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ဩဂုတ် ၁၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ယက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဩဂုတ် ၂ - ၁၅ 

ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဩဂုတ် ၁ 

ဩဂုတ် ၂ - ဩဂုတ် 

၁၅ 

စုစုေေါင်ဵ 

၁ သတ်ဖဖတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၈၂  ၈၂ 

၂ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၃၅ ၁၅ ၁၅၀ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၀2 ၄ ၁၀၆ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့ ၇  ၇ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ ၁၆၅ ၂ ၁၆၇ 

 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 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ 

ဩဂုတ် ၁ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် ဩဂုတ် 

၂ - ၁၅ ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၂၂၃၁၁  ၂၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၅၅၂၆၅  ၅၅၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆို ၂၇၂၉ ၆၇၄ ၂၇၂၉ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခု ဳ ၃၀၀၀၀  ၃၀၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၁၈၉၆၃ ၆၇၄ ၁၂၀၄၄၉ 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်ဵ သညဴ် အချနိ်မစှမပီဵ ကရင်နီဖပည်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် လူဦဵေရသည် ၁၃၅ 

ဦဵမှ မပီဵခဲဴသညဴ်သတင်ဵနှစ်ပတအ်တွင်ဵ ၁၅၀ ဦဵအထိ တိုဵ လာခဲဴသည။် ဩဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့တွင် 

ကယန်ဵသာယာမှ ရွာသာဵ (၃)ဦဵဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရသည။် ထိုဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် (၃)ဦဵသည် ခွန်မငိမ်ဵ ချမ်ဵ၊ 

ခွန်ဵေဘ၊ ခွန်ဖိုဵအိုတို့ဖဖစ်ကကသည။် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်နှင်ဴ အဆက်အသွယ် 

ရှိေကကာင်ဵ မသင်ကာမှုဖဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵဖခင်ဵဖဖစ်မပီဵ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵချနိ်တွင် ညင်ှဵပန်ဵနှိပ်စက် 

ဖခင်ဵမျာဵ ခဳခဲဴကကရသည။် ၎င်ဵဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် ရွာသာဵ (၃)ဦဵသည ် ဩဂုတ်လ (၇)ရက်ေန့တွင် 

ဖပန်လညလ်ွတ်ေဖမာက် လာခဲကဴကသည။် 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်ေန့တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ေဒါဥခူရပ်ကွက်ေန လူငယ် (၃)ဦဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီမှ ၎င်ဵတို့၏ေနအိမတ်ွင် လာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည။် ထိုဖမ်ဵရဖခင်ဵ၏ 

အေကကာင်ဵအရင်ဵသည် ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်နှင်ဴ အဆက်အသွယ်ရှိေကကာင်ဵ မသင်ကာမှုဖဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵလိုက်ဖခင်ဵ ဖဖစ်သည။်  

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ေဒါတကလဲနှင်ဴ ထီဵဖုိဵကလိုဵေကျဵရွာ 

အနီဵတွင် မိသာဵစုမျာဵရိက္ခာအတွက် စစ်ေဖပဵေရှာင်စခန်ဵမှ ေကျဵရွာသ့ုိရိက္ခာမျာဵ ဖပန်သွာဵယူသည် 

အသက် (၁၅)အရွယ်ကေလဵအပါအဝင် ရွာသာဵ(၄)ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ ဖမ်ဵဆီဵလိုက်သည။် 

ရွာသာဵ(၄)ဦဵအာဵ ကကိုဵနှင်ဴတတု်ေနှာင်ထာဵမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်ရှိရာ ေဒါတဒါဵေတာင်သုိ့ 

ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် လွိုင်ေကာင်မမို့နယ် 

ေနာင်ယာဵတွင် ေနထိုင်မပီဵ စစ်ေဖပဵေရှာင်ဖပည်သူမျာဵအာဵ ကူညီေပဵေနသညဴ် ရိုစီလင်ဵေခါ် မအိ၏ 

ေနအိမသ့ုိ်လာမပီဵ အိမတ်ွင်ရှိေသာ ၎င်ဵ၏မိခင်နှငဴ် ေမာင်ေလဵအပါအဝင် ပရဟိတလူငယ် (၃)ဦဵအာဵ 

ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည။် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် မအိမှ လာေရာက်အဖမ်ဵခဳမည်ဆိုလျှင် 

ထိုဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ သူမျာဵအာဵ ဖပန်လညလ်ွတ်ေပဵမည် ဖဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖပာသွာဵခဲဴသည။် 

  
 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျာဵ 

              ဩဂုတ်လ                                              

                               KNDF       IDPs                                          

                                                                                       

                                     

ဩဂုတ်လ ၃ ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီတပ ် တပ်မ ၆၆ သည ် ဖရူဆိုမမို့နယ်၊ ထာဵလဲေကျဵရွာမှ 

မာခေရာေ်ရှဵေကျဵရွာသ့ုိ စစ်ေကကာင်ဵထိုဵလာမပီဵ ကရင်နီတပ်မေတာန်ှငဴ် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ 



ကာကွယ်ေရဵတပ်တို့နှင်ဴ တိက်ုပွဲေလဵကကိမ် ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် တိုက်ပွဲအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပမ်ှ (၁၁) 

ဦဵေသဆုဳဵမပီဵ (၂၀) ဦဵထကမ်နည်ဵ  ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည။် ညေန ၄ နာရီအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီ 

တပမ်ျာဵသည ် ေဘာလခဲမမို့နယ် နန်ဵဖဲေကျဵရွာသ့ုိ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ အေကကာင်ဵမရှိပဲ 

ပစ်ခတ်မပီဵေနာက် ေကျဵရွာထဲသ့ုိ ဝင်ေရာက်ကာ ဆိုင်အတွင်ဵရှိ ပစ္စည်ဵနှင်ဴ ေငွမျာဵအာဵ လုယူ 

သွာဵခဲဴသည။် 

 

ဩဂုတ်လ ၄ ရက်ေန့တွင် ကရင်နီတပ်မေတာန်ှငဴ် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵအာဵ 

နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵရာလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ် တပ်မ ၆၆ သည် ကရင်နီတပ်မေတာ်နှင်ဴ ကရင်နီ 

အမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပတ်ို့နှင်ဴ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ခူဵပရာေတာင်နှင်ဴ ဘီဵသူ(အထက)် 

ေကျဵရွာတင်ွ တိကု်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် ထိုတိုက်ပွဲတင်ွ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ၃ ဦဵ ေသဵဆုဳဵမပီဵ ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရသ ူအချ ို ့ရှိသည။် 

 

ဩဂုတ်လ ၄ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၈:၄၅ မိနစ်အချနိ်တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့လယ် ေနာင်ယာဵသ့ုိ စစ်ေကာင်စီ 

တပမ်ျာဵဝင်လာမပီဵ လူေနအိမမ်ျာဵအာဵ အေကကာင်ဵမဲဴ ပစ်ခတ်မှုမျာဵဖပုလုပ်သညဴ်အတွက် 

ေနအိမအ်ချ ို ့ ပျက်စီဵကာ လူငယ်အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ၏ ဒူဵတွင် လက်နက်ကကီဵ ထိမှန်ခဲသဴည။် 

 

ဩဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့ ညေန (၁၀)နာရီအချနိ် လွိုင်ေကာ်မမို့တွင် ဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်လာေသာ 

လူငယ်အာဵ စစ်ေကာင်စီမှ လိုက်လဳပစ်ခတမ်ှုေကကာင်ဴ တစ်ဦဵသည ်ေကျာတွင်ထိမှန်မပီဵ တစ်ဦဵသည ်

လကေ်မာင်ဵတွင် ထိမှန်ဒဏ်ရာ ရရိှခဲဴကကသည။်  

 

ဩဂုတ်လ (၈) ရက်ေန့ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ဘီဵသူ(အထက)်နှင်ဴ ဖရှုဆိုမမို့နယ် ဒုိမုိခိုေကျဵရွာအကကာဵ 

ကရင်နီတပ်မေတာ၊် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်နင်ဴှ အင်အာဵ (၃၀၀) စစ်ေကာင်စီ 

တပတ်ို့ တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် ထိုတိုက်ပွတဲွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၁၀)ဦဵ ထကမ်နည်ဵ 

ေသဆုဳဵသည်ဟု ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပမ်ှ အတညဖ်ပုခဲသဴည။် 

 

ဩဂုတ်လ (၉) ရက်န့ ညေနပိင်ုဵတွင် ဖရှုဆိုမမို့နယ် အေနာက်ဖက်ဖခမ်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် 

ကရင်နီတပ်မေတာ၊် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်တ့ုိ ဘီယာေကျဵရွာအနီဵတင်ွ တိုက်ပွဲ 

ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် တရက်တည်ဵ တွင် ေပါင်ဵေလာင်ဵမမို့နယ်မှ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵ ဖပုလုပ်လာသညဴ် 

စစ်ေကာင်စီတပ်သည် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်တ့ုိနငှဴ် ရှမ်ဵ ဖပညန်ယ်၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် 

လွယ်ဟဲွေကျဵရွာနှင်ဴ ေကာင်ဵအိေကျဵရွာအနီဵတွင် တိုက်ပွဲ ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် 

 

 



ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့ တိုက်(၆)လုဳဵ(အစုိဵရ)အေဆာက်အအဳုတင်ွ ေနထိုင်မပီဵ 

အာဏာဖီဆန်ေရဵတွင်ပါဝင်သူ ဝန်ထမ်ဵ ၁၂၀ ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ နင်ထုတ်လိုက်သည။်  

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၂) ရက်ေန့တွင် ဖရှုဆိုမမို့နယ် ေထဵကလူေဒါေကျဵရွာအနီဵတွင် 

ကရင်နီတပ်မေတာ၊် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်နှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတို့ တိက်ုပွဲဖဖစ်ပွာဵကာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၅)ဦဵ ေသဵဆုဳဵမပီဵ (၃) ဦဵ ဒဏ်ရာရရိှသည။် ထိုတိုက်ပွတဲွင် စစ်ေကာင်စီ၏ 

လကန်က်ငယအ်ချ ို ့နှင်ဴ လကန်က်ကကီဵ တစ်လက် သိမ်ဵ ဆည်ဵရမိေကကာင်ဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်မှ အတညဖ်ပုသည။် ထို့ေနာက် စစ်ေကာင်စီမှ ၎င်ဵတို့၏ တပအ်င်အာဵမျာဵအာဵ 

ဖရူဆိုမမို့နယ်တွင် ထပ်မဳဖဖည်ဴတင်ဵမပီဵ တရက်တည်ဵတွင် ဖရူဆိုမမို့နယ် ကဒါဵလာဵ 

ေကျဵရွာအနီဵတွင်လည်ဵ ကရင်နီတပ်မေတာ၊် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပန်ှငဴ် 

စစ်ေကာင်စီတို့ တိုက်ပွဖဲဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် တိုက်ပွဲဖပင်ဵထန်မှုေကကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆိုအေဖခစိုက် 

ေဖခလျင်တပ်ရင်ဵ၊ ခလရ (၁၀၂) နှင်ဴ ဖရှုဆိုမမို့နယ် ခမရ (၅၃၁)တို့မ ှ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ် 

ပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ ဖရူဆိုမမို့နယ် ထီဵေပါ်ဆိုရွာမှ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵအာဵ ေပါင်တင်ွ ထိမှနခ်ဲဴမပီဵ 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ေညာင်ကုန်ဵရွာသာဵတစ်ဦဵအာဵ လကေ်မာင်ဵတွင် ထိမှန်ခဲဴသည။်  

 

 
စစ်ေကာင်စီ လက်နက်ကကီဵပစ်ခတ်မှုေကကာငဴ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ ထီဵေပါ်ဆုိအမျ ို ဵသမီဵ ဓါတ်ပုဳ - ေကတီ 

 

 

ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် ပင်ေလာင်ဵမမို့နယ်မ ှ ဖယ်ခုဳမမို့နယသ့ုိ် ဝင်ေရာက်လာေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ပအိုပ်အမျ ို ဵသာဵတပတ်ို့သည ် ဖယ်ခုဳဖပည်သူ့ကာကွယ်ေရဵတပ်နင်ဴှ မိုဵ မဗဲ 

ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ၊် KNDFနှင်ဴKNPP တို့နှင်ဴ ပင်ပုေဳကျဵရွာ၊ လွယ်ဟွဲေကျဵရွာအနီဵတွင် တိုက်ပွဲ 

ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် ထိုတိုက်ပွသဲည် ၁၁ နာရီအထိကကာမပီဵ ဖပည်သူ့ကာကွယ်ေရဵတပ်မ ှ ၂ ဦဵ 

ဒဏ်ရာရရိှကာ၊ စစ်ေကာင်စီတပမ်ှ (၅)ဦဵ ေသဵဆုဳဵမပီဵ (PNo) ဖက်မှ (၆) ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴသည။် 



 

ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် လွိုင်ေကာ်မှ ဖယ်ခုဳသ့ုိ စစ်ကာဵ ၃၅ စီဵ၊ လူအင်အာဵ (၁၀၀) ေကျာ်ဖဖငဴ် 

စစ်ကူသွာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် မိုဵ မဗဲမမို့ ေခါင်ဵမိုင်ဵေကျဵရွာတွင် ကရင်နီတပ်မေတာန်ှငဴ် 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပတ်ို့၏ ချုဳခိုတိက်ုခိုက်ဖခင်ဵ ခဳခဲရသည။် 

 
 

 

 ေနရပ်စွန့်ခွါထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်သူနှင်ဴ လူသာဵချင်ဵကူညီေထာက်ပဳဴမှု အေခခအေန 

ဆက်လက်ဖဖစ်ေပါ်ေနေသာ တိက်ုပွဲမျာဵေကကာင်ဴ ေနရပ်အိုဵအိမ ် ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်သူမျာဵ၏ 

ဦဵေရမှာ ပိတုိုဵ လာသည။် ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ဖရှုဆိုမမို့နယ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပမ်ျာဵ၏ 

ရက်စက်ကကမ်ဵကကုတ်မှုေကကာင်ဴ အနီဵနာဵတွင်ရှိေသာ ေကျဵရွာမျာဵမှ ၆၇၄ ဦဵသည် ေတာထဲတွင် 

စစ်ေဖပဵေရှာင်အဖဖစ် ထွက်ေဖပဵခဲဴရသည်။ စစ်ေဖပဵေရှာင် ဦဵေရမျာဵ ထပ်မဳတိုဵ ပွာဵလာမှုေကကာငဴ်  

လူသာဵချင်ဵ စာနာေထာက်ထာဵေသာ အကူအညီမျာဵလည်ဵ ပိမုိလုိုအပ်လာသည။် စာဵနပ်ရိက္ခာနှင်ဴ 

ေနရာထိုင်ခင်ဵ လိုအပ်မှုမျာဵအဖပင် စစ်ေဖပဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵတွင် ကုိဗစ်ေရာဂါဖပန့်နှဳ့ 

တိုဵ ပွာဵလာဖခင်ဵေကကာင်ဴ လကရ်ှိတင်ွ ေဆဵဝါဵအကူအညမီျာဵ အေရဵတကကီဵလိုအပ်ေနမပီ ဖဖစ်သည။် 

လွန်ခဲဴေသာ နှစ်ပတ်အတွင်ဵ ‘ဆင်’ စစေ်ဖပဵေရှာင်စခန်ဵတခုတွင် ကုိဗစ်ပိုဵေတွ့လူနာ ၄၇ ဦဵအထိ 

ေတွ့ရှိခဲဴသည။် 

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခခအေန 

ကရင်နီခေည်၏ ကုိဗစ်အေခြအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 
 

ရက်စဲွ ကုိဗစ်ေုိဵေတွ့လူနာ ေေဵဆဳုဵေည်ဴ 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 

 

ကရင်နီခေည် ကိုဗစခ်ဖစ်ေွာဵေညဴ် ေနရာ (ဇွန် ၁၅ - ဩဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၂၁) 

မမို့နယ် ေုိဵေတွ့လူနာ 

လွိုင်ေကာ် ၇၄၅ 

ဖာဵေဆာင်ဵ ၂၅၈ 

ေဘာလြဲ ၃၉ 

ဖရူဆို ၆ 

 

 



အေပါ်တင်ွ ေဖာ်ဖပထာဵေသာ အေဖခအေနသည် စစ်ေကာင်စီထိန်ဵချုပ်ထာဵသညဴ် ေဒသအတွင်ဵ 

တွင်သာဖဖစ်မပီဵ စစ်ေဖပဵေရှာင်စခန်ဵကဴဲသ့ုိေသာ အဖခာဵေဒသမျာဵ ထညဴ်သွင်ဵပါဝင်ဖခင်ဵ မရိှေချ။ 

ထို့ေကကာင်ဴ ေဖာ်ဖပထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵသည် ေဖမဖပင်မှာထက် မျာဵစွာ နည်ဵေနနိုင်သည။် 

ကရင်နီလူထုကကာဵတွင် ကုိဗစ်ေရာဂါဖပန့်ပွာဵမှု အရိှန်အဟုန်ဖဖင်ဴ ဖမင်ဴတက်လာဖခင်ဵေကကာငဴ် 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵ တိုဵ တက်ေရဵပါတီမ ှ ထုတ်ဖပန်ေကကညာချက် တစ်ေစာင်ထုတ်ဖပန်ကာ 

ကရင်နီဖပည်သူမျာဵအာဵ လျှငဖ်မန်ေသာ အကူအညမီျာဵေပဵနိုင်ရန် နိုင်ငဳတကာ အစိုဵရမျာဵ၊ 

လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှု ကူညီေသာ အစိုဵရမဟုတသ်ညဴ်အဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵ၊ လူမှုအသင်ဵအဖွဲ့  

မျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳဖခာဵမျာဵသ့ုိ ေရဵသာဵေတာင်ဵဆိုခဲဴသည။် 
 

Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +668 2196 2258  

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Email: kcsn2010@gmail.com 

mailto:kcsn2010@gmail.com

