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ဩဂုတ် ၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ယက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဇူလိုင် ၁၉ ရက် 

ဩဂုတ် ၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဇူလိုင် ၁၈ 

ဇူလိုင် ၁၉-ဩဂုတ် ၁  စုစုေေါင်ဵ 

၁ သတ်ဖဖတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၈၂  ၈၂ 

၂ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၃၂ ၃ ၁၃၅ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၀2  ၁၀၂ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့ ၇  ၇ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ ၁၆၅  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 

 ေောလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 Total dismissed ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ. 

ဇူလိုင် ၁၈ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် ဇူလိုင် 

၁၈ - ဩဂုတ် ၁ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၂၂၃၁၁  ၂၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၅၅၂၆၅  ၅၅၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆို ၂၇၂၉  ၂၇၂၉ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခု ဳ ၃၀၀၀၀  ၃၀၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေောလခဲ ၂၉၂၉ ၈၁၂ ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၁၈၉၆၃ ၈၁၂ ၁၁၉၇၇၅ 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်ဵ သညဴ် အချနိ်မစှမပီဵ ကရင်နီဖပည်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် လူဦဵေရသည ် ၁၃၂ 

ဦဵမှ မပီဵခဲဴသညဴ်သတင်ဵနှစ်ပတအ်တွင်ဵ ၁၃၅ ဦဵအထိ တိုဵ လာခဲဴသည။် ဖမ်ဵဆီဵခဳရ သူသဳုဵဦဵအထဲတွင် 

အမျ ို ဵသမီဵငယ် တဦဵအပါအဝင်ဖဖစ်မပီဵ မိမိဆန္ဒအေလျာက် ေစတနာဴ ၀န်ထမ်ဵအဖဖစ်  ကူညီမှုတွင် 

ပါဝင်ေသာ သူဖဖစ်ကာ အိုင်ဒီပီမျာဵအာဵ အကူအညေီပဵရန် သွာဵေနချနိ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရသည။် 

  
 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျာဵ 

စစ်ေကာင်စတီပ်မျာဵသည် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်နှင်ဴ စစ်ေေဵေရှာင်သူမျာဵ 

ေနထိုင်ရန်ေနရာေဒသသ့ုိ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵမှုမျာဵ ဆက်လက် ဖပုလုပ်လာေနသညဴ်အတွက် ဇူလိုင်လ 

၂၃ ရက်ေန့တွင် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပမ်ှ တိုက်ပွဲမျာဵအချနိ်မေရွေဵ ဖဖစ်ေပါ်လာ 

နိုင်ေ ကာင်ဵ ထုတ်ဖပန်ေ ကညာချက် တစ်ေစာင်ထုတ်ဖပန်ခဲသဴည။် 

 

ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ေန့တွင် နန်ဵဖဲေကျဵရွောအုပ်စု၊ ကလိလျာဵေကျဵရွောအနီဵ တပခ်ျထာဵေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ် ေကျဵရွောသ့ုိပစ်ခတ်ခဲသဴညဴ်အဖပင် 

ထိုတရက်တည်ဵတွင် ေောလခဲ အေဖခစိုက် စစ်ေကာင်စီတပ်သည်ေောလခဲမှ ၁၀ လိုမတီာခန့်  

အကွာရှိ  နန်ဵဖဲေကျဵရွောသ့ုိ အေဖမာက်မျာဵဖဖင်ဴ ဆက်တိုက်ပစခ်တ်ခဲဴသည။် လကန်က်ကကီဵမျာဵ 

ပစ်ခတ်မပီဵချနိ်တွင် တိကု်ပွမဲျာဵဖဖစ်ပွာဵသညဴ် ေတာ်ခူ၊ ကလိလျာဵ၊ နန်ဵဖဲေကျဵရွောမျာဵမှတဆင်ဴ 

ဖရူဆိုမမို့နယ် ထာဵလဲေကျဵရွောအထိ စစ်ေကာင်စီတပမ်ျာဵသည် အရပ်ဝတ်မျာဵဖဖငဴ် 

လှညဴ်လညသွ်ာဵလာ လှုပ်ရှာဵလျှကရ်ှိသည။် လက်ရှိတွင် ကလိလျာဵနှင်ဴ နာဵဖဲေကျဵရွောမှ ရွောသူ၊ 

သာဵမျာဵသည ်ေတာထဲတွင် ထွက်ေဖပဵပုန်ဵ ေရှာင်ေန ကရသည။် 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင် စစ်ေောင်စီတေသ်ည် ဖရူဆိုသ့ုိ အေကောင်ဵမဲဴ 

လေန်ေ်ကေီဵနှင်ဴ ေစ်ြတ်ြဲသဴည။် ဖရူဆို ေဒသြဳမျာဵသည ် ရုတ်တရေ် လေန်ေ်ကေီဵ 

ေေါေ်ေဲွသဳမျာဵ ကောဵေနကေရပေီဵ ေဳေောင်ဵေထာေ်မစွာခဖင်ဴ ထိြိုေ်ဒဏ်ရာရရိှမှု၊ ေသဆုဳဵမှု 

မရှိေြျ။  
 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်ေန့ ညေန (၄:၀၀ နာရီ) အချနိ်တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ 

ကယန်ဵသာယာရွောနှင်ဴ ေကျာက်ကုန်ဵေကျဵရွောအနီဵ ရိက္ခာနှင်ဴတပ်အင်အာဵ အဖပည်ဴ 

သယ်ေဆာင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ ် ယာဉ်တန်ဵအာဵေကအဲန်ပီပတီပ် နှငဴ် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵမှ ချုဳခိုတိုက်ခိုက်ခဲဴသည။်  

 



၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ေန့၊ ေန့လည် ၁၁:၄၅ နာရီအချနိ်တွင် ေကအဲန်ပီပတီပ်နှင်ဴ 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပတ်ို့သည် စစ်ေကာင်စီတပ်နှင်ဴ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် 

ဖတမီာေကျဵရွော၊  ေဒါမူကလာဵေကျဵရွောအနီဵတွင် တိက်ုပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် လွိုင်ေကာင်ဒကစ နှင်ဴ 

ရပခတို့၏ တိုက်ရိုက်ညွန် ကာဵမှုေအာက်တငွ် ခလရ ၂၆၁၊ ခရလ ၂၅၀ တို့သည် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ 

ကယန်ဵသာယာေကျဵရွောအုပ်စနုှင်ဴ ပါကျဲေကျဵရွောအုပ်စုအတွင်ဵ ရှိေသာ စစ်ေေဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသို့ 

ဦဵတညလ်ာခဲဴဖခင်ဵေ ကာင်ဴ တိက်ုပွဲမျာဵဖဖစ်ပွာဵရဖခင်ဵ ဖဖစ်သည။်  
 

 

 ေနရပ်စွန့်ခွါထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်သူနှင်ဴ လူသာဵချင်ဵကူညီေထာက်ပဳဴမှု အေခခအေန 

အသစ်ထေ်မထဳွေ်ေခေဵလာေသာ ရွာသာဵ ၈၁၂ ဦဵသည ် ေဘာလြဲပမို့နယ်၊ ေလိလျာဵနှင်ဴ 

နန်ဵဖဲေေျဵရွာမှ ရွာသာဵမျာဵခဖစ်ကေပေီဵ စစ်ေောင်စီ၏ ခေည်သူလူထုအေေါ် လေန်ေ်ေစြ်တ် 

တိေ်ုြိုေ်ခြင်ဵမျာဵေကောင်ဴ ေရင်နီခေည်မှ ပမို့နယ်အာဵလုဳဵနှင်ဴ ဖယ်ြုဳပမို့နယ်တို့တင်ွ 

ထွေ်ေခေဵတမိ်ဵေရှာင်သူ ဦဵေရအာဵလုဳဵေေါင်ဵမှာ ၁၂၀၀၀၀ ဦဵအထိတိုဵလာြဲဴသည။် ထို့ေကောင်ဴ 

စစေ်ဘဵေရှာင်သူမျာဵသည် အစာဵအေသာေ်၊ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ေနရာထိုင်ြင်ဵမျာဵ လိုအေ်မှုမျာဵစွာ 

ရှေိါသည။် 

 

အချ ို ့ေသာ ေကျဵရွောမှ ဖပညသူ်မျာဵသည ် မိမေိကျဵရွောသ့ုိ ဖပန်လာေနထိုင်ကာ အိမခ်ခဳ၊ လယ်ယာမျာဵ 

လုပ်ကုိင်ေန ကေသာ်လည်ဵ တိက်ုပွဲမျာဵတေကျာဴဖပန် ဖဖစ်ပွာဵလာနိုင်သညဴ်အတွက် ၎င်ဵတို့၏ 

ကေလဵမျာဵသည် ေတာထဲတွင်သာ ဆက်လက်ရှိေန ကေသဵသည။် ထို့ေ ကာင်ဴ စစ်ေေဵေရှာင် 

စခန်ဵမျာဵတွင် ကေလဵမျာဵအတွက် မိုဵ ကာဖဖင်ဴ စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ ေဆာက်လုပ်ေပဵကေရသည။် 
 

    
                    အုိင်ဒီပီေကျာင်ဵ                                                                                   အိုင်ဒီေီစြန်ဵမ ှေနစရာမျာဵ 

 

‘‘မိေေတွက ဖပန်လိုက်သွာဵလိုက်ပါပဲ။ အိမ်ေတွ၊ခခဳေတ၊ွ လယ်ယာေတွ ဖပန်လုပရ်င်ဵ 

ဖပန်သွာဵ ကတယ်။ အေဖခအေနေကာင်ဵမပီ ဆိုမပီဵ ဖပန်သွာဵ ကတာမဟုတပ်ါေူဵ၊ 

တိက်ုပွဲေယ်အချနိ်ဖပန်ဖဖစ်မလဲ ဆိုတဲဴ စိုဵရိမစ်ိတ်ေတွရှိလျှက်နဲ့ ဖပန် ကတာ။ တိက်ုပွဖဲဖစ်လို့ 

စစ်တပက် လာမပီဵညင်ှဵပန်ဵနှိပစ်က်ခဳရမှာ စိုဵရိမလ်ို့ အတညဖ်ပန်မေန ကေသဵေူဵ။ အဓိက က 



စစ်တပကုိ် ေ ကာက်လို့ပါ’’ ဟု ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ထီဵဖိုဵ ကလိုဵေကျဵရွောမှ ရွောဵသာဵတဦဵက 

ေဖပာပါသည်။ 

 

အချ ို ့ေသာ ေကျဵရွောမျာဵသည ်ယခင်ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရသညဴ် ေနရာမျာဵထက ်ပိုမိလုုဳခခုဳေသာ 

ေနရာသ့ုိ ေဖပာင်ဵေရွေ့ေနထိုင်ခဲဴ ကသည။် အဖခာဵေနရာသ့ုိ ေရွေ့ေဖပာင်ဵ ေနထိုင် ကေသာေ ကာငဴ် 

၄င်ဵတို့အာဵကူညေီထာက်ပဳဴသူမျာဵအတွက် ပိမုိုအခက်အခဲ ဖဖစ်ေစသည်။  
 

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခခအေန 

ေရင်နီခေည်၏ ေုိဗစ်အေခြအေန (စေစ ေျန်ဵမာေရဵဌာန) 
 

ရေ်စဲွ ေုိဗစ် ေုိဵေတွ့ လူနာ ေသဵဆဳုဵသည်ဴ ဦဵေရ 

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၁  ၁၅၇ ၃ 

ဇူလိုင် ၁၉ မှ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁ ၄၆၃ ၂၀ 

 

ေရင်နီခေည် ေိုဗစခ်ဖစ်ေွာဵသညဴ် ေနရာ (ဇွန် ၁၅ - ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁) 

ပမို့နယ် ေုိဵေတွ့လူနာ 

လွိုင်ေော် ၄၉၀ 

ဖာဵေဆာင်ဵ ၁၀၉ 

ေဘာလြဲ ၁၅ 

ဖရူဆို ၆ 

 

စေစမှ ေဖာ်ခေေသာ ေုိဗစ်ေ့ုိေတွ့လူနာ ေိန်ဵဂဏန်ဵအရ ပေီဵြဲဴသညဴ် နှစ်ေတ်အတွင်ဵ 

ခမင်ဴှတေ်သွာဵသည။် သ့ုိေသာ်လည်ဵ  ေဖာ်ခေထာဵေသာ ေိန်ဵဂဏန်ဵထေ် ေိမုိမုျာဵခောဵနိုင်သည။် 

အဘယ်ေကောင်ဴဆိုေသာ် ခေညသူ်လူထုမျာဵသည ် စေစ၏ ေျန်ဵမာေရဵအစီအစဉ်အာဵ 

အယုဳအကေညမ်ရှိကေသညဴ်အတွေ် စေစ၏ ေျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ခေုလုေ်ေသာ 

စစ်ေဆဵြျေ်မျာဵအာဵ စစ်ေဆဵမှုမြဳရဲကေခြင်ဵခဖစ်သည။် ေုိဗစ်သဳသယခဖစ်သညဴ် လူနာမျာဵသည် 

မိမိ၏ေနအိမတ်ွင်သာ ေုိယ်တိင်ု ေုသမှုြဳယူရန် ဆန္ဒရှိကေသည။် 
 

ေုိဗစ် ၁၉ ေူဵစေ်မှုအမျာဵဆုဳဵခဖစ်သညဴ် လွိုင်ေော်ပမို့နယ်တွင် စေစ မှ ေဒသြဳမျာဵ၏ 

ေရာဂါေူဵစေ်မှု ထိန်ဵြျုေ်ရန်နှင်ဴ မိမိအသိုင်ဵအဝိုင်ဵအာဵ ောေွယ်ရန် ေုိဗစ်စစ်ေဆဵေရဵ 

ထာဵရှိသညဴ် ေနရာမျာဵအာဵ ခေန်လည်ရုတ်သိမ်ဵရန် ညွန်ဵကောဵြဲဴသည။် ဤလုေ်ေဆာင်ြျေ်ေို 

ကေညဴ်ခြင်ဵအာဵခဖငဴ် စေစသည် ခေည်သူလူထုမျာဵအာဵ ေရာဂါေေ်ေဘဵမှ ောေွယ် 

ထိန်ဵြျုေ်ရန်အတွေ် စိတ်ဝင်စာဵမှုမရှိသည်ဴအခေင် ေရာဂါေူဵစေ်ခေန့်ေွာဵမှုေို  ေိလုိုလာဵေကောင်ဵ 

ခေသလိုေ်ခြင်ဵခဖစ်သည။်  



 

 

Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +668 2196 2258  

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Email: kcsn2010@gmail.com 
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