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စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဩဂုတ် ၃၀ - 

စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဩဂုတ် ၂၉ 

ဩဂုတ် ၃၀ - 

စက်တင်ဘာ ၁၂ 

စုစုေေါင်ဵ 

၁ သတ်ဖဖတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၈၂ ၄ ၈၆ 

၂ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၇၀ ၉ ၁၇၉ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၀၇ ၄ ၁၁၁ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၁၈   

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၁၆၇ ၁၄ 18၁ 

 ဖယ်ခုဳမမို့ ၅၄   

၅ ထုတ်ပယခ်ခင်ဵခဳရေသာ 

CDM ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ဖရူဆိုမမို့နယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲဴမမို့နယ် ၇၈  ၇၈ 

 ဖါဵေဆာင်ဵမမို့နယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို့နယ် ၅၄  ၅၄ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 



 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ 

ဩဂုတ် ၂၉ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် ဩဂုတ် 

၂၉ -          

၁၂ ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၂၇၃၁၁  ၂၇၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၅၅၂၆၅ ၃၀၀၀ ၅၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆို ၃၄၀၃  ၃၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခု ဳ ၃၁၀၀၀  ၃၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၂၆၄၄၉ ၃၀၀၀ ၁၂၉၄၄၉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏       ရ         ရ          ရ           

 ရ                                          

 

လွန်ခဲဴသညဴ ် နှစ်ပတ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် ၎င်ဵတို့၏     သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵ 

လမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵအာဵ ထိန်ဵချုပ်ထာဵနိုင်ရန်အတွက် ဖယ်ခုဳ၊ လွိုင်ေကာ်၊ ဒီဵေမာဴဆို၊ ဖရူဆို နှငဴ် 

ေဘာလခဲမမို့နယ်မျာဵ       နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵ ေရဵ           မျာဵ ဆက်လက်လုပေ်ဆာင်လျှက် 

ရှိသည။် နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵ           မျာဵလုပ်ေဆာင်ရန်      တိုက်ခိုက်ေဖခမှုန်ဵေရဵ      

တပမ် ၆၆ မှ စစ်သာဵ      (၇၀၀)    လွန်ခဲဴသညဴ် (၄)လတွင် ရခိုင်ဖပည်နယ်မှ ကရင်နီဖပည်နယ်သ့ုိ  

ေစလွတ်ခဲဴဖခင်ဵဖဖစ်မပီဵ ထိုတပသ်ည ် နယ်ေဖမခဳတပ် (၂၀၀၀) ေကျာ်အာဵ အင်အာဵဖဖည်ဴတင်ဵေပဵဖခင်ဵ 

ဖဖစ်သည။် ခုခဳေတာလ်ှန်ေရဵတပမ်ျာဵနှငဴ် တိကု်ပွဲဖဖစ်တိင်ုဵ စစ်ေကာင်စီတပမ်ျာဵသည ် အရပ်သာဵ 

မျာဵေနထိုင်   ေသဒသ့ုိ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ                       အရပ်သာဵ 

မျာဵအာဵ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်ေလဴရှိသည။်   

 

ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက်ေန့တွင် လွိုင်ေကာင်မမို့နယ်      ဖက်၊ ေဒါတေဟဵေကျဵရွာအနီဵတွင် 

KNPP         KNDF         တပတ်ို့    စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ      ေန့လည် (၁)နာရီအချနိ်တွင် 

တိက်ုပွဲ ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ တိက်ုပွဲအတွင်ဵ KNPP   နှင်ဴKNDFတပတ်ို့ဖက်မ ှ (၂)ဦဵ အနည်ဵငယ် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမပီဵ စစ်ေကာင်စီဖက်မှ ထိုခိုက်ေသဆုဳဵသညဴ် အေရအတွက်မျာဵ မသိရှိရေချ။ 

 

စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်ေန့တွင် ေခါင်ဵအိေကျဵရွာအနီဵသ့ုိ ထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီ 

တပမ်ျာဵ      KNPP    KNDF         တပတ်ို့မှ ညေန (၃)နာရီမ ှ (၅) နာရီအထိ နှစ်ဖက် 

ထိေတွ့ တိက်ုခိုက်ခဲဴသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်ေန့               မမို့ေတာ် ခန်ဵမ    ေစာင်ဴ ကပေ်နသညဴ် စစ်ေကာင်စီ၏ 

စစသ်ာဵမျာဵ                ေဒသခဳ ကာကွယ်ေရဵ တပဖ်ွဲ့  မျာဵ     ဖပင်ဵထန်စွာ တိုက်ပွဲ ဖဖစ်ပွာဵ 

ခဲဴေ ကာင်ဵ ေဒသခဳ    က ေဖပာသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့     စစ်ေကာင်စီတေ်နှင်ဴ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵ    ကာကွယ်ေရဵတပ် 

KNDF      KNPPပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့ လွိုင်ေော်နှင်ဴ ဒီဵ               အကောဵ ေဒါပိုဵ စီေကျဵရွာ 

အနီဵ     ညေန (၃)နာရီအချနိ်      တိက်ုပွဲ ခြစ်ေွာဵြဲဴသည။် ညေန (၅) နာရီအြျနိ်တွင် 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ (၅) မိင်ုနှင်ဴ (၆)မိင်ုအကောဵတွင် တစ်ကေိမ်      ခြစ်ေွာဵြဲဴသည။် ထိုတိုေ်ေွဲတွင် 

စစ်ေကာင်စီဖက်   (၄)ဦဵေသဆုဳဵခဲဴေကောင်ဵ ေရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ောေွယ်ေရဵတေ်မှ 

ထုတ်ခေန်ြဲသဴည။် တိုေ်ေွဲအမေီဵ  စစ်ေကာင်စီတေဖ်က်မှ လကန်က်ကကီဵမျာဵခြင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵ ပစ်ခတ်မှု 



ေ ကာင်ဴ (၆)မိင်ုရှိလေူနအိမ် (၆)လုဳဵ ထိမှနေ်ျေ်စီဵမေီဵ ေနအိမ်(၄)လုဳဵ မီဵေလာင်သွာဵြဲဴသည်။ 

သညဴ်အဖပင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေဒါစဲေကျဵရွာရှိ လူေနအိမ်မျာဵ အနည်ဵဆုဳဵ ၄ လုဳဵ ထိမှန်ပျက်စီဵခဲဴမပီဵ 

ကေလဵငယ်တစ်ဦဵ လက်နက်ကကီဵ အနည်ဵငယ် ထိမှန်ကာ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည။်          

                                                                 

                            ထိုတရက်တည်ဵ တွင် KNPPတပ ်     KNDF    တို့သည် 

ဒီဵေမာဴဆို ရဲစခန်ဵအာဵ ခခုဳခိုတိုက်ခိုက်ခဲဴေသာ်လည်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ရဲစခန်ဵအာဵ 

ဆက်လက်ထိန်ဵချုပ်ထာဵနိုင်ခဲဴသည။်  

 

 
စစ်ေကာင်စီလက်နက်ကကီဵ  ပစခ်တ်မှုေ ကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်မှ ပျက်စီဵသွာဵေသာ အိမ်မျာဵ (ဓါတ်ပဳု - KT ) 

 

စက်တင်ဘာ ၈ ရက်ေန့     ဖယ်ခုဳမမို့နယ်          ေကျဵရွာအုပစ်ု၊ ပူချယ်ေကျဵရွာအဝင် 

စစ်ေ ကာင်ဵချလီာေသာ စစ်ေကာင်စီတပမ်ျာဵအာဵ ဖယ်ခုဳအေဖခစိုက် KNDF နှင်ဴ ဖယ်ခုဳဖပည်သူ့ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်တို့မှ မိုင်ဵဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲဴမပီဵ  တိုက်ပွဲအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတ  ဘက်မှ (၅)ဦဵ 

ေသဆုဳဵ ခဲဴသည။် တိက်ုပွမဲပီဵေနာက် စစ်ေကာင်စီတပမ်ျာဵသည ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ်မှ ဆိုင်ကယ်စီဵ 

လာေသာ လူနှစ်  အာဵ ပစ်ခတ်ခဲဴသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီပုိင် Mytel တာဝါတိင်ုအာဵ ဖယ်ခုဳဖပန်သ့ူ ကာကွယ်ေရဵ 

တပဖ်ွဲ့ မှ ဖျက်စီဵခဲဴသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်ေန့တွင် ေဘာလခဲမမို့နယ်၊ နန်ဵဖဲေကျဵရွာမှ နှမ်ဵခုတ်ေနေသာ ေကျဵရွာ 

သာဵမျာဵအာဵ မက်စေလာင်ဵေတာင်တွင် တပ်စွဲထာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လကန်က်ကကီဵဖဖငဴ် 

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ခဲဴေသာေ ကာင်ဴ အသက်(၂၀)အရွယ် မိန်ဵ ကေလဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ကာ ေသဆုဳဵခဲဴမပီဵ 

(၃)ဦဵ ဒဏ်ရာရှိခဲဴပါသည။် 

 

• ရွာသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရခခင်ဵနှင်ဴ လူသာဵဒုိင်ဵကာအခဖစ် အသဳုဵခပုခခင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်ဵ သညဴ် အချနိ်မစှမပီဵ ကရင်နီဖပည်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် လူဦဵေရသည် 

၁၇ ၀ဦဵမှ မပီဵခဲဴသညဴ်သီတင်ဵနှစ်ပတ်အတွင်ဵ ၁၇၉ ဦဵအထိ တုိဵလာခဲဴသည။်  

 



စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်        ရှမ်ဵ ဖပည်နယ်ေတာင်ပိငု်ဵ၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ကုန်ဵ    ေကျဵရွာအုပစ်ု၊ 

ေရွှေဖပည်ေအဵရွာရှိ ေဒသခဳေတာင်သူ ဦဵေမာင်    နှင်ဴ ဇနီဵေဒါ်ဝင်ဵ ကည်တို့အာဵ ၎င်ဵ၏ 

ေတာင်ယာစိုက်ခင်ဵအနီဵတွင် အ ကမ်ဵဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ နဳနက် ၈ နာရီခွဲခန့်တွင် 

ဖမ်ဵဆီဵကာ လူသာဵဒုိင်ဵ     လမ်ဵဖပအဖဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ (၆)ရက်     လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ပန်ကန်ဵ    ေနထိုင်သညဴ် လူငယ် (၂)ဦဵအာဵ 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် (၆)မိင်ုဂိတ်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ 

 

စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်ေန့တွင် ကုန်ဵသာလူငယ်တစ်ဦဵ    ေရဖဖူသုိ့ ေဖပာင်ဵဖူဵခူဵရန် သွာဵေန    

ကယန်ဵသာယာဂိတ်အေကျာ် သေဖပကုန်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီမှ အေ ကာင်ဵ    ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 

သွာဵခဲေဴ ကာင်ဵ ကုန်ဵ  ေဒသခဳမျာဵမှ ေဖပာသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵ ဖပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်အတွင်ဵ ဖယ်ခုဳ- 

ပင်ေလာင်ဵ ကာဵလမ်ဵမေပါ်တင်ွ ဆိုင်ကယ်စီဵ၍ သွာဵလာေနသည်ဴ အမျ ို ဵသာဵနှစ်ဦဵကုိ စစ်ေကာင်စီ 

တပမ်ျာဵက ပစ်ခတ်၍ စစ်ကာဵေပါ်သယ်ေဆာင်သွာဵသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ (၈)ရက်ေန့     စက်တင်ဘာလ (၇)ရက်ေန့ ေဒါပိုဵ စီ တိုက်ပွဲေ ကာင်ဴ ထွက်ေဖပဵမပီဵ 

အိမဖ်ပန်လာေသာ လူငယ်နှစ်ဦဵဖဖစ်သညဴ် ပါစေကဵလယ်နှင်ဴ ပါေဒဵလယ်တို့အာဵ ခမရ ၄၂၇ တပမ်ှ 

ဖမ်ဵဆီဵလိုက်သည။် ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ လူသာဵဒုိင်ဵအဖဖစ် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ကန်ခုနှစ်ဆင်ဴသ့ုိ ထိုဵစစ်ဆင် 

သွာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵအာဵ လမ်ဵဖပသွာဵခဲဴသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ပါ   ဒူေကျဵရွာမှ ဆယ်ေကျာ်သက်ကေလဵမျာဵ 

ဖဖစ်သညဴ် ေမာရစ်၊ လီဵရယ်နှင်ဴ မိငု်ကယ် တို့အာဵ ဒီဵေမာဴဆိုမီဵပွို င်ဴလမ်ဵေထာင်ဴတင်ွ ဖမ်ဵဆီဵ   သည။် 

KNDF နှင်ဴ ဆက်နွယ်သည်ဟုစွပ်စွဲမပီဵ ေသနတ်ဖဖင်ဴထုသည ်   မျက်ဖမင်သက်ေသ    က ေဖပာသည။် 

 

 

 ေနရပ်စွန့်ခွါထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်သူနှင်ဴ လူသာဵချင်ဵကူညီေထာက်ပဳဴမှု အေခခအေန 

လကရ်ှိအချနိ်တွင် KNPPတပန်ှင်ဴ KNDFပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့နှငဴ် စစ်ေကာင်စီတပတ်ို့အ ကာဵ စစ်ေရဵ 

တင်ဵမာေနမပီဵ တိုက်ပွဲမျာဵ မ ကာခဏဖဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာေ ကာင်ဴ ေနရပစ်ွန့်ခွာ ရသူ မျာဵလည်ဵ 

ဆက်လက်ရှိေနဆဲဖဖစ်သည။်  စက်တင်ဘာလ (၇)ရက်ေန့     စစ်ေကာင်စီမှ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ၊် 

အရပ်သာဵမျာဵရှိရာသ့ုိ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ေကျဵရွာ(၁၀)ရွာမှ ရွာသာဵမျာဵ 

(၃၀၀၀) ေကျာ်သည် နီဵစပ်ရာ ေတာတင်ွဵသ့ုိ ထွက်ေဖပဵ တိ                     

 



 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခခအေန 

ကရင်နီဖပည်၏ ကုိဗစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 

 

ရေ်စဲွ ေုိဗစ်ေုိဵေတွ့လူနာ ေသဵဆဳုဵသည်ဴ ဦဵေရ 

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၁  ၁၅၇ ၃ 

ဇူလိုင် ၁၉ မှ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁ ၄၆၃ ၂၀ 

ဩဂုတ် ၂ မှ ဩဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ ၄၂၅  ၂၇ 

ဩဂုတ် ၁၆မှ ဩဂုတ် ၂၉၊၂၀၂၁ ၄၉၂ ၁၆ 

ဩဂုတ် ၃၀ မှ စေ်တင်ဘာ ၁၂၊ 

၂၀၂၁ 

၇၉၆ ၂၇ 

 

ကရင်နီဖပည် ကုိဗစ်အေဖခအေနသည ် ဆက်လက်ဆိုဵရွာဵလျှကရ်ှိမပီဵ စစ်ေကာင်စီ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှ 

ေဖာ်ဖပထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵသည် အိုင်ဒီပီ ဦဵေရအာဵ ထညဴ်တွက်ထာဵဖခင်ဵမရှိ    အတွက် 

ေဖမဖပ      ဖဖစ်ေပါ်ေနေသာ ကုိဗစ်ကိန်ဵဂဏန်ဵသည ်မျာဵစွာ   မျာဵေနနိုင်သည။်   

 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ထီဵဖိုဵ ကလိုဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ကုိဗစ်ပို့ေတွ့     ၄၅ ဦဵ ေတွ့ရှိေ ကာင်ဵ 

အတညဖ်ပုသည။် သွာဵလာရန် ကန့်သတ်ထာဵေသာ အိမမ်ျာဵသ့ုိ ေဆဵဝါဵနှငဴ် လိုအပ်ေသာ အသဳုဵ 

အေဆာင်ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ လူမှုကူညီေရဵအဖွဲ့ မျာဵမှ ယူေဆာင်လာေပဵကာ ဆိုဵဝါဵေသာ အေဖခအေန 

ရှိသူမျာဵအာဵ လွိုင်ေကာ်သ့ုိ ပို့ေဆာင်ခဲဴ ကသည။် 

 
Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +668 2196 2258  

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Email: kcsn2010@gmail.com 
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