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နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှ 

နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

နိုဝင်ဘာ ၇ 

နိုဝင်ဘာ ၈ - 

နုိဝင်ဘာ ၂၁ 

စုစုေေါင်ဵ 

၁ သတ်ဖြတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၁၂၇ 5 ၁၃၂ 

၂ ြမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ  ၂၁၈ ၂၁ ၂ ၃၉ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၄၃ 3 ၁၄ ၆ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၃၃  ၃၃ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၂၄၆ ၅ ၂ ၅၁ 

 ြယ်ခုဳမမို့နယ် ၇၂ 37 ၁၀၉ 

 ြရူဆိုမမို့နယ် ၂  ၂ 

၅ ထုတ်ပယခ်ခင်ဵခဳရေသာ 

CDM ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ြရူဆိုမမို့နယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲဴမမို့နယ် ၇၈  ၇၈ 

 ြါဵေဆာင်ဵမမို့နယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို့နယ် ၅၄  ၅၄ 

 ြယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေောလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 



 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ 

နိုဝင်ဘာ ၇ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

နိုဝင်ဘာ ၈ - 

နိုဝင်ဘာ ၂၁ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၃၂၃၁၁  ၃၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ြရှုဆို ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ြါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ြယ်ခု ဳ ၄၁၀၀၀  ၄ ၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေောလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၅၅၄၄၉  ၁၅၅၄ ၄ ၉ 

 



 
 

 

 

 



                                                                                       

                                                      

 

မြီဵ ခဲဴသညဴ်နှစ်ြတ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵသည် အရြ်သာဵဖြည်သူမျာဵအေြါ် ြစ်ဒဏ်မျာဵ            

လုြ်ေဆာင်လာ  သည်။ ထုိစစေ်ကာင်စီတြ်မျာဵသည ် ြယ်ခုဳ၊ မုိဵမြဲနှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့မျာဵအတွင်ဵသ့ုိ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵအာဵ ရည်ရွယ်ချက်ရိှရှိ ြစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ ေစျဵဆုိင်မျာဵ၊ အိမ်    နှငဴ် 

ေုရာဵရိှခုိဵေကျာင်ဵမျာဵ ထိမှန်ြျက်စီဵ  ခဲသဴည်ဴအဖြင် ြယ်ခုဳနှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်ရှိ ေနအိမ်မျာဵကုိလည်ဵ 

မီဵရှို့ြျက်စီဵခဲဴသည်။ သညဴ်အဖြင် အရြ်သာဵဖြည်သူမျာဵအာဵ လက်လွတ်စြယ် ြစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ 

အရြ်သာဵ ၄ ဦဵ ေသဆဳုဵကာ ၃ ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဴဲသည်။ 

 

နိုဝင်ောလ (၈) ရက်ေန့၊ ြယ်ခမုမို ့နယ်၊ ေခါင်ဵအိေကျဵရွာအုြ်စု လာတူဵရွာသစ်အနီဵတွင် စစ်ေကာင်စီတြ်နှငဴ် 

ကရင်နီတြ်မေတာ်(KA)၊ KNDF၊ PDF(ြယ်ခု)ဳ၊ PDF မုိဵမြဲ ြူဵေြါင်ဵတြ်တို့ တုိကြဲွ်ဖြစ်ြွာဵခဲဴမြီဵ တုိကြဲွ်ဖြစ်ြွာဵရာ 

လတူဵရွာသစ်မှ အိမ်ေဖခအလဳုဵ (၃၀) ေကျာ်အာဵ စစ်ေကာင်စီမှ မီဵရှို့ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ သည်ဴအဖြင် 

ြယ်ခုဳမမို့နယ် လွယ်ဟွဲေကျဵရွာမှ ေနအိမ် (၃)လဳုဵသည်လည်ဵ စစ်ေကာင်စီမှ မီဵရှို သွာဵခဲဴသည်။  

 

 

 
                စကစမှ လတူဵေကျဵရွာအာဵ မီဵရှို့ - ြယ်ခု ဳ                            စကစ လက်နက်ကကီဵြစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ေနအိမ်မီဵ ေလာင် (၆)မိုင် ဒီဵေမာဴဆုိ 
 

နိုဝင်ောလ (၉)ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ် စစ်ေကာင်စီတြ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖြင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာငဴ် 

ြယ်ခုဳမမို့မေစျဵအချ ို ့ လက်နကက်ကီဵထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵခဲဴမြီဵ မုိဵမြဲမမို့ရှိ ဖြည်သူေနအိမ် တ  လဳုဵလည်ဵ ထိမှန် 

ြျက်   သွာဵခဲဴသည်။ ြယ်ခုဳမမို့ရှိ ေရွှေနှလဳုဵေတာ် ကတ်သလစ်ေုရာဵေကျာင်ဵအာဵ လက်နက်ကကီဵထိမှန် 

ြျက်စီဵသညဴ်အခေင် ေ ျောင်ဵဝင်ဵထဲရိှ ရဟန်ဵမျောဵစီဵသည်ဴ ာဵ ိုလည်ဵ ထိမှန်ေျေ ်စီဵသွာဵြဲသဴည်။ 

လ ်လ ်က ီဵ ျေေရာ ်သညဴ် ေနရာတွင် မေေါ ် ဲွေသဵသည်ဴ လ ်န က် ီဵ  ျေည်နှစလဳု်ဵရှိေနေသဵပေီဵ 

ဘုရာဵေ ျောင်ဵ အခေင်ရှိ လူေနအိမ်အြျေ ို ့ လ ်န ်က ီဵ ထိ    ေျေ ်စီဵြဴဲသည်။  

 

နိုဝင်ဘာလ (၉)ရ ်ေန့၊ စစ်ေ ာင်စီမှ မုိဵပြဲပမို့တွင်ဵသ့ုိ လ ်န က် ီဵေစ်ြတ်မှုေ  ာင်ဴ ေနအိမ်တလဳုဵ 

ထိမှန်ေျေ ်စီဵသွာဵြဲဴသည်။ 

 



နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရ ်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိပမို့နယ်၊ ထူလွှီဵေီလာနဲ့ ြဒုဳငဳ ေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စနီှင်ဴ 

ကရင်နီတြ်မေတာ်(KA)၊ KNDFြူဵေြါင်ဵတြ်ြဲွ့တ့ုိ မွန်ဵလဲွ ၂ နာရီဝန်ဵကျင်မှ ညေန ၆ နာရီေကျာ်အထိ တိုကြဲွ် 

ဖြစြွ်ာဵခဲဴမြီဵ KNDFတြ်ြဲွ့ ဝင်တစ်ဦဵ ကျဆဳုဵ ာ စစ်ေကာင်စီတြ်မှ ၂၀ ဦဵေသဆဳုဵြဲေဴ  ာင်ဵ KNDF သတင်ဵနှငဴ် 

ဖြန ်ကာဵေရဵဌာနမှ ထုတ်ခေန်သည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရ ်ေန့၊ လိွုင်ေ ာ်ပမို့၊ ေဒါဥြူရေ ်ွ တွ်င် နဳန  ် ၁၀:၄၀    အြျေနိ်တွင် 

အမည်မသိလူတစ်စုမှ ဆယ်ေခမာင်ဵဝန်ထမ်ဵအိမ်ယာအနီဵတွင် ြဳုဵေော ်ြွဲမှု ခေုလုေ်သွာဵြဲဴသည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရ ်ေန့၊ ေယ်ြုဳပမို့ေေါ်သ့ုိ စစ်ေ ာင်စီမ ှ လ ်န ်က ီဵမျောဵခေငဴ် ရည်ရွယ်ရှိရိှ ေစ်ြတ် 

ေနသည်ဴအတွ ် လူေနအိမ်အြျေ ို ့ ထိမှန်ေျေ ်စီဵသွာဵြဲဴရသည်။ တရ ်တည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆုိပမို့နယ်၊ 

ေဒါငဳြါဵရေ် ွ (်၂)ရှိ ေနအိမ်တလဳုဵသည်လည်ဵ စစ်ေ ာင်စီ၏ လ ်န ်က ီဵရမ်ဵသမ်ဵ ေစ်ြတ်မှုေ  ာင်ဴ ထိမှန် 

ေျေ ်စီဵသွာဵြဲဴသည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ (၁၆) ရ ်ေန့၊ လိွုင်ေ ာင်ပမို့ မုိင်ဵလဳုဵရေ် ွ ်ရိှ မီဵမီဵ  အ င်ဆိငု်အာဵ အရေ်ဝတ်ခေငဴ် ရဲနှင်ဴစစ်သာဵ 

ေူဵေေါင်ဵပေီဵ  ဝင်ေရာ ်စီဵနင်ဵြဲဴသည်။ ထ့ုိေနာ ် စစ်ေ ာင်စီ၏ ရမ်ဵသမ်ဵေစ်ြတ်မှုေ  ာင်ဴ  ာဵစီဵလာသညဴ် 

ခေည်သူ (၄) ဦဵ ထိမှန်ပေီဵ (၁)ဦဵေသဆဳုဵ ာ (၃)ဦဵ ဒဏ်ရာရရိှသွာဵြဲဴသည်။  

 

နိုဝင်ဘာလ (၁၆) ရ ်ေန့၊ ကရင်နီဖြည်နယ် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်တွင် အမျ ို ဵသာဵမျာဵ ဆုိင်ကယ်ေနာက်က 

လုိကြ်ါစီဵနင်ဵြါက အေမဵအဖမန်ဵမရိှေဲ ြစ်ခတ်ခဳရမည်ခေစ်ေ  ာင်ဵ ေဒသန္တရအမနိ့် ထုတ်ဖြန်   သည်။ 

ထုတ်ဖြန်ချက်တွင် အမျာဵဖြည်သူရဲ့ လဳုခခုဳေရဵနှငဴ် ရြ်ရွာ ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵအတွက် ဆုိင်ကယ်တစ်စီဵလျှင် 

အမျ ို ဵသာဵနှစ်ဦဵမစီဵရ၊ အမျ ို ဵသ   ေနာက်တွင် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ လုိကြ်ါစီဵနင်ဵဖခင်ဵမဖြုရ၊ အမျ ို ဵသာဵ 

ေနာက်တွင် အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ လုိကြ်ါစီဵနင်ဵနိုင်သည်၊ အမျ ို ဵသမီဵနှစ်ဦဵ စီဵနင်ဵနိုင်ေ  ာင်ဵ ေော်ခေထာဵသည။် 

  

နိုဝင်ဘာလ (၁၇) ရ ်ေန့၊ မုိဵမြဲ PDF ၏ ကင်ဵစခန်ဵတစ်ခကုို စစ်ေကာင်စီတြ်က အင်အာဵ အလဳုဵအရင်ဵခေင်ဴ 

မနက် ၂ နာရီအချနိ်တွင် ဝင်ေရာက်စီဵနင်ဵြဴဲသည်။ တုိ ေဲွ်အတွင်ဵ မုိဵပြဲ PDF (၁)ဦဵသည် ခေင်ဵထန် ာ 

စိုဵရိမ်ရသညဴ် ဒဏရ်ာရရိှပေီဵ (၂) ဦဵသည် အေသဵစာဵ ဒဏ်ရာရရိှသွာဵြဲဴသည်။ 

နိုဝင်ောလ (၁၈)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် စဳဖြ(၆)မုိင်ေကျဵရွာ အနီဵတစ်ဝုိကတွ်င် 

ဖြည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတြ်ြဲွ့နှငဴ် စစ်ေကာင်စီတြ်တ့ုိ ြစ်ခတ်မှုဖြစြွ်ာဵခဲဴမြီဵေနာက် ေဒသခဳေနအိမ်အချ ို ့ 

မီဵေလာင်ေျေ ်စီဵသွာဵြဲဴသည်။ (၆)မုိင်ေကျဵရွာမှ ေနအိမ်တလဳုဵ၊ ေဒါခလုိက်လင်ဵေကျဵရွာမှ ေနအိမ်(၃)လဳုဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီတြ်မှ မီဵရှို့ြဲေဴ  ာင်ဵ ေဒသြမဳျောဵေခောသည်။ တုိ ေဲွ်ခေစ်ေွာဵြျေနိ် စစ်ေ ာင်စီတေ်မှ လင်မယာဵ 

(၂)ဦဵ အေါအဝင် အသ ် (၄၉) နှစ်အရွယ်ရှိ အမျေ ို ဵသာဵတစ်ဦဵလည်ဵ ေစ်သတ်သွာဵြဲဴသည်။ 

 

 

 

 



•       ဖမ်ဵဆီဵခဳရခခင်ဵနှင်ဴ                                               

 

နိုဝင်ောလ (၇) ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ် လယ်ထွန်ေကျဵရွာမှ လွယ်လင်ေလဵသို့ ေဖြာင်ဵြူဵ  သွာဵခူဵေနသည်ဴ 

လူငယ်(၆)ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတြ် ခလရ ၅၃၀ တြ်မှ ြမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။  

 

နိုဝင်ောလ (၁၄) ရက်ေန့၊ ေတာင်ယာစြါဵရိတ်သိမ်ဵြို့ သွာဵသညဴ်ဖြည်သူ ကျာဵ-(၈)ဦဵကုိ မုိဵမြဲမမို့၏ 

ေရေလှာင်တမဳအနီဵ၌ အေဖခချစခန်ဵထုိင်ေနေသာ စစ်ေ ာင်စီမှ ြုန်ဵမျာဵစစ်ေဆဵ၍ အေ ကာင်ဵမဲဴ ြမ်ဵဆီဵကာ 

မုိဵမြဲမမို့အနီဵရှိ ခမရ (၄၂၂) တြ်စခန်ဵ အတွင်ဵသ့ုိ ေခါ်ေဆာင်သာွဵြဲပဴေီဵ  ညေနြုိင်ဵ (၄:၀၀)နာရီ ဝန်ဵ ကျင်ခန့်တွင် 

ြမ်ဵဆီဵခဳလုိကရ်ေသာ အဖြစ်မဴဲဖြည်သူ(၈)ဦဵအနက် (၆)ဦဵသာ ဖြန်လွှတ်လာ၍ ကျန်(၂)ဦဵမှာ 

ဆ ်လ ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵဆ ဲခေစ်သည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရ ်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့ ေညာင်ကုန်ဵ (၃)ရြ်ကွက် ေဒသခဳတစ်ဦဵခေစ်သညဴ် ကိုညီခင်၏ ေနအိမ်တွင် 

စစ်ေကာင်စီက ဝင်ေရာက်ြမ်ဵဆီဵသွာဵြဲပဴေီဵ  ၎င်ဵနှင်ဴဆ ်စေ်သူ (၇)ဦဵ ုိလည်ဵ စစ်ေ ာင်စီမ ှေမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင် 

သွာဵြဲဴသည်။ စစ်ေ ာင်စီ၏ ေမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသည်ဴ  ိုညီြင်သည် ညှဉ်ဵေန်ဵနှိေ်စ ်ခြင်ဵေ  ာင်ဴ  နိုဝင်ဘာလ 

(၁ရ) ရ ်ေန့တွင် စစ်ေ  ာေရဵမှာ ေသဆဳုဵေ  ာင်ဵ သိရသည်။ 

 

                                                              

 

စစ်ေကာင်စီ၏ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵ၊ လက်နက်ကကီဵ မျာဵဖြငဴ် အရြ်သာဵမျာဵ ရိှရာအရြ်သ့ုိ ြစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵနှငဴ် 

ြမ်ဵဆီဵမှုမျာဵေ ကာင်ဴ ရွာသာဵမျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ ေကျဵရွာသ့ုိ ဖြနလ်ာမေနရဲ က   ြဲ နီဵစြ်ရာ ေတာထဲက 

စစ်ေေဵေရှာင်စခန်ဵတွင်မှာသာ ြုန်ဵေရှာင်ေန ကရသည်။ 

 

ေယ်ြုဳပမို့နယ်တွင် ေတာင်ယာ၊ လယ်ယာသွာဵသညဴ ်လမ်ဵတစ်ေလျှောက်     စစ်ေကာင်စီတြ်သာဵမျောဵ၏ ြမ်ဵဆီဵ 

စစ်ေဆဵမှုမျောဵ ရိှေနေသာ်လည်ဵ မုိဵမြဲမမို့ေဒသခဳေတာင်သူမျောဵသည် သီဵနှဳရိတ်သိမ်ဵချနိ် ဖြစ်သညဴ်အတွ ် 

ေ ကာက်လန့်မှုေတွ ကာဵက သွာဵလာေနရတဴဲအဖြင် ထုိဵစစ်သတင်ဵေတွ ကာဵက ညအချနိ်ထိ သီဵနှဳေတွကိ ု

ရတ်ိသိမ်ဵေန  ရသည်။ 



 
                                                           ညအြျေနိ်တွင် စေါဵရိတ်သိမ်ဵေနရေသာ မိုဵပြဲမှ ေတာင်သမူျောဵ  

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခခအေန 

 

ကရင်နီဖြည်၏ ကိုြစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 

 

ရ ်စဲွ  ုိြစ်ေုိဵေတွ့လူနာ ေသဵဆဳုဵသည်ဴ ဦဵေရ 

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလုိင် ၁၈၊ ၂၀၂၁  ၁၅၇ ၃ 

ဇူလုိင် 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 စ ်တင်ဘာ ၁၂၊ 

၂၀၂၁ 

၇၉၆ ၂၇ 

စ ်တင်ဘာလ ၂၃ မှ 

စ ်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

၇၈၀ ၂၈ 

စ ်တင်ဘာလ ၂၇ မှ 

ေအာ ်တုိဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁ 

၇၇၆ ၂၅ 

ေအာ် တုိဘာ ၁၁ မှ ၃၇၈ 23 



ေအာ ်တုိဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

ေအာ ်တုိဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၁ မှ 

နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁ 

၇၅၂ ၈၂ 

            ၂ ၀၂၁              ၂ ၁   

၂ ၀၂ ၁ 

၃  ၆ ၁ ၃ 

 

                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                  

                 

 
Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn                  

Email: kcsn2010@gmail.com 

http://www.karennicsn.org/

