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ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုေသင်ဵေဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် ေေခခေေန တင်ခပချက် ေောက်တိုဘာလ ၁၁ 

ရက်မှ ေောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ေတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ ေကျဉ်ဵ 

 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ေောက်တိုဘာ 

၁၀ 

ေောက်တိုဘာ ၁၁ - 

ေောက်တုိဘာ ၂၄ 

စုစုေေါင်ဵ 

၁ သတ်ဖြတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၁၂၂ ၁ ၁၂၃ 

၂ ြမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၉၃ ၂ ၁၉၅ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၂၉ ၈ ၁၃၇ 

၄ ေေဆာက်ေေုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၃၃  ၃၃ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၂၃၄ ၅ ၂၃၉ 

 ြယ်ခုဳမမို့နယ် ၅၈ ၂ ၆၀ 

 ြ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 

 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵေကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ 

ေောက်တိုဘာ 

၁၀ ရက်ေန့ 

ေထိ  

IDPs ေသစ် 

ေောက်တိုဘာ ၁၀ 

- ေောက်တိုဘာ ၂၄ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၃၂၃၁၁  ၃၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ြရှုဆို ၃၄၀၃ ၁၀၀၀ ၄၄၀၃ 

၄ ြါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ြယ်ခု ဳ ၃၁၀၀၀  ၃၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေောလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၄၄၄၄၉ ၁၀၀၀ ၁၄၅၄၄၉ 

 

 



 
 

 

 

 



 ေထာင်မှလွတ်ေခမာက်ပေီဵ ခေန်လည်ေဖမ်ဵြဳရခြင်ဵ 

 

ေောက်တိုောလ (၁၉)ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖြညန်ယ် လွိုင်ေကာ်ေကျဉ်ဵေထာင်မှ ြုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြငဴ် 

ေကျဉ်ဵကျခဳရသူ (၂၄)၊ (ကျာဵ ၂၀ နှင်ဴ မ ၄) ဦဵောဵ ေောက်တိုောလ (၁၉)ရက်ေန့ စစ်ေကာင်စီ၏ 

လွတ်မငိမ်ဵချမ်ဵသာခွင်ဴဖြင်ဴ ဖြန်လညလ်ွတ်ေဖမာက် လာခဲဴကကြါသည။် သ့ုိေသာ်ဖငာဵလည်ဵ 

ေမျ ို ဵသာဵနှစ်ဦဵမှာ လွတ်ေဖမာက်လာဖခင်ဵမှာြင် ေဖခာဵေမှုေတွက်  ဖြန်လည်ြမ်ဵဆီဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵခဲဴသည။် 

 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ နယ်ေခမရှင်ဵလင်ဵ ေရဵ၊ ေရပ်သာဵမျာဵ ရိှရာေရပ်သ့ုိ 

လကန်က်ကကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်ခခင်ဵနှင်ဴ ေရပ်သာဵမျာဵ၏ ေနေိမမ်ျာဵ မီဵရှို့ခဳရခခင်ဵ 

 

မြီဵခဲဴသညဴ် သတင်ဵနှစ်ြတ်တွင် တိကု်ြွဲသည ် ြရူဆိုကေန ေောလခဲ လမ်ဵတေလျှောက် ေတာင်ေက်သ့ုိ 

တိက်ုြွဲမျာဵဖြစ်ြွာဵလာကာ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵသည ် ကရင်နီဖြည်နယ် ေတာင်ေက်တင်ွ 

ဗျူဟာကျေသာ ထိုလမ်ဵောဵ ထိန်ဵချုြ်နိုင်ရန်ေတွက် ကကိုဵစာဵကာ တြ်ေင်ောဵမျာဵ ဖြန်လည် 

ဖြည်ဴတင်ဵလာဖခင်ဵမျာဵ ဖြုလုြ်ခဲဴသည။် 

 

ေောက်တိုောလ (၁၁) ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ေေထွေထွေုြခ်ျုြ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ောဏာြီဆန်ေရဵ 

လှုြ်ရှာဵမှုတွင် ြါဝင်ေနသူ မနန်ဵြန်ဵစိန်နှငဴ် NLD ြါတီ၏ ဖြန်ကကာဵေရဵတာဝန်ခဳ ကိုလင်ဵမာန်ထွန်ဵ 

တ့ုိ၏ေနေိမေ်ာဵ ညသန်ဵေခါင်ဝန်ဵကျင်ေချနိ်တွင် ကကဴဳခိုင်ေရဵြါတီဝင်မျာဵ၊ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ြျူေစာထီဵေြွဲ့ ဝင်မျာဵက ြျက်ဆီဵသွာဵခဲဴသည။်  

 

ေောက်တိုောလ (၉ - ၁၂)ရက်ေန့၊ ြရူဆိုမမို့နယ်၊ ထာဵလဲေကျဵရွာေနီဵမှာ ေနည်ဵဆုဳဵ တိက်ုြွ ဲ ၅ 

ကကိမထ်က်မနည်ဵ ဖြစ်ြွာဵခဲဴသည။် ေောက်တိုောလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီမှ ကာဵတစီဵ 

ြျက်စီဵေကကာင်ဵ (KNDF) က သတင်ဵထုတ်ဖြန်သည။် တိုက်ြွဲဖြစ်ြွာဵေနေသာ ထာဵလဲေကျဵရွာတွင် 

စစ်ေကာင်စီတြ်မှ ရွာေတွင်ဵဝင်ေရာက်ကာ ဖြည်သူမျာဵ၏ စြါဵကျေီာဵ မီဵရှို့ြျက်ဆီဵဖခင်ဵ၊ 

ကျွဲ၊နွာဵတိရိစ္ဆာနမ်ျာဵောဵ  သတ်ဖြတ်ဖခင်ဵ ဖြုလုြ်ခဲဴသည။်  

 

ေောက်တိုောလ(၁၃)ရက်ေန့၊ မွန်ဵ လွဲ(၂)နာရီေချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီမှ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖြငဴ် 

ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်မှုေကကာငဴ် ြရူဆိုမမို့နယ်ရှိ ကက်သလစ်ေုရာဵရှိခိုေကျာင်ဵနှင်ဴ လူေနေိမ် 

ေချ ို ့ြျက်စီဵခဲဴရသည်။  

 

ေောက်တိုောလ (၁၃)ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာမှာ စစ်ေကာင်စီ ေထာင်ထာဵေသာမိင်ုဵ 

နှင်ဵမိေသာေကကာင်ဴ ဖြညသ်ူ ၃ ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲဴသည။်  



 

ေောက်တိုောလ(၁၄)ရက်ေန့၊ ဒီေမာဆိုမမို့နယ်၊ ေဒါခလိုက်လင်ဵရွာမှ ဖြည်သူေိမန်ှစ်လုဳဵ 

မီဵရှို့ြျက်ဆီဵခဳခဲဴရသည။် တစ်ရကတ်ည်ဵ တွင်ြင် ဒီေမာဆိုမမို့နယ်၊ (၆)မိုင်၊ ေက်သလင် နှင်ဴ ၀မ်လထွာဵ 

ေကျဵရွာေက်သ့ုိ စစ်ေကကာင်ဵထိုဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵကုိ KNDF မှ မိုင်ဵဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲဴရာ 

စစ်ေကာင်စီေက်မှ (၃)ဦဵ ေသဆုဳဵကာ (၄) ဦဵထကမ်နည်ဵ  ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဲသဴည။် ထို့ေဖြင် 

ြာဵေဆာင်ဵမမို့နယ်၊ နန်ဵမကုနှင်ဴ ြန်ြေုကျဵရွာေကကာဵတွင် စစ်ေကာင်စီတြ်နှင်ဴ KNPPတြတ်ို့ တိုက်ြွဲ 

ဖြစ်ြွာဵခဲဴသည။်  

 

                   
  စစ်ေကာင်စီမှ မီဵရှို့ြျက်စီဵသညဴ် ေိမ်    ဒီဵေမာဴဆုိ              လိွုင်ေကာ် ကုန်ဵသာေကျဵရွာတွင် မိုင်ဵေြါက်ကွဲမြီဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ ဖြညသူ်မျာဵ 

 

ေောက်တိုောလ (၁၉)ရက်ေန့တွင် ဒီေမာဆိုမမို့နယ်၊  (၆)မိင်ုေုြစ်ု၊ ေက်သလင်ေကျဵရွာသ့ုိ 

ထိုဵစစ်ဆင်လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတြန်ှငဴ် KNDF တြတ်ို့ မနက် (၁၀:၃၀) မိနစ်ခန့်တွင် 

တိက်ုြွဲဖြစ်ြွာဵခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီေက်မှ တစ်ဦဵ ကျဆုဳဵခဲဴသည။် 

 

ေောက်တိုောလ (၂၁)ရက်ေန့၊ ြရူဆိုမမို့နယ်၊ ထာဵလဲေကျဵရွာေနီဵတွင် (KA)၊ KNDF) ြူဵေြါင်ဵတြမ်ှ 

စစ်ေကာင်စီောဵ မိုင်ဵဆွဲတိုက်ခိုက်ဖခင်ဵ (၃)ကကိမ် ဖြစ်ြွာဵခဲဴသည။် တိုက်ြွဲေတွင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ၏ စစ်ကာဵေချ ို ့ြျက်စီဵခဲဴမြီဵ၊ ထိခိုက်ြဖြဖြေသဆုဳဵမှုရှိေကကာင်ဵ KNDF မှ သတင်ဵ 

ထုတ်ဖြန်ခဲသဴည။် 

 

ေောက်တိုောလ (၂၁)ရက်ေန၊ ည ၈ နာရီဝန်ဵကျင်မှာ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့မ ရဲစခန်ဵေေနာက်ြက် 

ေုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵဝိုင်ဵတွင် တြစ်ွဲထာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတြ်ကုိ ကရင်နီတြမ်ေတာ်(KA)၊ KNDF 

ြူဵေြါင်ဵတြက် ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲဴသည။် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့မှ တြစ်ွဲထာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတြ် 

သညေ်နာကေ်န့ထိ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖြင်ဴ ရမ်ဵသန်ဵြစ်ခတ်မှု ဖြုလုြ်မြီဵ လူထုနှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ 

ေသက်ေိုဵေိမစ်ည်ဵစိမေ်ေြါ်  မခိမ်ဵေဖခာက်ခဲဴ်သည။် 

 



ေောက်တိုောလ (၂၂) ရက်ေန့၊ ြယ်ခုဳမမို့ေေဖခစိုက် ခမရ ၃၃၆တြ်ကုိ ြယ်ခုဳ PDF မှ 

ဝင်ေရာက်ြစခ်တ်ခဲဴမြီဵ ေနည်ဵဆုဳဵ ၅ ဦေသမြီဵ လက်နက် ၅ လက် ရရှိခဲဴေကကာင်ဵ ြယ်ခုဳ PDF မှ 

ထုတ်ဖြန်ထာဵသည။် 

 

ေောက်တိုောလ (၂၄) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မှ ြယ်ခုဳကုိ စစ်ေကကာင်ဵထိုဵလာသညဴ် 

စစ်ေကာင်စီယာဉ်တန်ဵကို မိုဵ မဗဲ PDF နဲ့ KNDF ြူဵေြါင်ဵတြတ်ို့ တိုက်ခိုက်ခဲဴမြီဵ စစ်ေကာင်စီတြ်သာဵ 

(၁၀)ဦဵ ထကမ်နည်ဵ ေသဆုဳဵမြီဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု ေချ ို ့ရိှခဲသဴည။် နဳနက် ၇ နာရီခွဲ ဝန်ဵကျင်ေချနိ်တွင် 

မိုဵ မဗဲေေဖခစိုက် ၄၂၂ တြရ်င်ဵမှ မိုဵ မဗဲမမို့ေတွင်ဵရှိ လူေနရြ်ကွက်ထဲသ့ုိ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖြငဴ် 

ြစ်ခတ်ခဲမဴြီဵေနာက် ၄၄ နှစ် ဝန်ဵကျင်ေရွယ် ေမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵမှာ ဦဵေခါင်ဵထိမှန် ဒဏ်ရာဖြငဴ် 

ေသဆုဳဵခဲဴမြီဵ ကေလဵငယ်ေြါေဝင် ေရြ်သာဵ ၆ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည။် 

       
                                                                                                                                                  စကစ၏ လက်နက်ကကီဵြစ်ခတ်မှုေကကာငဴ် ကေလဵငယ်မျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ြယ်ခုဳ 

စကစ၏ လက်နက်ကကီဵြစ်ခတ်မှုေကကာငဴ် မယ်ေတာ်ေုရာဵရှိခိုဵေကျာင်ဵ  

                                   ထိခိုက်ြျက်စီ ြရူဆို 

 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ တိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

 

ေောက်တိုောလ (၁၂)ရက်ေန့၊ ြရူဆိုမမို့နယ်၊ ထာဵလဲေကျဵရွာေနီဵမှာ ေောက်တိုောလ ၉ 

ရက်ေန့မှစ၍ ေောက်တိေုာလ ၁၂ ရက်ေန့ေထိ တိက်ုြွမဲျာဵ ဖြန်လည်ဖြစ်ြွာဵခဲဴမြီဵ 

ေနီဵေနာဵေကျဵရွာ (၈)ရွာက ေဒသခဳဖြည်သူမျာဵသည် တိက်ုြွေဲကကာငဴ် တိမ်ဵေရှာင်ရတဲဴ စစ်ေရှာင် 

တစေ်ထာင်ေကျာ် ရှိေနမြီဖြစ်သည။်  

 



ေောက်တိုောလ (၂၃) ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖြညန်ယ် ဒီဵေမာဴဆို ေေရှ့ြက်ဖခမ်ဵမှာ ကုိယ်ဝန်ေဆာင် 

ေမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ စစ်ေရှာင်ရင်ဵ  လမေစဴေဲ မီဵြွာဵခဲဴရမြီဵ ကေလဵေသဆုဳဵခဲဴသည။် ထိုေမျ ို ဵသမီဵသည် 

ေတာထဲေတာင်ထဲ ေဖြဵရမြီဵ စစ်ေေဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵတွင် ေစာေဟာရချ ို ဵတဲဖဴခင်ဵေကကာင်ဴ 

ေသွဵောဵနည်ဵသညဴ် ေဝသနာခဳစာဵေနရသည။် 

 

 

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်ေေခခေေန 

ကရင်နီဖြည်၏ ကုိဗစ်ေေဖခေေန (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 

ဩဂုတ် ၁၆မှ ဩဂုတ် ၂၉၊၂၀၂၁ ၄၉၂ ၁၆ 

ဩဂုတ် ၃၀ မှ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ 

၂၀၂၁ 

၇၉၆ ၂၇ 

စက်တင်ဘာလ ၂၃ မှ 

စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

၇၈၀ ၂၈ 

စက်တင်ဘာလ ၂၇ မှ 

ေောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁ 

၇၇၆ ၂၅ 

ေော်ကတိဘုာ ၁၁ မှ 

ေောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁ 
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ယခုေြာ်ဖြထာဵေသာ ကူဵစက်မှုမျာဵသည ် ကရင်နီဖြညန်ယ် တခုလုဳဵောဵ လွှမ်ဵခခုဳထာဵဖခင်ဵမဟုတေ်ြ။ 

ယခုေြာ်ဖြထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵသည ် ေိုင်ဒီြီ စခန်ဵမျာဵ၏ ေေရေတွက်ောဵ ထညဴ်သွင်ဵထာဵဖခင်ဵ 

မရှိြါ။ လကရ်ှိေိုင်ဒီြစီခန်ဵမျာဵတွင် ကုိဗစ်ကူဵစက်မှုမျာဵ ဖမင်ဴတက်လာေနသညဴ်ေတွက် ေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ် 

စမ်ဵသြ်ကိရိယာမျာဵ လိုေြ်ေနသည်။ 

 
Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +668 2196 2258  

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn                  

Email: kcsn2010@gmail.com 

http://www.karennicsn.org/

