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ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ 

ရက်ေန့မှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့ထိ၊၂၀၂၃ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ 

ရက်၊  ၂၀၂၃ 

ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက် -

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ 

၂၀၂၃  

စုစုဖေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၉၂ ၅ ၂၉၇ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၄  ၃၃၄ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၃၃၅ ၆ ၃၄၁ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 10၃ ၂၇ ၁၅၇ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၂၃  ၄23 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂8၄ 1 ၂85 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၆၁  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 

 စုစုဖေါင်းထုတ်ေယ်ခြင်း ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 



 

 

 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၉ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် - 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ 

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 

 

 



 
 

 

 



                                                                                               

                                              

 

ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်၊ ကရင်နီဖပည် ရှာဵေတာမမို ့နယ်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ  သွာဵလာခွငဴ်လက်မှတ်မျာဵ ရယူမပီဵ 

သွာဵလာကကရန် စာထုတ်ထာဵသည်။ ေဒသခဳမျာဵ၏ အမည၊် ယာဉ်အမှတ်၊ ယာဉ်အမျ ို ဵအစာဵ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵစသည်ဴ 

အချက်အလက်မျာဵပါဝင်ေသာ လက်မှတ်အာဵ ဖဖည်ဴစကွ်မပီဵမှသာ သွာဵလာခွငဴ်ရှိသည်။ 

 

            ၁    ၊       ၁၁                                              DMO - Local PDF 

တပ်ရင်ဵ(၂) နှငဴ် KNDF တပ်ရင်ဵ (၁)                                                                

                                                                                    

                 

 

           ၂    ၊                                             ၈                          ၃ ၇             

                                                                                   

စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵက (၁၁) မမို့နယ်၊ ချင်ဵဖပည်နယ်က (၈) မမို ့နယ်၊ ပဲခူဵ တုိင်ဵေဒသကကီဵက (၅) မမို့နယ်၊ 

မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵက (၅) မမို ့နယ်၊ တနသောရီတုိင်ဵအတွင်ဵမ ှ (၂)                စစ်အုပ်ချုပ်ေရဵ 

ေကကညာထာဵ                                                  ၊       ၊             

                             

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်၊ ည ၆ နာရီခွဲအချနိ်တွင် ကရင်နီဖပည် လိွုင်ေကာ်မမို့ အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵတွင် 

တုိကပဲွ်ဖဖစပွ်ာဵဖခင်ဵမရိှဘဲ စစ်ေကာင်စီမှ စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵတစ်ခအုာဵ ေလေကကာင်ဵဖဖင်ဴ ဗဳုဵကျဲတိုကခ်ိက်ု 

ခဲသဴညဴ်အတွက ် စစ်ေဘဵေရှာင်ေဆဵခန်ဵ၏တစ်ခ ု မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵသညဴ်အဖပင် စာသင်ေဆာင်၊ 

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ရိက္ခာမျာဵလည်ဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်၊ ည ၁၀ နာရီမှ နဳနက် ၄ နာရီအထိ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵနှငဴ် 

ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵအကကာဵ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴမပီဵ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၁၅ ဦဵေသဆဳုဵကာ 

ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵမှ တစ်ဦဵကျဆဳုဵမပီဵ တစ်ဦဵဒဏ်ရာရရိှခဴဲသည်။ ထုိညတွင် စစ်ေကာင်စီ၏ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵ အဆမတန်ပစ်ခတ်ေသာေကကာင်ဴ ဝါရီေကာခေူကျဵရွာမှ ဝမ်ဵနည်ဵဖခင်ဵသခင်မ 

ဘုရာဵရိှခုိဵေကျာင်ဵ ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵသည်ဴအဖပင် ေနအိမ်ေပါင်ဵ ၂၀ လဳုဵ ထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ သညဴ်အဖပင် 

ကာဵ၊ အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်မျာဵေသဆဳုဵခဲရဴမပီဵ လက်နက်ကကီဵ ေကကာင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 



   
                           ၊                                                                            

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်၊                   ၊ ဇရပ်ဖဖူလမ်ဵတွင် အမျ ို ဵသာဵ ၆ ဦဵ စီဵနင်လာေသာ ကာဵတစ်စီဵသည် 

မုိဵနင်ဵမမိပီဵ  ၄ ဦဵေသဆဳုဵကာ ၂ ဦဵသည် ဖပင်ဵထန်စွာ ဒဏရ်ာရရိှခဴဲသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈    ၊ နဳနက ်၉ နာရီမ ှညေန ၄ နာရီအထိ မုိဵမဗဲမမို့တွင် ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵနှင်ဴ တင်ဴကာဵ 

(၁)စီဵအဖပင် အင်အာဵအေဖမာက်အမျာဵဖဖင်ဴ ဖဖည်ဴတင်ဵေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်တို့နှင်ဴ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန် ခဲသဴည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ မွန်ဵလဲွ ၁ နာရီအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီ၏ လက်နက်ကကီဵပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ 

လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ လိွုင်လင်ေလဵမမို့အတွင်ဵသ့ုိ လက်နကက်ကီဵ ၄ လဳုဵကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴမပီဵ အမျ ို ဵသမီဵငယ် 

တစ်ဦဵနှငဴ် ကေလဵငယ်တစ်ဦဵတ့ုိထိမှန် ဒဏရ်ာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵသညဴ ်  အသက ် ၁၉ 

နှစ်အရွယ် မဘီဗျာဵနာသည် ဘယ်ဘက်လက်သန်ဵဖပတ်ထွက် ဒဏရ်ာရရိှကာ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ရိှ 

ကေလဵငယ်တစ်ဦဵမှာမှု ညာဘက်နာဵရွက်နာဵတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲေသာ ေမာင်လမင်ဵ ေမာင်ေမာင် 

တ့ုိဖဖစ်သည်။                                                                 ၁၀                      

                                                                                     

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်၊        ၁၁                    ၂ ၅၀                                            

                                                   ၃                          ည ၁၁ 

နာရီခွဲအချနိ်တွင် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ရီလဳုရီကန်ေကျဵရွာအုပ်စု၊ ဝါရီခူေကျဵရွာရှိ မယ်ေတာ်ဂူကုန်ဵ အာဵ  စစ်ေကာင်စီမှ 

ေပါင်အေလဵချနိ် ၅၀၀ ရှိေသာ ဗဳုဵသီဵဖဖငဴ ် လာေရာကဗဳု်ဵကကဲသွာဵခဲဴမပီဵ အေဆာက်အဦဵတစ်လဳုဵ ထိမှန်ပျက်စီဵ 

သွာဵခဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ထိခိုက်ေသဆဳုဵမှုမျာဵ မရှိခဲပဴ။ 

 



ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ ေန့လည် ၁၁ နာရီအချနိ်တွင် လိွုင်ေကာ်၊ ထီရိေကျဵရွာအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီမှ 

ပစ်ခတ်ေသာ လက်နက်ကကီဵမျာဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွခဲဲမဴပီဵ  နှစ်နစ်ှေကျာ်အရွယ် ေယာကျာ်ဵေလဵတစ်ေယာက် 

ညာဘက်ေဖခေထာက်အာဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 

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/
mailto:kcsn2010@gmail.com

