီဵ 

မိမိကိယု်ကုိ ကကိုဵဆဲွချအဆဳုဵစီရင်ခဲဴပါသည်။  

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ လိွုင်ေကာ် စဳဖပ ၆ မုိင် - ေဒါတမကကီဵလမ်ဵအာဵ အသဳုဵဖပုမပီဵ ခရီဵသာွဵလာဖခင်ဵမဖပုေ ကာင်ဵ 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ  ကရင်နီတပ်မေတာ်၊ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်တ့ုိမှ ထုတ်ဖပန် 

သည်။ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ထုတ်ဖပန်စာတွင် လမ်ဵဖပနလ်ည်ဖွငဴ်လှစ်မညဴ်ရက်အာဵ ထုတ်ဖပန်သွာဵမည်၊ ေဒသခဳဖပညသူ်မျာဵ 

အပါအဝင် သွာဵလာခွငဴ်မဖပု၊ လမ်ဵပတိ်ထာဵစဉ်ကာလအတွင်ဵ စာဵေသာက်ကုနပ်စ္စည်ဵမျာဵ၊ လူသဳုဵကုနပ်စ္စည်ဵမျာဵ 

အဖပင် စက်သဳုဵဆီမျာဵအာဵ ေစျဵနှုန်ဵသဳုဵဖမင်ဴမပီဵ ေရာင်ချခွင်ဴမဖပုေ ကာင်ဵ ထုတ်ဖပန်သည်။ 

 

         
KA နှငဴ် KNDF တို့မှ လမ်ဵပိတထ်ာဵသညဴ် ထုတဖ်ပန်ေ ကညာချက်               အိုင်ဒီပီ ေကျာင်ဵသာဵ၊သူမျာဵ ေလယဉ်သဳ ကာဵ၍ ပုန်ဵေအာင်ဵေန ကစဉ် 

 

 

 



ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ရက်၊ ည ၈ နာရီဝန်ဵကျင်ခန့်တွင် တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှဘဲိ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ 

ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ လိွုင်ေကာ်မမို ့နယ်၊ လွယ်တမူေကျဵရွာသ့ုိကျေရာက်ေပါက်ကွခဲဲမဴပီဵ  ေနအိမ်တလဳုဵထိမှန်ကာ 

ေနအိမ်ရှိ အသက် (၅၀) အရွယ်အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ၏ ညာဘက်လက်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။  

 

ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်၊ နဳနက ် ၁၁ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် သဳလွင်ဖမစအ်ေရှ့ဘကဖ်ခမ်ဵရိှ စစ်ေကာင်စီ၏ အင်ကုန်ဵ  

တပ်စခန်ဵ ၊ ၂၈၈၈ တပ်စခန်ဵ နှင်ဴ ကာေကဵကုန်ဵ တပ်စခန်ဵ တ့ုိကုိ KA မှ ဒရုန်ဵ၊ စနိုက်ပါတ့ုိဖဖငဴ် တိုကခ်ိက်ု 

ခဲပဴါသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်ဘက်မှ အထိအခိကု်ရှိနိုင်ေသာ်လည်ဵ အတိအကျကုိမူ မသိရှိရေချ။ KA မှ 

အထိအခုိကမ်ရှိ ဖပန်လည် ဆုတ်ခာွနိုင်ခဲပဴါသည်။  

 

 

 

 

 

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/
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