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      ဝါရီလ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ ဇန္နဝါရီလ 

၁၆ရက်ေန့မှ ၂၉ရက်ေန့ထိ၊၂၀၂၃ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဇန္နဝါရီလ 

၁၅ရက်၊၂၀၂၃ 

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက်-၂၉၊ 

၂၀၂၃  

စုစုပေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၉၀ ၂ ၂၉၂ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၄  ၃၃၄ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၃22 ၁၃ ၃3၅ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 10၃  ၁၀၃ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၁၉ 4 ၄23 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂82 ၂ ၂84 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၉ 2 61 

 ေ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 

ဇန်နဝါရီလ ၁၅ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် - 

ဇန်နဝါရီလ ၂၉ 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 

 

 



 
 

 

 



                                                                                               

              ၁ ၃                     

 

                                                                                                         

                                                                                                             

                        ၅                             ၁ ၃                                

                                                                                           

                       IDP                                                                

                                                

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၆)ရက်၊ ည (၈)နာရီအချနိ်ခန့်တွင် စစ်ေကာင်စီ၏ ဖယ်ခုဳအေဖမာက်တပ်မှ လက်နကက်ကီဵ 

ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်အတွင်ဵရိှ စစ်ေရှာင်စခန်ဵတစ်ေနရာသ့ုိ ကျေရာကခ်ဲမဴှုေ ကာင်ဴ အမျ ို ဵသမီဵ 

တစ်ဦဵ ပဲွချင်ဵမပီဵ  ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  အမျ ို ဵသာဵ (၂)ဦဵဖပင်ဵထန်စွာဒဏရ်ာရရိှခဴဲသည်။ လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက် 

ေပါက်ကဲွမှုေ ကာင်ဴ စစ်ေရှာင်အချ ို ့ ထပ်မဳ ေရွေ့ေဖပာင်ဵခဲဴရပါသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၇)ရက်၊ စဳဖပ( ၆ ) မုိင် – ေဒါတမကကီဵ – ေဘာလခဲလမ်ဵအာဵ ဖပနလ်ည်ဖွငဴ်လှစ်ေ ကာင်ဵ ကရင်နီဖပည် 

အစိုဵရ ဖပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ဖပန်သည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၁၉)ရက်၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ဖာဵေမာရွောနှင်ဴ ဖာဵတီမာရွော အနီဵတ့ုိတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ KNDF 

တပ်ရင်ဵ ၁၂ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴပါသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ KNDF B-12 က ရဲေဘာ်တစ်ဦဵ၊ လိွုင်ေကာ် PDF 

ကရဲေဘာ်တစ်ဦဵကျဆဳုဵခဲမဴပီဵ  စစ်ေကာင်စီဘက်က ေသဆဳုဵမှု ရှိခဲေဴပမယ်ဴ အတိအကျ မသိရေချ။  

 

ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်၊ ေဘာလခဲမမို့နယ်အတွင်ဵ စစ်ေရဵအရအ ေရဵပါသည်ဴ မက်စေလာင်ဵေတာင်စခန်ဵ အာဵ 

ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵဖဖစ်သညဴ် Karenni Commando, KA, KNDF B-09,15, 16, Loikaw PDF, DMO-PDF တ့ုိမှ 

နဳနက် (၈)နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဝင်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၅)ဦဵေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  

ကျန်တပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵမှာ စခန်ဵအာဵစွန့်ခွာထွက်ေဖပဵခဲဴပါသည်။ တိုက်ပဲွအတွင်ဵ KA တပ်ဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵကျဆဳုဵခဲဴသည်။ 

ထုိတိုက်ပဲွတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်၏ လက်နကခ်ဲယမ်ဵအေဖမာက်အမျာဵတို့ကုိ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴပါသည်။ တစ်ရက် 

တည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် အေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵရိှ ေကျဵရွောနှစ်ရွောသ့ုိ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ပစ်ခတ်သညဴ် 

လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်ခဲဴမပီဵ ရွောအတွင်ဵ အသက် (၅၀)နှစ်အရွေယ် စစ်ေရှာင်အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵနှငဴ် (၄၅)နှစ ်

အရွေယ် ေဒသခဳအမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် လက်နက်ကကီဵ ေ ကာင်ဴ ေဒသခဳမျာဵ၏ 

နွာဵနှစ်ေကာင်နှင်ဴ ဝကတ်စ်ေကာင် တို့ကိုလည်ဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵခဲရဴပါသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ ၂၂ရက်၊ ည (၈)နာရီခွဲဝန်ဵကျင်ခန့်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်၏ လက်နက်ကကီဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ 

ဒီဵ ေမာဴဆုိမမို့နယ် စစ်ေဘဵေရှာင်တစ်ေနရာရိှ အိမ်ေခါင်မိုဵ ေပါ်သ့ုိ တည်ဴတည်ဴကျလာမှုေ ကာင်ဴ ေနအိမ် 

ထိခိုက်ပျက်စီဵခဲဴသ    အသက်(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵငယ်နှစဦ်ဵနှငဴ် မိခင်ဖဖစ်သူတို့ ထိခိုက်ဒဏရ်ာ ရရှိခဲပဴါသည်။ 

မိခင်ဖဖစ်သူမှာ ေဖခေထာက်နှစစ်လဳုဵထိခိုက်ပျက်စီဵသွာဵမပီဵ (၂)နှစ်အရွေယ် ကေလဵငယ်မှာမူ ေဖခေထာက်နှငဴ် 



လက်တ့ုိပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴပါသည်။ ထုိတရက်တွင်ဵ ည၁၂:၀၀ အချနိ်တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် အေရှ့ဖခမ်ဵ 

စစ်ေရှာင်စခန်ဵ အနီဵတစ်ဝုိကတွ်င်လည်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ််ကေန ေပါင် ၅၀၀ အေလဵချနိ်ရှိသညဴ် ဗဳုဵသီဵနှစ်လဳုဵ 

အသဳုဵဖပုမပီဵ  ေလေ ကာင်ဵကေန တုိကခ်ိကု်မှု ဖပုလုပ်ခဲသဴည်။ 

 

  
                                 IDP                                                                                                                 

 

ဇန်နဝါရီလ (၂၃)ရက်၊ ည ၁၂:၀၀ နာရီအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ တုိကခ်ိကု်ေရဵေလယာဉ်ဖဖငဴ် လိွုင်ေကာ်မမို ့နယ် 

အေရှ့ဖခမ်ဵသ့ုိ စစ်ေဘဵေရှာင်မျာဵေနထုိင်ေသာ ေနရာအာဵ ၂ ကကိမ်ဖဖငဴ် ဗဳုဵကကဲတုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၂၄)ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့အေဖခစုိက ်ခလရ (၁၀၂)မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆုိ 

အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵသ့ုိ ကျေရာက်ေပါက်ကွကဲာ စစေ်ဘဵေရှာင်ဖပည်သူ (၅)ဦဵအပါအဝင် ေဒသခဳတစ်ဦဵတ့ုိအာဵ 

လက်နက်ကကီဵ ထိမှနဒ်ဏရ်ာရရိှခဴဲပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ညေန ၅ နာရီခန့်အချနိ်တွင် ကရင်နီဖပည် လိွုင်ေကာ်မမို့ 

အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ တီဵလဳုေကျဵရွောအုပ်စုရှိ စစ်ေရှာင်စခန်ဵတစ်ခအုာဵ စစ်ေကာင်စီမှ ေလေ ကာင်ဵဖဖင်ဴ ဗဳုဵသီဵ 

၅လဳုဵဖဖင်ဴ ဗဳုဵကကဲတိုကခ်ိက်ုမှုမျာဵ ဖပုလုပ်ခဲသဴညဴ်အဖပင်  အတဲွလုိကပ်စ်ခတ်မှု ၃ ကကိမ် ဖပုလုပ်ခဲဴသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ ၂၅ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာမပီဵ  ေဒသခဳ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵနှင်ဴတိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵ၊ စစ်ေကာင်စီတပ်၏ လက်နကက်ကီဵသည် စစ် ေရှာင် စခန်ဵမျာဵသ့ုိ 

ကျေရာက်ေပါက်ကွဲမပီဵ စစ်ေရှာင်အချ ို ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵေ ကာင်ဴ စစ်ေရှာင်စခန်ဵ (၂)ခုအာဵ 

  ေရွေ့ေဖပာင်ဵခဲဴရပါသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ ၂၆ရက်၊ မနက် ၁၀နရီအချနိ်ခန့်တွင် ဖရူဆုိမမို့အေဖခစုိက် ခမရ ၅၃၁မှ လက်နက်ကကီဵ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵ 

ေ ကာင်ဴ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ ဆုိလျာဵကူဵေကျဵရွောအတွင်ဵ ကျေရာက်ခဲဴမပီဵ ေနအိမ်အချ ို ့ ထိခိုက်ပျက်စီဵခဲဴပါသည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ နဳနက် ၉နာရီခွဲဝန်ဵကျင်အချနိ်တွင် ေလာပီတအေဖမာက်တပ် ၅၃၀ မှ ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဖခမ်ဵသ့ုိ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵပစခ်တ်ကာ ေကျဵရွောအတွင်ဵသို့ လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴတာေ ကာငဴ် အသက် ၂၇ 

နှစ်အရွေယ် ေဒသခဳအမျ ို ဵသာဵ တစ်ဦဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

 



 

 

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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