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ဇူလိုင် ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ယက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဇွန် ၂၂ရက် ဇူလိုင် ၄ 

ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဇွန် ၂၁ 

ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလှိုင် ၄ စုစုေပါင်ဵ 

၁ သတ်ဖဖတခ်ဳရဖခင်ဵ ၆၄ ၁၂ ၇၆ 

၂ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၃၀ ၂ ၁၃၂ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၀၀ ၂ ၁၀၂ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့ ၄ ၃ ၇ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ ၁၁၅ ၅၀ ၁၆၅ 

 ဖယ်ခုဳမမို့ ၄၈ - ၄၈ 

၅ ထုတ်ပယခ်ခင်ဵခဳရေသာ 

CDM ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ဖရူဆိုမမို့နယ် - ၅၂၆ ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် - ၁၁၂၃ ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲဴမမို့နယ် - ၇၈ ၇၈ 

 ဖါဵေဆာင်ဵမမို့နယ် - ၁၅၂ ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို့နယ် - ၅၄ ၅၄ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် - ၆၄၈ ၆၄၈ 

 စုစုေပါင်ဵထုတ်ပယ်ခခင်ဵ  ၂၅၈၁ ၂၅၈၁ 

 

 

 

 



 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ. 

ဇွန်လ ၂၁ 

ရက်ေန့အထိ  

IDPs အသစ် 

ဇွန် ၂၂ မှ 

ဇူလှိုင် ၄ 

စုစုေပါင်ဵထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိင်ေကာ် ၁၃၀၆၁ ၁၂၅၀ ၁၄၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၅၅၂၆၅  ၅၅၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆို ၂၇၂၉  ၂၇၂၉ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခု ဳ ၃၀၀၀၀  ၃၀၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယစ်ဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၀၀  ၃၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၀၇၀၈၄ ၁၂၅၀ ၁၀၈၃၃၄ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



သတ်ခဖတခ်ဳရခခင်ဵ 

 

စစ်ေကာင်စီမှ သတ်ဖဖတ်ခဳရသညဴ် လူဦဵေရသည် ၇၆ ဦဵအထိရိှသွာဵမပီဖဖစ်သည။် ထိုသတ်ဖဖတ် 

ခဳရေသာသူမျာဵသည် ကရင်နီဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပမ်ျာဵနှငဴ် အရပ်သာဵဖပည်သူမျာဵ ပါဝင်မပီဵ 

မျာဵေသာအာဵဖဖငဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်မှ အရပ်သာဵမျာဵဖဖစ်ကကသည။် တိက်ုပွအဲတွင်ဵ သတ်ဖဖတခ်ဳရ 

သူမျာဵအဖပင်  စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ၏ အေကကာင်ဵမဲပဴစ်ခတ်မှုမျာဵေကကာငဴ် ေသဆုဳဵရဖခင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵ 

ချုပ်ေနှာင်မပီဵ သတ်ဖဖတခ်ဳရဖခင်ဵ၊ စစ်ေဖပဵေရှာင်သူမျာဵအတွက် စာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵ သယ်ယူ ရာတင်ွလည်ဵ 

သတ်ဖဖတ်ဖခင်ဵခဳရကကသည်။ သတ်ဖဖတခ်ဳရသညဴ် လူဦဵေရသည် အတညဖ်ပုထာဵေသာ ၇၆ ဦဵထက် 

ပိမုိမုျာဵဖပာဵနိုင်သည။် 

 

ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေန့မှ ဇူလှိုင် ၄ ရက်ေန့အတွင်ဵ သတ်ဖဖတခ်ဳရေသာ လူဦဵေရမှာ ၁၂ ဦဵဖဖစ်မပီဵ ဇွန်လ ၂၈ 

ရက်ေန့ ညေနပိင်ုဵအချနိ်တွင် မိုဵ မဗဲဖမု့မှ ဖယ်ခုဳမမို့သ့ုိ ဆိုင်ကယ်စီဵလာေသာ လူငယ ် တစ်ဦဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ် ခမရ ၄၂၂ မှ ပစ်ခတ် သတ်ဖဖတခ်ဲဴေသာသူလည်ဵ ပါဝင်သည။် 

 

 
ဆိုင်ကယ်စီဵလာမပီဵ စစ်ေကာင်စီ ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ဖခင်ဵခဳရေသာ လူငယ် တစ်ဦဵ၏ အေလာင်ဵ ဇွန် ၂၈ ရက်ေန့။ 

 

 



ဖမ်ဵဆီဵခခင်ဵနှင်ဴ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခခင်ဵ 

 

ကရင်နီဖပည်နယ်တင်ွ စစ်တပအ်ာဏာသိမ်ဵ မပီဵသညဴ်အချနိ်မ ှ စမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵဖခင်ဵခဳရေသာ လူဦဵေရသည် 

မပီဵခဲဴသညဴ် နှစ်ပတ်အတွင်ဵ ၁၃၀ ဦဵ မှ ၁၃၂ ဦဵအထိ ရှိလာမပီဖဖစ်သည။် ယခုထပ်မ ဳ ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် ၂ 

ဦဵသည် စစ်ေဖပဵေရှာင်သညဴ် ေနရာမှ ဖပန်လာကကေသာသူမျာဵ ဖဖစ်ကကသည။် ဇွန်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရဵယူထာဵေသာ အဖွဲ့ တချ ို ့နှင်ဴ ဘာသာေရဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵမှ 

ေစဴစညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵဖခင်ဵေကကာင်ဴ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ်နင်ဴှ စစ်ေကာင်စီတို့ 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲဴမပီဵေနာက်ပိုင်ဵ စစ်ေရှာင်ဖပညသူ်မျာဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ ေနအိမသုိ် ဖ့ပည်လည် 

ေနထိုင်ကကရန် ဖိအာဵေပဵမှုမျာဵ ရှိခဲဴသည။် 

 

စစ်ေကာင်စီဆန့်ကျင်ေရဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင် ပါဝင်မပီဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳထာဵရေသာ သူမျာဵထဲတွင် ဇွန်လ ၃၀ 

ရက်ေန့ လွိုင်ေကာ်အကျဉ်ဵေထာင်မှ ၁၁ ဦဵ (မ ၉ ဦဵနှင်ဴ ကျာဵ ၂ ဦဵ) တို့ကုိ စစ်ေကာင်စီမှ ဖပန်လည် 

လွတ်ေပဵခဲဴသည်။  

 

မပီဵခဲဴသညဴ် နှစ်ပတ်အတွင်ဵ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်တွင် ေဖမဖမုပ်မိုင်ဵမျာဵေကကာငဴ် ထိခိက်ုဒဏ်ရာ ရရိှသညဴ် 

သူနှစ်ဦဵရှိခဲဴသည်။ 

 

အေဆာက်အအုဳ ပျက်စီဵမှုနှင်ဴ ဖျက်ဆီဵခဳရမှုမျာဵ 

 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပန်ှင်ဴ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရဵ ယူထာဵေသာ်လည်ဵ  စစ်ေကာင်စီမှ 

ေဒသခဳရွာသာဵမျာဵ ရှိရာသ့ုိ ပစ်ခတ်မှုမျာဵ ဆက်လက်ဖပုလုပ်ေနဆဲဖဖစ်သည။် ဇွန်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် 

လွိုင်ေကာ်မမို့၊ နမ်ဵေဘာ်ဝါရပ်ကွက်မှ အိမေ်ဖခနှစ်လုဳဵအာဵ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ထိမှန်ပျက်စီဵမပီဵ ဇွန်လ 

၂၆ ရက်ေန့တွင်လည်ဵ စစ်ေကာင်စီမှ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်မှု ေကကာင်ဴ လွိုင်ေကာင်မမို့ ဧက 

၅၀၀ ရပ်ကွက်မှ ေနအိမ်တလုဳဵအာဵ လကန်က်ကကီဵ ထိမှန် ပျက်စီဵ ခဲဴရသည်။ ကဳေကာင်ဵစွာဖဖင်ဴ 

ထိုအိမရ်ှင်မျာဵသည် ၎င်ဵအိမမ်ှ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ခဲဴမပီဵ ဖဖစ်သညဴ် အတွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵ 

မရှိေချ။ 

 

ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေန့မှ ဇူလှိုင် ၄ ရက်ေန့အတွင်ဵ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွင် အနည်ဵဆုဳဵ ေစျဵဆိုင်အမျာဵဆုဳဵ 

ပါဝင်သညဴ် ေနအိမ် အလဳုဵ (၅၀) အာဵ စစ်ေကာင်စီမ ှ ဖျက်ဆီဵခဲဴမပီဵ အိမတ်ဳခါဵမျာဵအာဵ ရိုက်ကျ ို ဵဖခင်ဵ၊ 

အအတွင်ဵပစ္စည်ဵ ဥစ္စာမျာဵ ဖျက်စီဵဖခင်ဵနှင်ဴ အဖိုဵ တန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ခိုဵယူသွာဵခဲဴကကသည။်  



 
လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ဧက ၅၀၀ ရပ်ကွက်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်ကကီဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵေကကာင်ဴ ပျက်စီဵသွာဵေသာအိမ် ဇွန်လ 

၂၆ ရက် 

 

အစုလုိက်အပပုဳလိုက် ထုတ်ပယခ်ခင်ဵခဳရသညဴ် CDM ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 
 

ကရင်နီဖပည်နယ်တင်ွ မျာဵေသာအာဵဖဖင်ဴ ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵစွာ 

အာဏာဖီဆန်ေရဵတွင် ပါဝင်လာခဲဴကကသည။် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီ ပညာေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ဖပန်ချက်အရ ဖရှုဆိုမမို့နယ်အတင်ွဵ CDM တွင်ပါဝင်ေသာ ေကျာင်ဵေပါင်ဵ(၁၀၀)မှ 

ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵ (၅၂၆) ဦဵအာဵ ထုတ်ပယေ်ကကာင်ဵ ေကကညာခဲဴသည။် ၎င်ဵထုတ်ဖပန်ချက် 

ေနာက်ပိုင်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်မှ ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵ (၁၁၂၃) ဦဵ၊ မယ်စဲဴမမို့နယ်မ ှပညာေရဵ ဝန်ထမ်ဵ 

(၇၈) ဦဵ၊ ရှာဵေတာမမို့နယ်မှ (၅၄)ဦဵ၊ ဖာဵေဆာင်ဵမမို့နယ်မှ ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵ (၁၅၂) ဦဵအဖပင် 

ဖယ်ခု့မမို့နယ်မှ (၆၄၈)ဦဵ စုစုေပါင်ဵ (၂၅၈၁) ဦဵအာဵ ထုတ်ပယေ်ကကာင်ဵ အသီဵသီဵ ေကကညာ ခဲဴသည။် 

 

စစ်ေကာင်စီမှ စစ်ေခပဵေရှာင်မျာဵ၏ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵ လုယူမှုနှင်ဴ အတင်ဵအဓ္စမခိုင်ဵေစမှုမျာဵ 

 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပန်ှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတို့၏ အပစ်အခတ်ရပ်စမဲပီဵသညဴ် ေနာက်ပိုင်ဵ 

အချ ို ့ေသာရွာသာဵမျာဵသည် မိမိေကျဵရွာသို့ ဖပည်လာကာ အိမမ်ှပုိင်ဆိုင်ေသာပစ္စည်ဵ မျာဵ စစ်ေဆဵဖခင်ဵ၊ 

လယ်ယာ လုပ်ကုိင်ဖခင်ဵမျာဵ ရှိေသာ်လည်ဵ  မမို့ေပါ်ေနဖပည်သူမျာဵ မိမိအိမသ့ုိ် ဖပန်လာ 

မေနရဲကကေသဵေချ။ ေကျဵရွာသ့ုိဖပန်လာေနကကေသာ သူအမျာဵစုသည် ေယာက်ကျာဵမျာဵသာဖဖစ်မပီဵ 

တေကျာဴဖပန်တုိက်ပွမဲျာဵ ဖဖစ်ေပါ်ပါက ေဖပဵလွာဵနိုင်သညဴ် လူမျာဵသာ ဖဖစ်ကကသည။် စစ်ေဘဵေရှာင် 

စခန်ဵတွင်မာှ ကျန်ေနေသဵေသာ သူအမျာဵစုသည် မိန်ဵ ကေလဵမျာဵ၊ ကေလဵငယ်မျာဵနှင်ဴ သက်ကကီဵ 

ရွယ်အုိမျာဵသာ ဖဖစ်မပီဵ ၎င်ဵတို့၏ အသက်အန္တာရာယ်အတွက် စိုဵရိမ်ပူပနေ်နကကဆဲဖဖစ်သည။် 



အချ ို ့ေသာစစ်ေဘဵေရှာင်ဖပည်သူမျာဵသည် စစ်ေကာင်စီ၏ လကန်က်ကကီဵပစ်ခတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ 

အိုဵအိမမ်ျာဵထိမှန်ပျက်စီဵဖခင်ဵ ရှိသညဴ်အတွက် ဖပည်လည်ေနထိုင်နိုင်ဖခင်ဵ မရှိကကေသဵေချ။  

 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ဖမလဲရွာေကျဵရွာအုပစ်ုမှ စစ်ေဘဵေရှာင်ဖပညသူ်မျာဵသည် မိမိေနအိမသ့ုိ် ဖပန်လည် 

ေနထိုင်ခဲဴေသာ်လည်ဵ  စစ်ေကာင်စစ်၏ မခိမ်ဵေဖခာက်မှုကုိ ခဳေနကကရသည။် စစ်ေကာင်စီမှ ၎င်ဵရွာသာဵ 

မျာဵအာဵ စစ်ေရှာင်စခန်ဵမျာဵရှိရာသ့ုိ အတင်ဵအဓ္စမ လိုက်ဖပခိုင်ဵဖခင်ဵ၊ အုိင်ဒီပီစခန်ဵမှ ရွာသာဵမျာဵ၏ 

အဖိုဵ တန်ပစ္စည်ဵမျာဵဖဖစ်သညဴ် ေငွနှင်ဴ လကဝ်တ်ရတနာမျာဵအာဵ လုယက်ဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်ခဲဴသည။် 

 

ထို့အဖပင် ထီဵဖုိဵကလိုဵေကျဵရွာအုပစ်ုတွင်လည်ဵ စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသ့ုိ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ 

ေရာက်ရှိလာမပီဵ စစ်ေဘဵေရှာင်ဖပညသူ်မျာဵအာဵ အတင်ဵအဓ္စမ ထမင်ဵချက်ခိုင်ဵဖခင်ဵနှင်ဴ ေရခတ် 

ခိုင်ဵဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်ခဲဴသည။် 

 

ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျာဵ 

 

ဇွန်လ ၁၅ရက်ေန့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရဵကုိ အခွင်ဴေကာင်ဵယူမပီဵ စစ်ေကာ်စီမျာဵသည် မဟာဗျူဟာ 

ကျေသာ ေနရာမျာဵအာဵ ကကိုဵပမ်ဵထိန်ဵချုပ်လာခဲဴကကသည်။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် အေရှ့ဖက် ၁၀ 

ကီလိုမီတာတွင် ရှိေသာ ထီဵသဲကလိုဵေကျဵရွာမှာ ထာဵရှိေသာ လူထုပိုင် ေဆဵခန်ဵတွင် စခန်ဵချ 

ေနထိုင်မပီဵ ၃ ရက်အကကာတင်ွ ဖပန်လညထ်ွက်ခွါသွာဵခဲဴသည။် စစ်ေကာင်စီမှ ၎င်ဵေဆဵခန်ဵတွင် 

စခန်ဵချေနစဉ်အတွင်ဵ ဖပညသူ်မျာဵမှ ေဆဵကုသရန် ေဆဵခန်ဵသ့ုိ မလာရဲခဲဴကကေချ။ 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလှိုင်လ ၂ ရက်ေန့ လွိုင်ေကာ်မမို့အနီဵတဝုိက်တွင် နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵ ရာ လှုပရ်ှာဵ 

သွာဵလာေနသညဴ် အင်အာဵ (၈၀)ခန့် စစ်ေကာင်စီတပ၊် နယ်ဖခာဵေစာင်ဴတပ် (ကလလတ) နှင်ဴ ပအိုပ် 

အမျ ို ဵသာဵအဖွဲ့ ချုပ်(PNO/PNA) တပမ်ျာဵသည် ကရနီအမျ ို ဵသာဵတိုဵတက်ေရဵပါတီ တပမ်ျာဵနှင်ဴ နဳနက် 

၈ နာရီအချနိ်တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့ အေရှ့ဘက် ၁၃ မိင်ုရှိ ပါေလာင်ဵေကျဵရွာ အနီဵတွင် 

တိက်ုပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် တိက်ုပွဲေကကာင်ဴ ပါေလာင်ဵေနရွာသူ၊သာဵမျာဵနှငဴ် ေဒါတရုတရ်ှိ ရွာသူ၊သာဵမျာဵ 

၁၂၀၀ ေကျာ် ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ခဲဴကကသည။် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့တွင်လည်ဵ လွိုင်ေကာ်မမို့ 

ေဖမာက်ဘက် ၆ ကီလိုမီတာ ရိှ နွာဵလဘိုဵတွင် စစ်ေကာင်စီနှင်ဴ KNPP တပတ်ို့ တိက်ုပွဲဖဖစ်ပာွဵခဲဴသည။် 

ကင်ဵလှညဴ်သွာဵလာေနသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် ရွာသာဵမျာဵ၏ ပစ္စည်ဵမျာဵ လုယူဖခင်ဵနှငဴ် 

အိမေ်မွဵတိရစ္ဆာနမ်ျာဵ သတ်ဖဖတခ်ဲဴသည။် ဥပမာ - ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် လွိုင်နန်ဵဖာဵ ေကျဵရွာတင်ွ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ရွာသာဵမျာဵ၏ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵ၊ ဆန်မျာဵ ခိုဵယူသွာဵခဲဴသည။် 

ဆက်သွယ်ရန် 

 



Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +668 2196 2258  

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Email: kcsn2010@gmail.com 
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