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     ၁ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ၁၃-

၂၆ရက်ေန့ထိ၊၂၀၂၃ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဖေဖော်ဝါရီလ 

၁၂ရက်၊၂၀၂၃ 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃-၂၆၊ 

၂၀၂၃  

စုစုဖေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၉၇ ၁ ၂၉၈ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၄  ၃၃၄ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၃၄၁ ၁ ၃၄၂ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 1၅၇  ၁၅၇ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၂၃  ၄23 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂8၅  ၂8၅ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၆၁ ၁ 6၂ 

 ေ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 

      ဝါရလီ ၁၂ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

            ၁ ၃ 

ရက ်-       ဝါရလီ 

၂၆ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



စ ကစ ၏    စ                 က           က                                                      

   က    က ၍ စကစ    က  က  က                        က    က           

 

                                                                                  

                                                                                        

                                                                                                

                                                                                          

                                                                                            

                                      ၇                                                   

                                 ၄၆                                                     

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ရက်၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ အေနာက်လွယ်ဝဲှေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵ တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီ 

တပ်ကိ ုKNDF      SSRYတပ်တ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴပါသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ရက်၊ ရှမ်ဵ ဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵနှင်ဴ ရှာဵေတာမမို ့နယ်အစပ်၊ ေဟွ့ဟရွာအနီဵတွင် ညေန ၃ နာရီ 

အချနိ်ခန့်ကစမပီဵ  တစ်နာရီကကာ စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KA တ့ုိတိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီဖက်မှ တပ်သာဵ 

(၅)ဦဵေသဆဳုဵခဴဲပါသည်။                                                                       

         

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ မာခေရာ် ေရှ့ေကျဵရွာတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ 

ေရထွက်ေပါက်တွင် ေရခပ်ေန    KA, KNDF တပ်တ့ုိမှ ကကာဵဖဖတ်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီ တပ်သာဵ 

တစ်ဦဵေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ တုိကပဲွ်အမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နက်ကကီဵမျာဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵေကကာင်ဴ မာခေရာ်ေရှ့ 

ေကျဵရွာရှိ ေနအိမ်တစ်လဳုဵပျက်စီဵသွာဵေကကာင်ဵ KNDF တပ်ရင်ဵ (၁၅)မှ ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်အေဖခစုိက ် ခမရ (၅၃၁) တပ်ရင်ဵမ ှ ၄င်ဵတ့ုိ၏တပ်အတွင်ဵ သန့်ရှင်ဵေရဵ 

ဖပုလုပ်ေန    ေချာင်ဵေဖမာင်ဵတုိကခ်ိကု်ခရဳမှုေကကာင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵ ခဲပဴါသည်။  

 

   
                                                                                                                            



ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ရက်၊ BP-12 ဖက်သ့ုိ ရိက္ခာနှင်ဴ လက်နက်ခယဲမ်ဵမျာဵ သယ်ပ့ုိေနေသာအင်အာဵ (၃၀)ခန့် ရှိသညဴ် 

စစ်ေကာင်စီတပ် ခလရ (၅၄)တပ်ကိ ုမယ်စဲမဴမို ့နယ်၊ ေဟွ့မာေကာ်နှင်ဴ ေဟွခနွ်ဵေမာင်ဵ ေနရာကကာဵတွင် KA, KNDF 

တပ်တို့မှ ကကာဵဖဖတ်တိုက်ခိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၆)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ တပ်ခွဲမှူဵ(၁)ဦဵအပါအဝင် တပ်သာဵ 

(၅)ဦဵတ့ုိအာဵ အရှင်ဖမ်ဵဆီဵရမိကာ ၄င်ဵတ့ုိ၏ လက်နက်ခယဲမ်ဵအချ ို ့တ့ုိကိုလည်ဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဴဲပါသည်။ 

ထုိတရက်တည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာအတွင်ဵ တပ်စဲွထာဵသည်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

ကင်ဵလှညဴ်ရနထွ်က်ခာွေနစဉ ် နဳနက် ၅နာရီအချနိ်၌ KRU ၏ တိုကခ်ိကု်ခရဳမှုေကကာငဴ် စစ်ေကာင်စီတပ် (၆)ဦဵ 

ေသဆဳုဵခဴဲမပီဵ  လက်နကအ်ချ ို ့သမ်ိဵဆည်ဵရမိသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ရက်၊       ၈                ရှာဵေတာမမို့နယ်အတွင်ဵရိှ စစ်ေကာင်စီ၏ ခမရ (၅၁၀)စခန်ဵကုိ 

KA, KNDFတပ်ဖဲွ့တ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိက်ုခဲဴပါသည်။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ရက်၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ေကျာက်ကကီဵရွာတဳတာဵအနီဵတွင် ညေန ၃ နာရီအချနိ်ခန့်၌ 

လက်နက်ကကီဵကျေရာက်ခဲဴမပီဵ ေတာင်ယာမှ ဖပနလ်ာသူ အသက် (၅၀)အရွယ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ညာဖက် 

တင်ပါဵတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲပဴါသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ ဖယ်ခုဳအေဖခစုိက် စကခ ၇ မှ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှပဲိ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသန်ဵ 

ပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ ပင်ေလာင်ဵမမို ့နယ် ေတာင်စလဳုဵေကျဵရွာမှ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ ထိမှန် 

ေသဆဳုဵခဴဲသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် ထုိင်ဵ-ကရင်နီနယ်စပ်တွင်ရှိေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ဗျူဟာေဖမာက် 

စိုဵမုိဵကုန်ဵ တစ်ခဖုဖစသ်ညဴ ် ကျာဵပါဵစပ်ကကီဵ တပ်စခန်ဵတစ်ခအုာဵ ကရင်နီတပ်မေတာ် (KA) အမတ်ှ(၂)တပ်ရင်ဵ 

ကွန်မန်ဒုိတပ်ဖဲွ့နှင်ဴ ဒရုန်ဵ တပ်ဖဲွ့တ့ုိမှ မွန်ဵလဲွ(၂)နာရီအချနိ်တွင် ဗဳုဵသီဵ (၈)လဳုဵဖဖငဴ် ပစ်ချတုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။     

၃      ၃ ၀                 ထုိင်ဵ-ကရင်နီနယ်စပ်  Bp-12 အနီဵရှိ စစ်ေကာင်စီတပ်စခန်ဵ တစ်ခဖုဖစသ်ည်ဴ 

ေဟွခေမာက်စခန်ဵ  (ပိွုငဴ်-၁၄၄၁) သ့ုိ ရိက္ခာပုိ့ေဆာင်ရန် ပျသဳန်ဵလာေသာ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီဵကုိ ကရင်နီ 

တပ်မေတာ် အမတ်ှ(၁)တပ်ရင်ဵသည် ေဖမဖပင်မှပစ်ခတ်ခဲဴသဖဖငဴ် ဆင်ဵသက်နိငု်ဖခင်ဵမရိှပဲ ေနာက်ေကကာင်ဵ 

လှညဴ်ဖပန်ခဲဴရ         ၄      ၂ ၀                                                              

                                                        

 

            ၂ ၆                                                                              

                                                                                         

KA     KNDF                                                                               ၅              

                                                                               KA             

                 

 

Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Khu Ruby  Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: https://www.facebook.com/kcsnengbur      

Email: kcsn2010@gmail.com 

http://www.karennicsn.org/
mailto:kcsn2010@gmail.com

