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ဩဂုတ် ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ယက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဩဂုတ် ၁၆ - ၂၉ 

ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဩဂုတ် ၁၅ 

ဩဂုတ် ၁၆ - ဩဂုတ ်

၂၉ 

စုစုေပါင်ဵ 

၁ သတ်ဖဖတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၈၂  ၈၂ 

၂ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၅၀ ၂၀ ၁၇၀ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၀၆ ၁ ၁၀၇ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၇ ၁၁ ၁၈ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၁၆၇  ၁၆၇ 

 ဖယ်ခုဳမမို့ ၄၈ ၆ ၅၄ 

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 

 စုစုေပါင်ဵထုတ်ပယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 



စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ 

ဩဂုတ် ၁၅ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် ဩဂုတ် 

၁၆ - ၂၉ ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၂၂၃၁၁ ၅၀၀၀ ၂၇၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၅၅၂၆၅  ၅၅၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆို ၃၄၀၃  ၃၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခု ဳ ၃၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေောလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၂၀၄၄၉ ၆၀၀၀ ၁၂၆၄၄၉ 



 
 

 

 ရွာသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵြဳရခြင်ဵနှင်ဴ လူသာဵဒုိင်ဵကာအခဖစ် အသဳုဵခပုခခင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်ဵ သညဴ် အချနိ်မစှမပီဵ ကရင်နီဖပည်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် လူဦဵေရသည် ၁၅၀ 

ဦဵမှ မပီဵခဲဴသညဴ်သီတင်ဵနှစ်ပတအ်တွင်ဵ ၁၇၀ ဦဵအထိ တိုဵ လာခဲဴသည။်  



 

ဩဂုတ်လ (၁၈) ရက်ေန့တွင် ေောလခဲမမို့နယ် နန်ဵဖဲေကျဵရွာအုပစ်ုမှ ေဒသခဳ (၁၀)ဦဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည။် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသူမျာဵအာဵ စစ်၀တ်စု၀ဳတ်ဆင်ေစမပီဵ 

စကစတပ်မျာဵကကာဵတွင် လူသာဵဒုိင်ဵဖဖစ် နန်ဵဖဲမှ ဖရူဆိုအထိ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည။် ၄င်ဵတို့အာဵ 

လကရ်ှိတင်ွ လွိုင်ေကာ်မမို့ရဲစခန်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည။် ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူမျာဵအနက် (၆)ဦဵအာဵ 

ကရင်နီလက်နက်ကုိင်အဖွဲ့ နှင်ဴ ဆက်နွယ်မှုရှိေကကာင်ဵ စွပစ်ွဲပါသည။်  

 

ဩဂုတ်လ (၁၈) ရက်ေန့တွင် လွယ်လုဳနှင်ဴ စက်ေတာ်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ (၁၀)ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ 

ေနာက်ဖပန်ကကိုဵတုပ်ကာ စကစတပ် ကင်ဵလှညဴ်ေနစဉ်  လူသာဵဒိုင်ဵအဖဖစ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 

သွာဵခဲသဴည။် ဖမ်ဵဆီဵသူမျာဵကုိ တစ်ည ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵကာ ဩဂုတ်လ (၁၉)ရက် ေန့တွင် ဖပန်လည် 

လွတ်ေဖမာက်လာခဲဴကကသည။်  

  

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျာဵ 

စစ်တပမ်မို့ေတာ် ေနဖပည်ေတာသ့ုိ် သွယ်တန်ဵထာဵသညဴ် ေလာပိတေရအာဵလျှပ်စစ်စကရ်ုဳ အမှတ်(၃) 

မဟာဓါတ်အာဵလိုင်ဵ မျာဵဖဖစ်သညဴ် လွယ်ဟဲွေကျဵရွာအနီဵ၊  ေပါင်ဵေလာင်ဵမမို့နယ်နှငဴ် 

ဖယ်ခုမဳမို့နယ်အကကာဵ တာဝါတိုင် ၂တိင်ုအာဵ ဖယ်ခုဳ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ် (PDF) က ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီဵလိုက်ေကကာင်ဵ ထုတ်ဖပန်ထာဵသည။် ထို့ေနာက် 

ဩဂုတ်လ (၁၈)ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်အင်အာဵ (၃၀၀)နှင်ဴ ပီအဲန်အိုတပ်တို့သည် 

ပင်ေလာင်ဵမမို့နယ်မှ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်သို့ စစ်ေကကာင်ဵထိုဵလာမပီဵ ၎င်ဵတို့တပ်စွဲထာဵသညဴ် ပင်ပုဳ 

ေုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵတွင် လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခဲသဴညဴ်အတွက် လွယ်ဟဲွေကျဵရွာရှိ 

လူေနအိမအ်ချ ို ့ လကန်က်ကကီဵထိမှန်မပီဵ ပျက်စီဵခဲဴသည။် 

 

         
လျှပ်စစ်တာဝါတုိင်အာဵ PDF ဖယ်ြု ဳမှ ဖျက်စီဵ (ဓါတ်ပု-ဳ KT)                        ေဒါတေဟဵေကျဵရွာအနီဵ တိကု်ပွေဲကကာင်ဴ ထွက်ေဖပဵေနေသာ ရွာသာဵမျာဵ  

                                                                                                                                          (ဓါတ်ပဳု - PKPF)                            

ဩဂုတ်လ (၂၂) ရက်၊ နဳနက် (၇:၅၀) မိနစ်အချနိ်တွင် ကရင်နီဖပည်နယ်၊ ေောလခဲမမို့နငှဴ် 

မက်စေလာင်ဵေတာင်အကကာဵ ထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ KNPPတပန်ှင်ဴ 



KNDFပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့မှ (၁၀)မိနစ်ခန့်ကကာ ပူဵေပါင်ဵတိက်ုခိုက်ခဲကဴာ စစ်ေကာင်စီမှ (၃) ဦဵေသ 

ဆုဳဵမပီဵ (၂)ဦဵ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည။်  

 

ဩဂုတ်လ (၂၃)ရက်ေန့တွင် ကယန်ဵသာယာေကျဵရွာသ့ုိ စစ်ေကာင်စီတပမ်ျာဵ ဝင်ေရာက လ်ာမပီဵ 

ေကျဵရွာအတွင်ဵရှိေနအိမမ်ျာဵ ေဖာက်ထွင်ဵဖခင်ဵ၊ ေတာင်ယာတွင် ပုန်ဵ ေရှာင်ေနေသာ ဖပည်သူ 

မျာဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်ရိုက်နက်ဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်ခဲဴသည။်  

 

ဩဂုတ်လ (၂၃) ရက်ေန့တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် အေထွေထွဦဵစီဵဌာနမှ ရာဇဝတ် 

ကျင်ဴထုဳဵဥပေဒပုဒ်မ  ၁၄၄ ထုတ်ဖပန်မပီဵ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်အတွင်ဵ ည (၈)နာရီမ ှ နဳနက်(၄)နာရီ 

အချနိ်အတွင်ဵ ညမထွက်ရအမိန့် နှင်ဴ လူ(၅)ဦဵထကပ်ိုမစရု အမိန့်အာဵ ထုတ်ဖပန်လိုက်သည။်  
 

ဩဂုတ်လ (၂၃) ရက်ေန့တွင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ၊် ေဒါငဳေရာက်ေကျဵရွာရှိ စစ်တပပ်ိင်ု မိုင်တယ်လ် 

ကုမ္ပဏီ ဖုန်ဵတာဝါတိုင်အာဵ မီဵရှို့ ဖျက်ဆီဵခဲဴသည။် 

 

ဩဂုတ်လ (၂၄)ရက်ေန့တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ကုန်ဵဆွတ်နှင်ဴ ေကျာက်ကကီဵေကျဵရွာ အကကာဵတွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ပူဵေပါင်ဵတပမ်ျာဵဖဖစ်သညဴ် KNPPတပန်ှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့ မိနစ် 

(၃၀)ကကာ တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴကာ စစ်ေကာင်စီတပ်မ ှ (၇)ဦဵေသဆုဳဵမပီဵ (၁၀)ဦဵထကမ်နည်ဵ  ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည။်  

 

ဩဂုတ်လ (၂၅)ရက်ေန့တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ မဂဂလာရပ်ကွက်ရှိ စစ်တပပ်ိင်ု (Mytel) 

ကုမ္ပဏီရုဳဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ အေရာင်ဵဖပခန်ဵတခု ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီဵခဳရသည။် ထို့အဖပင် 

စစ်တပပ်ိင်ု (Mytel) ကုမ္ပဏီရုဳဵဖွငဴ်လှစ်ထာဵသညဴ် လွိုင်ေကာ်မမို့၊ ချကိယ်ရပ်ကွက်ရှိ အေဆာက် 

အဦဵသညလ်ည်ဵ ဩဂုတ်လ (၂၆) ေန့မှာ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီဵခဳခဲဴရသည။်  
 

ဩဂုတ်လ (၂၇) ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်အင်အာဵ (၃၀၀) ခန့်သည ် လွိုင်ေကာ်ြမို့နယ်၊ 

လွိုင်လင်ေလဵအေရှ့ ဖက်သ့ုိ စစ်ေကကာင်ဵထိုဵလာမပီဵ ၎င်ဵေကျဵရွာတွင်ရှိေသာ ရွာသူ၊သာဵမျာဵအာဵ 

လိုက်လဳဖမ်ဵဆီဵ ဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်ကာ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵအပါအဝင် ရွာသာဵအချ ို ့ ဖမ်ဵဆီဵခဳ ကကရသည။် 

သ့ုိေသာ်လည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် လူဦဵေရမညမ်ျှရှိေကကာင်ဵ အတည် မဖပုနိငု်ေသဵပါ။ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ၏ လိုက်လဳဖမ်ဵဆီဵမှုေကကာင်ဴ ထွက်ေဖပဵသညဴ် ရွာသာဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတပမ်ှ 

ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေကကာင်ဴ ရွာသာဵ (၁)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွာဵခဲဴသည်။  

 

ဩဂုတ်လ (၂၈)ရက်ေန့တွင် လွိုင်လင်ေလဵအေရှ့ဖမ်ဵဖခမ်ဵရှိ ကွန်နာဵနှင်ဴ  ေဒါတေဟဵသ့ုိ 

ထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် KNPPတပ၊် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵ 

တပတ့ုိ်နှငဴ် ေလဵကကိမ် တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။်  



 

ဩဂုတ်လ (၂၉) ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵဖဖစ်သညဴ် KNPPတပန်ှငဴ် 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ်တို့သည် ေဒါတေဟဵေကျဵရွာအနီဵတွင် တေကျာဴဖပန် 

တိက်ုပွဲအဖဖစ် ညေန (၅)နာရီအချနိ်တွင် တိုက်ပွဲဖပန်လညဖ်ဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် KNPPတပမ်ှ (၁)ဦဵ 

ဒဏ်ရာရရိှခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီဖက်မ ှ(၇)ဦဵ ေသဆုဳဵကာ ဒဏ်ရာအမျာဵအဖပာဵ ရရှိခဲဴသည။် 
 

 ေနရပ်စွန့်ခွါထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်သူနှင်ဴ လူသာဵချင်ဵကူညီေထာက်ပဳဴမှု အေခခအေန 

လကရ်ှိအချနိ်တွင် KNPPတပန်ှင်ဴ KNDFပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့နှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိအကကာဵ 

စစ်ေရဵတင်ဵမာေနမပီဵ တိုက်ပွဲမျာဵ မကကာခဏဖဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာေကကာင်ဴ ေနရပစ်ွန့်ခွာ ရသူ 

မျာဵလည်ဵ ဆက်လက်ရှိေနဆဲဖဖစ်သည။် ဩဂုတ်လ (၁၈)ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်တွင်ရှိေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵနှင်ဴ (PNO)တပ ် တ့ုိ၏  လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ ေကျဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ 

ပစ်ခတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၄)ရွာမှ ဖပည်သူမျာဵ (၁၀၀၀) ခန့် ေတာထဲသ့ုိ ထွက်ေဖပဵ 

တိမ်ဵေရှာင် ခဲဴကကရသည။်  

 

ဩဂုတ်လ (၂၈)ရက်ေန့တွင် လွိုင်လင်ေလဵအေရှ့ဖမ်ဵဖခမ်ဵသ့ုိ ထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီ 

တပမ်ျာဵသည ် KNPPတပန်ှင်ဴ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ်နှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်တို့ 

ေလဵကကိမ် တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵေကကာငဴ် တီဵလုဳေကျဵရွာအုပစ်ုရှိ ရွာ(၇)ရွာမှ ရွာသာဵ ၅၀၀၀ ေကျာ်သည် 

ေတာထဲသ့ုိ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာေနကကရသည။် 

 

ဩဂုတ်လ (၁၇)ရက်ေန့မှ (၁၈) ရက်ေန့အတွင်ဵ ဒီဵေမာဴဆိုနှငဴ် ဖရူဆိုမမို့အေရှ့ဖက်ဖခမ်ဵသို့ 

ထိုဵစစ်ဆင်မှုတွင်စကစတပ်သည် ေကဵလျာဵေကျဵရွာအုပစ်ုအတွင်ဵရှိ စစ်ေဖပဵေရှာင်စခန်ဵသ့ုိ 

ေရာက်ရှိလာမပီဵ ဖပည်သူလူထုမျာဵ၏ ေတာတွင်ဵသိုေလှာင်ထာဵသညဴ် အရဳစာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵ၊ 

ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတပမ်ျာဵမှ ခိုဵယူသွာဵခဲဴသည။်  

 

ဩဂုတ်လ (၂၉)ရက်၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ဟိုဝမ်အထကေ်ကျဵရွာ စစ်ေဖပဵေရှာင်စခန်ဵတွင် လူငယ် 

တစ်ဦဵ မိမိကုိယ်ကုိကကိုဵဆွဲချ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည။်မည်သညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ မိမိကုိယ်ကုိ 

အဆဳုဵစီရင်သည်ကုိမူ မသိရှိရေပ။  

 

 

 

 

 

 

 



 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခခအေန 

ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခြအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 
 

ရက်စဲွ ကုိဗစ်ပုိဵေတွ့လူနာ ေ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 

 

 

ကရင်နီခပည် ကိုဗစခ်ဖစ်ပွာဵသညဴ် ေနရာ (ဇွန် ၁၅ - ဩဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၂၁) 

မမို့နယ် ပုိဵေတွ့လူနာ 

လွိုင်ေကာ် ၁၀၇၉ 

ဖာဵေဆာင်ဵ ၃၇၀ 

ေဘာလြဲ ၈၂ 

ဖရူဆို ၆ 

 

စစ်ေကာင်စီ၏ ေဖာ်ခပြျက်အရ ၉၆၆ ဦဵသည ် ခပန်လညသ်က်သာလာြဲဴကကမပီ ခဖစ်မပီဵ ၅၀၅ ဦဵသည် 

ကုသမှု ဆက်လက်ြဳယူေနကကရသည။်  စစ်ေကာင်စီမှ ေဖာ်ခပထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵထက် ေခမခပင် 

တွင် ပိုမိုမျာဵခပာဵနိုင်သည်ဟု ယုဳကကည်သည။်   
 

Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +668 2196 2258  

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Email: kcsn2010@gmail.com 
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