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ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ 

ရက်ေန့မှ ၁၅ရက်ေန့ထိ၊၂၀၂၃ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဇန္နဝါရီလ 

1ရက်၊၂၀၂၃ 

ဇန္နဝါရီလ ၂ရက်-

၁၅ရက်၊ ၂၀၂၃  

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၈၈ ၂ ၂၉၀ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၄  ၃၃၄ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၃၁၆ ၆ ၃၂၂ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 10၂ ၁ ၁၀၃ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၁၉  ၄၁၉ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂၇၇ ၅ ၂၈၂ 

 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  

ဇန္နဝါရီလ 

၁ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက် - 

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ 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 

 



 
 

 

 

 



                                                                            ၆            

 

ဇန်နဝါရီလ ၂          ၁၅                                                                 

                                                                                

                    -                                                             

                                                                                                 

                                                                                      

                                                                                             ၆               

                

 

ဇန်နဝါရီလ (၃)ရက်၊ ေန့လည် ၁၁ နာရီခန့်တွင် စစ်ေကာင်စီမ ှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ 

လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ေဒါမူဵကလာဵ ေကျဵရွာအတွင်ဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွခဲဲမဴပီဵ  အရပ်သာဵ (၂)ဦဵအာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဴဲပါသညဴ်အဖပင်  ေနအိမ်လည်ဵ ထိခုိက်ပျက်စီဵမှုရှိခဲသဴည်။ ည (၇)နာရီခန့်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵ 

ထီွဵဆုိ စစ်ေရှာင်စခန်ဵေပါ်သ့ုိ လက်နကက်ကီဵ ၂ လဳုဵကျေရာက်ေပါက်ကွခဲဲရဴာ လက်နကက်ကီဵစမှ လွငဴ်စင်ကျေရာက် 

ခဲမဴပီဵ  တဲအတွင်ဵအသက် (၅၅)နှစ်အရွယ် စစ်ေရှာင်အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ၏ ေပါင်အာဵ ထိမှနက်ာ ေသွဵထွက်လွန်၍ 

ေသဆဳုဵ    ခဲပဴါသည်။                                                      ၇ ၇           

                                                                    

 

ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်  တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵ မရှိဘဲ စစ်       တပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴ         ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ 

မုိဵမဗဲမမို့နယ်၊ ဝါရီဆူဵ ပလုိင်ေကျဵရွာသ့ုိ ကျေရာက် ေပါက်ကွသဲဖဖင်ဴ ေနအိမ် ထိခိုက်ပျက်စီဵမှုမျာဵ ရိှ     

 

ဇန်နဝါရီလ (၇)ရက်၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ေတာင်ပ့ုိကကီဵ ရွာတွင် စစ်ေကာင်စီ       (၇)မှ လက်နက်ကကီဵမျာဵ 

ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ေကျဵရွာအတွင်ဵသို့ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲကာ ေနအိမ် (၂)လဳုဵ ထိမှနပ်ျက်စီဵခဲဴပါသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်၊ ည (၈)နာရီအချနိ်ခန့်တွင် စစ်ေကာင်စီ    ခမရ ၄၂၂ တပ်မှ လက်နကက်ကီဵ 

ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ မုိဵမဗဲမမို့၊ ပဲွကနု်ဵ ၁ ရပ်ကွက်အတွင်ဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴမပီဵ အသက် ၆၆နှစ်အရွယ် 

အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ထိမှန ်ေသဆဳုဵသွာဵခဲပဴါသည်။ 

 

           
                                                                                                                                                          

 



ဇန်နဝါရီလ ၁၀ရက်၊ နဳနက် ၉ နာရီဝန်ဵကျင်ခန့်တွင် ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ အေနာက်ကယန်ဵအုပ်စုအတွင်ဵ 

စစ်ေကာင်စတီပ်မှ တုိကေ်လယာဉ်ဖဖင်ဴ နာရီဝကေ်ကျာ် ကာေအာင် ပျဝဳခဲဲမဴှုေ ကာငဴ် ေကျာင်ဵတက်ေနသည်ဴ 

ေကျာင်ဵသူ၊သာဵမျာဵ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ခဲဴရပါသည်။ 

 

ဇန်နဝရီလ ၁၁ရက်၊ ည (၉)နာရီဝန်ဵကျင်၌ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ပန်ကန်ဵ-ရွာတန်ဵရှည်ေကျဵရွာအနီဵတွင် စစ်ေကာင်စီ 

တပ်နှငဴ် ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၂)ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့ရှိ နန်ဵဖဲ- ေဘာလခဲ- ထူဵေချာင်ဵလမ်ဵမကကီဵ အာဵ ရက်အကန့်အသတ်မရိှ 

ယာယီပိတ်ထာဵေ ကာင်ဵနှင်ဴ ခရီဵသွာဵလာဖခင်ဵ၊ ကုန်သွယ်ဖခင်ဵမျာဵမဖပုရန် KNDF B-16မှ ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။ 
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ဇန်နန်ဝါရီလ ၁၅ ရက်   နဳနက်ပုိင်ဵ     ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဖခမ်ဵရိှ ေကျဵရွာေတွထဲကိ ု လက်နကက်ကီဵ ၁၀ လဳုဵ 

ထက်မနည်ဵ ပစ်ခတ်ခဲဴမပီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကဲွကာ လူေနအိမ်       ထိခိုက်ပျက်စီဵ                                

                                  ၂ ၀                                     ကယာဵဖပည်နယ်ေန့ 

အခမ်ဵအနာဵကျင်ဵပေနစဉ် ဒရုန်ဵဖဖငဴ်တုိကခ်ိကု်ခရဳမပီဵ အရပ်သာဵတစ်ဦဵေသဆဳုဵကာ ရှစဦ်ဵဒဏ်ရာရရိှေ ကာင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီ၏ သတင်ဵစာမျက်နှာတွင် ေဖာ်ဖပသည်။                                                  

                                    ၄                                                            

                                        KNDF B 04                                            

ညေန ၃ နာရီအချနိ်တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် လိွုင်လင်ေလဵ     စစ်ေကာင်စီမှ ပစ်ခတ်လုိကသ်ညဴ် လက်နက်ကကီဵ 

တစ်လဳုဵကျေရာက် ေပါက်ကွမဲှုေ ကာ    မိသာဵစုဝင် ၃ ဦဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာ ရရိှသွာဵခဲဴသည်။ ထိမှန်ဒဏ်ရာ 

ရရိှသွာဵခဲသဴညဴ ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵသည် ညာဖက်လက်ေမာင်ဵထိမှန်၍ ဘယ်    ေဖခေချာင်ဵ     ေချာင်ဵဖပတ်မပီဵ  

အမျ ို ဵသမီဵ နစှ်ဦဵမှာမှု  ညာ   လက်ေမာင်ဵ ယမ်ဵစထိမှနဒ်ဏရ်ာ ရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 

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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