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မတလ် ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်  

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၂၇ရက်မှ မတလ် ၁၂ရက်ေန့ထိ၊၂၀၂၃ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဖေဖော်ဝါရီလ 

၂၆ရက်၊၂၀၂၃ 

ဖေဖော်ဝါရီလ၂၇-

မတ်လ ၁၂ရက်၊၂၀၂၃  

စုစုဖေါင်း 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၉၈ ၄ ၁ ၃၃၉ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၃၄ ၁၄ ၃၄၈ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၃၄၂ 9 ၃51 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် 1၅၇  ၁၅၇ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၄၂၃ ၄၂ ၄၆၅ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၂8၅ ၂ ၂87 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၆2 ၃ 65 

 ေ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 

            ၂၆ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

            ၂၇ 

ရက ်-      ၁ ၂ 

ရက ်

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၇၈၂၆၅ ၅၀၀၀ ၈၃၂၆၅ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

                                                       ၅၀၀၀                               

                                      

 

                                                                                     

                                                                                      

                                                              -                                    

                                                 ။                                       

                                  ၊                       ၊                              ၁ ၁ 

                            ၊ နန်ဵနိမ်ဴရွာ   သဳဃာေတာ် ၃                     ၃ ၀           

                                    ။                                                   

         ၊             ၅၀၀၀                                 ။ 

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ရက်၊ ၂၇ရက်ေန့ နဳနက် ၆နာရီခွဲအချနိ်ခန့်တွင် ဘီပီ ၁၂၊ ေကာက်ေကာက်စခန်ဵအနီဵရှိ 

စစ်ေကာင်စီ၏ ခလရ ၁၃၅၊ ခလရ ၅၄ နှငဴ် အေဖမာက်တပ် ၃၆၀ တို့အေဖခဖပုထာဵသညဴ် ေတာင်ကုန်ဵပိွုငဴ် အမတှ် 

(၁၄၄၁)စခန်ဵ ပထမတစ်ခကုို KA, KNDF တ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ မိနစ်ပုိင်ဵအတွင်ဵ သိမ်ဵပိုက်နိုင်ခဲဴမပီဵ 

၄င်ဵစခန်ဵမှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖစ်သည်ဴ ၁၂၀ မမ၊ ၉ မမ၊ အာပီဂျတီို့အဖပင် အဖခာဵလက်နက်ငယ်မျာဵကိုလည်ဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵ ရမခိဲပဴါသည်။ စစ်ေကာင်စီ၏ ပထမစခန်ဵကိုသိမ်ဵမပီဵ  ဒုတိယတပ်စခန်ဵ ကို ဆက်လက်သိမ်ဵနိုင်ရန် 

ကကိုဵစာဵ    စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တိုကေ်လ    (၅)စီဵဖဖငဴ်စစ်ကူလာေရာက်ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာင်ဴ ဖပနလ်ည် ဆုတ်ခာွ 

ခဲရဴပါသည်။ တုိကေ်လယာ   ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ KA စစ်သည်၁ ၀  ထိခိုက်ကျဆုဳဵ    ။                 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵပစခ်တ်ဖခင်ဵ ေ ကာငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့အေရှ့ဖခမ်ဵတွင် အသက် (၇၀)အရွယ ်

အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ (၂)ဦဵထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ အလာဵတူ ဒီဵေမာဴဆုိ အေနာက်ဖခမ်ဵ စစ်ေရှာင် 

ေနရာတွင်လည်ဵ လက်နက်ကကီဵ ေ ကာင်ဴ အသက်(၃၀)အရွယ်စစ်ေရှာင် အမျ ို ဵသမီဵ တစ်ဦဵေသဆဳုဵကာ (၂)ဦဵ 

ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရရိှခဴဲပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ေခါင်ဵအိေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵသို့ လက်နကက်ကီဵကျေရာက် 

ေပါက်ခဲဴမှုေ ကာငဴ် အသက်(၄၀)အရွယ်အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵဝမ်ဵဗိုက်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှမပီဵ (၈)နှစ်အရွယ် 

ကေလဵတစ်ဦဵ နဳရိုဵ တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲသညဴ်အဖပင် အိမ်တစ်လဳုဵပါထိမှန်ခဴဲပါသည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင် 

ဖယ်ခုအဳေနာက်ဘက်ဖခမ်ဵရှိ ေကျဵရွာမျာဵသို့ လက်နကက်ကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေကျဵရွာလူထု (၂)ဦဵထိခိုက ်

ဒဏရ်ာ ရရိှခဲပဴါသည်။  

 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ရက်၊ ည၇      ၃ ၀မိနစ်အချနိ်ခန့်တွင် ဖယ်ခုဳမမို့ရှိ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ အေ ကာင်ဵမဲဴ လက်နက ်

ကကီဵမျာဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေခါင်ဵအိေကျဵရွာအုပ်စု၊ ေကျဵရွာတစ်ရွာအတွင်ဵရိှ ဘုန်ဵကကီဵ ေကျာင်ဵေပါ်သ့ုိ ကျေရာက် 

ေပါက်ကဲွခဴဲသဖဖငဴ် ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵအတွင်ဵ စာကျက်ေနသညဴ် (၁၀)တန်ဵ ေကျာင်ဵသာဵတစ်ဦဵနှင်ဴ သူ၏ 

အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ်ညီဖဖစ်သူတ့ုိ    ထိမှန်ေသဆဳုဵခဲပဴါသည်။ လက်နကက်ကီဵ ေ ကာင်ဴ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ 

ဓမ္မရုနဳှငဴ် ဇရပ်ပျက်စီဵခဲဴပါသည်။ 

 



မတ်လ ၆ရက်၊ သဳလွင်ဖမစအ်ေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵရှိ  မ်ဴပန်ေချာင်ဵနဳေဘဵတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီေရှ့တန်ဵ 

ခလရ (၅၄)နှင်ဴ နယ်ဖခာဵေစာငဴ်တပ်တို့ ပူဵတွဲတပ်စွထဲာဵသညဴ် ေဟွအွမ်တပ်စခန်ဵကို ကရင်နီကနွ်မန်ဒိုတပ်ဖဲွ့မ ှ

ဝင်ေရာက်တုိကခ်ိကု်သိမ်ဵပိုကန်ိုင်ခဲဴမပီဵ လက်နကအ်ချ ို ့ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴပါသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်သာဵ (၆)ဦဵေသဆဳုဵ   ။ 

 

မတ်လ ၇ရက်၊ ေဘာလခဲဗျူဟာမှ အင်အာဵ (၇၀)ခန့်ရှိသည်ဴ စစ်ေကာင်စီစစေ် ကာင်ဵတစ်ေ ကာင်ဵသည် 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ ေဒါတမကကီဵေကျဵရွာအုပ်စုသ့ုိ ဦဵတည်လာမပီဵ  ေတာင်ယာခင်ဵတွင်ရှိသညဴ် ဖပည်သူ(၁၄)ဦဵကုိ လမ်ဵဖပ 

အဖဖစ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ် ေဆာင်သာွဵခဲဴမပီဵ ေနာက်တစ်ရက်တွင် အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵနှငဴ် ကေလဵ(၂)ဦဵကုိ ဖပည်လည် 

လွတ်ေပဵခဴဲပါသည်။ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသမူျာဵအာဵ ေရရိှရာေနရာမျာဵ၊ ဖပခုိင်ဵဖခင်ဵ၊ ေတာ်လှန်ေရဵ တပ်ဖဲွ့မျာဵ၏ 

တည်ေနရာမျာဵကုိ ဖပခုိင်ဵဖခင်ဵမျာဵရိှမပီဵ ရိုက်နက်မှုမျာဵလည်ဵရိှခဴဲပါသည်။ 

 

မတ်လ ၉ရက်၊ နဳနက်(၁၀)နာရီအချနိ်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ ေဒါသဲရွာသာဵ(၂)ဦဵတ့ုိသည် ေလာပိတေကျဵရွာအုပ်စု၊ 

ဆုိလစယ်ရွာသ့ုိ ကာဵဖဖငဴ် သွာဵ    စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် တုိဵသဖဖငဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ေသနတ်ဖဖငဴ် ပစ်ခတ်ခဲဴရာ 

တစ်ဦဵထွက်ေဖပဵလွတ်ေဖမာက် နိုင်ခဲဴေသာ်လည်ဵ ကျန်တစ်ဦဵမှာ ေနရင်ဵသ့ုိ ဖပနလ်ည်ေရာက်ရိှလာဖခင်ဵ မရှိေချ။  

စစ်ေကာင်စီမှ နယ်စပ်ရှိ ၄င်ဵတ့ုိ၏တပ်စခန်ဵ မျာဵသ့ုိ ရိက္ခာပုိ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် လဳုခခုဳေရဵတာဝန် ယူရသည်ဴ ခမရ ၅၁၀ 

တပ်ရင်ဵသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၆)ရက်တွင်တစ်ကကိမ်၊ မတ်လ (၆)ရက်ေန့တွင်တစ်ကကိမ်နှငဴ် မတ်လ (၉)ရက်ေန့ 

တွင် တစ်ကကိမ် တိုက်ခိုက်ခဳခဲဴရမပီဵ ထုိတိုက်ခိုက်မှု (၃)ကကိမ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၈)ဦဵ ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  

KAဘက်မှ တစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴပါသည်။                                               

                                                                       ၅၀၀၀         

                           ။ 

 

မတ်လ ၁၀ရက်၊   နက် (၆)နာရီခန့်တွင် ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵဖဖစသ်ည်ဴ KA, KNDF တပ်တို့နှငဴ် စစ်ေကာင်စီ 

စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ေ ကာင်ဵတ့ုိသည် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ ေဒါသဲေကျဵရွာတွင် တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ 

(၁၄)ဦဵေသဆဳုဵကာ ဒဏ်ရာ                      သည်။ ထုိသ့ုိ တိုကပဲွ်အတွင်ဵအထိနာမှုေ ကာငဴ် 

ေနာက်တစ်ရက်တွင် ေဒါသဲေကျဵရွာအတွင်ဵ လက်နကက်ကီဵမျာဵပစခ်တ်ခဲဴမပီဵ ေနအိမ် (၂)လဳုဵကိလုည်ဵ 

မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴပါသည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင်ပင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ ေဒါတေဖမဵရွာ အေရှ့ဘက်ေတာင်ေပါ်သ့ုိ 

တက်လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ ကရင်နီတပ်မှ ေဖပာက်ကျာဵတုိကခ်ိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၂)   

  ဆဳုဵခဴဲပါသည်။                                                                    

                         ၊                                                                        

          ။ 

 

မတ်လ ၁၁ရက်၊ နဳနက ် (၇)နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဖခမ်ဵရိှ အိမ်ေဖခ(၄၀)ခန့်ရှိသညဴ် စစ်ေရှာင် 

စခန်ဵတစ်ခကုို စစ်ေကာင်စီတပ်မှ အင်အာဵ (၂၀)ခန့်နှငဴ် ဝင်ေရာက်မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴပါသည်။ စစ်ေရှာင်မျာဵမှာ 

ေဘဵလွတ်ရာသ့ုိ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်နိုင်ခဲဴ ကေသာ်လည်ဵ ကျန်ရိှပစ္စည်ဵမျာဵမှာ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵ      ခဳခဴဲရပါသည်။ 

      ၉                                                                             ၊           

                                                                                        ။       ၁ ၀     ၃ ၀ 



                                                                              ၊                    

                                               ၁ ၉            ၆                                

                             ။ တစ်ရက်တည်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ KA တပ်ရင်ဵ(၃) တပ်စခန်ဵ ကို 

သိမ်ဵပိုက်ရန် ထုိဵစစ်ဆင်လာမှုေ ကာင်ဴ နှစ်ဖက်တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲဴ                                  

          စစ်ေကာင်စီတပ်                                 ။               ၅                

                                      ၊                        ၊                                

                                        ။               ၄                                     

                 ၊ နန်ဵနိမ်ဴ              ၃ ၀        သဳဃာေတာ် ၃ ပါဵ                         ၅၀ 

                               ။ 

 

  
                                                                                                                                                          

 

မတ်လ ၁၂ရက်၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှဘဲိ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵ     

        ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ အသက် (၃၀)ဝန်ဵကျင် အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ ထိခိကု်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲကာ ေနအိမ် (၃)     

ထိမှနပ်ျက်စီဵ ခဲပဴါသည်။ ရှမ်ဵ-ကရင်နီနယ်စပ်ရှိ စစ်ေရှာင်စခန်ဵတစ်ေနရာကုိ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် 

စစ်ေကာင်စ ီ တပ်မှ အသက် (၈၁)နှစ်အရွယ်အဖွာဵနှငဴ်အသက် (၇၈)နှစ်အရွယ်အဖုိဵ                မီဵရှို့ 

သတ်ဖဖစ်ခဲဴမပီဵ (၇)တန်ဵေကျာင်ဵသာဵတစ်ဦဵကုိ     ပစ်သတ်ခဲဴပါသည်။                 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ 

ေဒါတမကကီဵနှငဴ်ေဒါေညဵခူေကျဵရွာတ့ုိတွင် တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲမဴပီဵ   စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ေဒါေညဵခူ ေကျဵရွာရိှေနအိမ် 

အလဳုဵ ၃၀      မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲ ဴ  ။ 

 

 

 

Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Khu Ruby  Tel: +666 24251608 

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn (or) https://www.facebook.com/kcsnengbur      

Email: kcsn2010@gmail.com 
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