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စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ယက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် စက်တင်ဘာလ 

၁၃ရက်မှ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

စက်တင်ဘာ ၁၂ 

စက်တင်ဘာ ၁၃ - 

စက်တင်ဘာ ၂၆ 

စုစုေေါင်ဵ 

၁ သတ်ဖဖတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၈၆ ၂ ၈၈ 

၂ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၇၉ ၅ ၁၈၄ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၁၁ ၂ ၁၁၃ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၁၈  18 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၁၈၁ ၅၀ ၂၃၁ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၅၄  54 

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 

စက်တင်ဘာ ၁၂ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် 

စက်တင်ဘာ ၁၃ - 

စက်တင်ဘာ ၂၆ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၂၇၃၁၁  ၂၇၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၅၈၂၆၅ ၁၀၀၀၀ ၆၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆို ၃၄၀၃  ၃၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခု ဳ ၃၁၀၀၀  ၃၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၂၉၄၄၉ ၁၀၀၀၀ ၁၃၉၄၄၉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 ရွာသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵြဳရခြင်ဵနှင်ဴ လူသာဵဒုိင်ဵကာအခဖစ် အသဳုဵခပုခခင်ဵ 

 

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်ဵ သညဴ် အချနိ်မစှမပီဵ ကရင်နီဖပည်နှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် 

လူဦဵေရသည် ၁၇၉ ဦဵမှ မပီဵခဲဴသညဴ်သီတင်ဵနှစ်ပတ်အတွင်ဵ ၁၈၄ ဦဵအထိ တိုဵ လာခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

ခဳထာဵရေသာ ရွာသာဵမျာဵသည် လူသာဵဒုိင်ဵကာအဖဖစ် စစ်သာဵမျာဵ၏ စစ်ေ ကာင်ဵတွင် အတင်ဵအဓ္စမ 

အသဳုဵဖပုခဳေနရသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန့၊ ညေနအချနိ်တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့၌ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ အေ ကာင်ဵမဲ ဴအဖမ်ဵခဳ 

ရသည။် 

 

စက်တင်ဘာလ(၁၄) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့၊ နာနတ်ေတာရပ်ကွက်၌ စစ်ေကာင်စီမှ 

၀င်ေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴရာ ရပ်ကွက်ေနအမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵအာဵ စစ်ေဆဵေမဵဖမန်ဵကာ အေ ကာင်ဵမဲဴ 

ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေညာင်ကုန်ဵရွာကုိ စစ်ေကာင်စီမှ လူငယ်(၃)ဦဵ 

ဖမ်ဵသွာဵမပီဵ လူသာဵဒုိင်ဵကာအဖဖစ် အတင်ဵအဓ္စမ အသဳုဵဖပုေ ကာင်ဵသိရသည။် 

 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ နယ်ေခမရှင်ဵလင်ဵ ေရဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ ရိှရာအရပ်သ့ုိ 

လကန်က်ကကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်ခခင်ဵနှင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ၏ ေနအိမမ်ျာဵ မီဵရှို့ခဳရခခင်ဵ 

 

စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်ေန့၊ ဒီေမာဆိုမမို့နယ် ေငွေတာင်ရွာ၌ ေနအိမတ်စ်လုဳဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ 

မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴမပီဵ ေဘဵအိမတ်စ်လုဳဵပါ မီဵကူဵသွာဵေသာေ ကာင်ဴ ေနအိမန်ှစ်လုဳဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵ 

ခဲဴရသည်။  

 

စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ေရနီကန်ေကျဵရွာအနီဵတွင် PDF အဖွဲ့ နှငဴ် 

စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိ အဖပန်အလှန်ပစ်ခတ် ကမပီဵ စစ်ေကာင်စီမှ လကန်က်ကကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာငဴ်  

ေနအိမအ်ချ ို ့ပျက်စီဵကာ အရပ်သာဵ(၁)ဦဵ ကျညဆ်ဳထိမှန်မပီဵ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည် 

 

စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်ေန့တွင် စီေကာင်စီတပ်၏ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆိမုမို့နယ်၊ 

ထူလွီဵဘီလာေကျဵရွာအတွင်ဵ ေနအိမအ်ချ ို ့ပျက်စီဵခဲဴရသည။်  

 



စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်ေန့၊ ေငွေတာင်အေဖခစိုက် တပရ်င်ဵမျာဵမှ လက်နက်ကကီဵဖဖင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵ 

ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ေငွေတာင်ေကျဵရွာအုပစ်ုရှိ ေဒါငဳေရာက်ေကျဵရွာမှ ေနအိမ ် (၂)လုဳဵ လကန်က်ကကီဵ 

ထိမှနပ်ျက်စီဵသွာဵခဲဴသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်၊ KNPP နှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့သည် မနက် (၅:၀၀) နာရီအချနိ်တွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ဖရူဆိုမမို့နယ်၊ ကဒါဵလာဵေကျဵရွာတင်ွ ေလဵနာရီ ကာ တိုက်ပွဖဲဖစ်ပွာဵခဲဴရာ KNDF မှ 

တပသ်ာဵ(၂)ဦဵ ကျဆုဳဵကာ စစ်ေကာင်စိတပ်မှ (၃)ဦဵထကမ်နည်ဵ  ေသဆုဳဵသည်။ 

                  
ေရနီကန်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေသာ ရွာသာဵ၊ လိွုင်ေကာ်          စကစလက်နက်ကကီဵပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ထိမှန်ဒဏ်ရာရိှေသာ ကုန်ဵသာရွာသာဵ                                        

(Photo:KNDF )                                                                                  

                

စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်၊ KNPP နှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့သည် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ထွီဵလွီဘီလာ 

ေကျဵရွာအနီဵတင်ွ တပစ်ွဲထာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ နှစ်ဖက်ထိေတွ့ တိုက်ခိုက်မှုရှိ ခဲဴသည်။ 

 

စက်တင်ဘာ (၁၆)ရက် ဒီဵေမာဆဴိုမမို့နယ်၊ (၆) မိင်ုေကျဵရွာအနီဵတွင် KNPP နှင်ဴ KNDF 

ပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့သည် စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ တိုက်ပွဲအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီမှ (၄) ဦဵခန့် 

ေသဆုဳဵသည။် ထိုတရက်တည်ဵ အတွင်ဵ ည(၇)နာရီခန့်တွင်လည်ဵ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေဒါပိုဵ စီနှငဴ် 

ပန်ကန်ဵ ကာဵ အင်အာဵဖဖညဴ်တင်ဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ KNPP နှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့မှ 

တိက်ုခိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပမ်ှ အနည်ဵဆုဳဵ (၂) ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်၊ နဳနက်(၉:၃၀)နာရီ ဝန်ဵကျင်တွင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ေဒါပိုဵစီေကျဵရွာနှငဴ် 

စဖဳပ(၆)မိင်ု ေကျဵရွာအ ကာဵ KNPP နှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိသည ် အင်အာဵ (၂၀၀) ခန့်ရှိေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲသည။် တိကု်ပွအဲတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ လကန်က်ကကီဵ 

ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ KNPP တပမ်ေတာမ်ှ တပ် ကပ်ကကီဵ(၁)ဦဵကျဆုဳဵသွာဵခဲဴသည။် 

 



စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ၏ လကန်က်ကကီဵ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် 

ဒီဵေမာဆဴိုမမို့နယ်၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာထ ဲ လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်မပီဵ ရွာသာဵတစ်ဦဵအာဵ 

ဗုဳဵ စထိမနှ်ခဲဴသည်။ တစ်ရကတ်ည်ဵ တွင် ဒီေမာဆိုမမို့နယ်၊ ေဒါပိုဵ စီေကျဵရွာအနီဵတွင် KNPP နှင်ဴ KNDF 

ပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့သည ် စစ်ေကာင်စီတပန်ှငဴ် နဳနက် (၁၁)နာရီတင်ွတစ်ကကိမ်နှင်ဴ ညေန(၄)နာရီတငွ် 

တစက်ကိမ် တိက်ုပွဖဲဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ တိုက်ပွအဲတွင်ဵ KNDF မှ တပ်သာဵတစ်ဦဵ ကျဆုဳဵကာ 

အချ ို ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲဴပါသည။် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့ ၀င်မျာဵသည ် အရပ်၀တ်မျာဵဖဖင်ဴ တိုက်ခိုက်မှုမျာဵ 

ဖပုလုပ်ကာ ဖပည်သ့ူအိုဵအိမ်မျာဵကုိ ေဖာက်ထွင်ဵမပီဵ ပစ္စည်ဵ မျာဵ ယူေဆာင်သွာဵ  ကသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ(၂၂)ရက်ေန့၊ ဒီေမာဆိုမမို့နယ်ရှိ စစ်ေကာင်စီပိုင် Mytel တာဝါတိုင် ဖျက်ဆီဵခဳခဲဴရသည်။  

 

စက်တင်ဘာလ(၂၃)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ ် ကုန်ဵသာေကျဵရွာအနီဵ ေကျာက်ဆည်ကန်တွင် KNPP 

နှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့သည် စစ်ေကာင်စီတပ်နှင်ဴ ညေန (၆:၃၀) အချနိ်တွင် ထိေတွ့တိုက်ပွဲ 

ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည။် ထိုတရက်တည်ဵအတွင်ဵ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်တွင်လည်ဵ KNPP၊KNDF ပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့သည် 

စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ တိုက်ပွဖဲဖစ်ပွာဵခဲဴသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာဘက်သ့ုိ အင်အာဵ အလုဳဵအရင်ဵဖဖင်ဴ 

ထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵကုိ KNPP နှင်ဴ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိမှ ခုခဳတိုက်ခိုက်ရာ 

နဳနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှစ၍ ည ၇ နာရီထိ တိုက်ပွအဲဖပင်ဵ အထန် ဖဖစ်ပွာဵကာ တိက်ုပွမဲျာဵအတွင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၁၀ ဦဵ ေသဆုဳဵမပီဵ KNDF ဘက်မ ှ ၁ ဦဵကျဆုဳဵ ေ ကာင်ဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်ဖွဲ့ (KNDF) က သတင်ဵ ထုတ်ဖပန်သည။်  စစ်ေကာင်စီတပမ်ှ လကန်က်ကကီဵမျာဵ 

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ေသဵဆူလဲေကျဵရွာမှ သင်ဵအုပဆ်ရာတစ်ဦဵ၏ ေနအိမအ်ပါအဝင် 

အဖခာဵေနအိမတ်လုဳဵ ထိမှန်ပျက်စီဵခဲဴမပီဵ ကုန်ဵသာေကျဵရွာရှိ ေနအိမ် (၄)လုဳဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ မီဵရှို့ 

ဖျက်စီဵခဲဴသည။်  

 

စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်ေန့၊  ဖဖစ်ပွာဵေနေသာတိက်ုပွဲအတွင်ဵ ညေန ၄ နာရီခွဲခန့်တွင် တိုက်ပွဲ ကာဵ 

ဖဖတသ်န်ဵသွာဵေသာ အဖဖူေရာင် ကာဵ ၁ စီဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွ့မျာဵမှ ပစ်ခတ်လိုက်မပီဵ အဆိုပါ 

ကာဵသည ် မီဵေလာင်ကျွမ်ဵသွာဵမပီဵ ကာဵေပါ်ပါ ဖပည်သူ ၁ ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴသည။် သညဴ်အဖပင် 

စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်ေန့တွင်လည်ဵ ကုန်ဵသာေကျဵရွာရှိ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵသည် စစ်ေကာင်စီ၏ 

လကန်က်ကကီဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ထိမှန်ေသဆုဳဵခဲဴသည်။ 

 

စက်တင်ဘာလ (၂၆)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ကုန်ဵသာ၊ ေကျာက်ဆည်ကန်၊ ေသဵဆူလဲအနီဵတွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵနှင်ဴ  KNPP၊KNDF၊PDF ပူဵေပါင်ဵတပတ်ို့ ေန့လည် (၁၀)နာရီအချနိ်တွင် 

ထပ်မဳတိုက်ပွ ဲ ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵသညဴ် ကုန်ဵသာေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ  



ဖပည်သ့ူအိုဵအိမ(်၃)လုဳဵအာဵ ထပ်မဳမီဵရှို့ခဲသဴည။် တိုက်ပွဖဲဖစ်ပွာဵခဲဴေသာေနရာတင်ွ စစ်ေကာင်စီမှ ေနအိမ် 

(၃၅) လုဳဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴမပီဵ (၁၅) လုဳဵ သည ် လကန်က်ကကီဵ ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ 

ထိမှနပ်ျက်စီဵခဲဴေ ကာင်ဵ KNDF မှ ထုတ်ဖပန်သည။် တိက်ုပွေဲ ကာငဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ကုန်ဵသာ၊ 

ေကျာက်ဆည်ကန်၊ ေသဵဆူလဲ၊ ေဒါငဳခါဵစသညဴ် ရွာမျာဵမှ ေဒသခဳမျာဵနှင်ဴ အနီဵနာဵတဝိုက်ရှ 

ိေကျဵရွာေပါင်ဵ (၁၀)ရွာမှ ေဒသခဳ တစ်ေသာင်ဵနီဵပါဵ ထွက်ေဖပဵတိန်ဵေရှာင် ေန ကရသည။်  

 

  
ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေသဵဆူလဲနှင်ဴ ကုန်ဵသာေကျဵရွာမှ ၂၅-၂၆ ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီမှ မီဵရှို့ခဳလိုက်သညဴ်အိမ်မျာဵ (ဓါတ်ပုဳ 

- KNDF) 

 

 လူသာဵချင်ဵကူညီေထာက်ထာဵမှု အကူအညီ၏ကာဵ တိက်ုခိုက်ခဳရခခင်ဵ 

 

စစ်ေကာင်စီသည် အရပ်သာဵဖပညသူ်မျာဵကုိ ပစ်မှတထ်ာဵ ပစ်ခတ်ေနရုဳမကဘဲ စစ်ေဘဵေရှာင် 

မျာဵအတွက် ကူညေီပဵေနေသာ လူသာဵချင်ဵကူညီေထာက်ထာဵမှု ကူညီသူမျာဵအာဵ ပစ်မှတ်ထာဵကာ 

စစ်ေဆဵေမဵဖမန်ဵဖခင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵဖခင်ဵ၊ သတ်ဖဖတ်ဖခင်ဵမျာဵ လုပ်ေနလာေနသည်ဴအတွက် 

လူမှုကူညီေနသူမျာဵသည ်ေန့စဉ်နှင်ဴအမျှ အသက်အန္တာရယ်နှင်ဴ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည။်  

 

စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့၊ စစ်ေဘဵေရှာင်ဖပညသူ်ေတွအတွက် ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ရိက္ခာသယယ်ူမပီဵ 

လွိုင်ေကာ်မမို့မှ ဒီေမာဴဆိုမမို့ဖက်သ့ုိ ဖပန်လာသညဴ် ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ၏ကာဵအာဵ ၆မိငု်နှငဴ် 

ဇရပ်ဖဖူသွာဵသညဴ်လမ်ဵေထာင်ဴတင်ွ စစ်ေကာင်စီမှ ပစ်ခတ်လိုက်သည။် စစ်ေကာင်စီ၏ ပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် 

ကာဵ၏အေရှ့ကာဵမှနထ်ိသွာဵမပီဵ ကဳေကာင်ဵစွာဖဖငဴ် ယဉ်ေမာင်ဵသည် အသက်ေဘဵမှ လွတ်ေဖမာက် 

လာခဲဴသည။်  

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခခအေန 

ကရင်နီဖပည်၏ ကုိဗစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 

 

ရက်စဲွ ကုိဗစ်ေုိဵေတွ့လူနာ ေ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 

ဩဂုတ် ၃၀ မှ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ 

၂၀၂၁ 

၇၉၆ ၂၇ 

စက်တင်ဘာလ ၂၃ မှ 

စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

၇၈၀ ၂၈ 

 

ယခုေဖာ်ဖပထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵသည ် အိုင်ဒီပီ စခန်ဵမျာဵ၏အေရအတွက်အာဵ ထညဴ်သွင်ဵထာဵဖခင်ဵ 

မရှိသညဴ်အတွက် ကိန်ဵဂဏန်ဵအမှနသ်ည ်သညထ်က်မျာဵစွာ မျာဵေနနိုင်သည်။ 

 
Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +668 2196 2258  

Ruby   Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org                      

Email: kcsn2010@gmail.com 

http://www.karennicsn.org/
mailto:kcsn2010@gmail.com

