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ေောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုေသင်ဵေဖွဲ့ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် ေေခခေေန တင်ခပချက် စက်တင်ဘာလ ၂၇ 

ရက်မှ ေောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ေတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ ေကျဉ်ဵ 

 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

စက်တင်ဘာ ၂၆ 

စက်တင်ဘာ ၂၇ - 

ေောက်တိုဘာ ၁၀ 

စုစုေေါင်ဵ 

၁ သတ်ဖြတခ်ဳရဖခင်ဵ  ၈၈ ၉+၂၅1 ၁၂၂ 

၂ ြမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၈၄ ၉ ၁၉၃ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၁၃ ၁၆ ၁၂၉ 

၄ ေေဆာက်ေေုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၁၈ ၁၅ ၃၃ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၂၃၁ ၃ ၂၃၄ 

 ြယ်ခုဳမမို့နယ် ၅၄ ၄  ၅၈ 

၅ ထုတ်ပယခ်ခင်ဵခဳရေသာ 

CDM ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ြရူဆိုမမို့နယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲဴမမို့နယ် ၇၈  ၇၈ 

 ြါဵေဆာင်ဵမမို့နယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို့နယ် ၅၄  ၅၄ 

 ြယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

                                                 
1
 ၂၅ PKPF တိုဵ တက်ေသာကရင်နီဖြည်သ့ူအင်အာဵစု၏ ေဖမဖြင်ြုဳမှန်အချက်အလက်ေကာက်ခဳမှုကို အေဖခခဳ၍ 

ေသဆုဳဵမှုနှုန်ဵတူညီရန် စုေြါင်ဵထညဴ်သွင်ဵထာဵသည်။  



 ေောလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵေကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ 

စက်တင်ဘာ ၂၆ 

ရက်ေန့ ေထိ  

IDPs ေသစ် 

စက်တင်ဘာ ၂၇ - 

ေောက်တိုဘာ ၁၀ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၂၇၃၁၁ ၅၀၀၀ ၃၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ြရှုဆို ၃၄၀၃  ၃၄၀၃ 

၄ ြါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ြယ်ခု ဳ ၃၁၀၀၀  ၃၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေောလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၃၉၄၄၉ ၅၀၀၀ ၁၄၄၄၄၉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 ဆက်လက်ခြစ်ေေါ်ေနေော ရွာောဵမျာဵ မတရာဵြမ်ဵဆီဵြဳရခြင်ဵ  

 

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်ဵ သညဴ် အချနိ်မစှမြီဵ ကရင်နီဖြည်နှင်ဴ ြယ်ခုဳမမို့နယ်တွင် ြမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် 

လူဦဵေရသည် ၁၈၄ ဦဵမှ မြီဵခဲဴသညဴ်သီတင်ဵနှစ်ြတ်အတွင်ဵ ၁၉၃ ဦဵအထိ တုိဵလာခဲဴမြ ီဖြစ်သည်။ 

 

စက်တင်ောလ (၃၀) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ကုန်ဵသာတိုက်ြွဲအမြီဵတွင် စစ်ေကာင်စီတို့သည် 

ေဖခလျင်လှညဴ်လညမ်ြီဵ အဖြစ်မဴဲ လူငယ် ၇ ဦဵကုိ PDF ဟု စွြစ်ွဲကာ ြမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၇) ရက်ေန့တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့နှင်ဴ ရှာဵေတာသ့ုိ လိုင်ဵကာဵေဖြဵသညဴ် လိုင်ဵကာဵ 

ယဉ်ေမာင်ဵနှင်ဴ အကူတစ်ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ အေကကာင်ဵမဲြဴမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည။် 

 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ နယ်ေခမရှင်ဵလင်ဵ ေရဵ၊ ေရပ်သာဵမျာဵ ရိှရာေရပ်သ့ုိ 

လကန်က်ကကီဵမျာဵ ပစ်ခတ်ခခင်ဵနှင်ဴ ေရပ်သာဵမျာဵ၏ ေနေိမမ်ျာဵ မီဵရှို့ခဳရခခင်ဵ 

 

စစ်ေကာင်စီသည် ၎င်ဵတို့၏ နယ်ေဖမလုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ ေထာက်ြဳဴေြဵနိုင်ရန်အတွက် 

နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵမျာဵ ဆက်လက်လုြေ်ဆာင်ေနမြီဵ ရှမ်ဵ ဖြည်နယ်ေတာင်ြိုင်ဵ ကေလာမှ ကရင်နီ 

ဖြည်သုိ့ စစ်အင်အာဵဖြည်ဴတင်ဵလာေနသညဴ်အဖြင် ေောလခဲနှင်ဴ ြာဵေဆာင်ဵသ့ုိ စစ်သာဵအေထာက် 

အကူမျာဵ ြို့ေဆာင်ေနသည။် သ့ုိေသာ်ဖငာဵလည်ဵ  ၎င်ဵတို့၏စစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် ယဉ်တန်ဵမျာဵအာဵ 

ဖြည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတြမ်ျာဵမှ တိုက်ခိုက်မြီဵ စစ်ေကာင်စီတြမ်ှ ၁၂ ဦဵထကမ်က ေသဆုဳဵမြီဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵလည်ဵ ရှိခဲဴသည။် စစ်ေကာင်စီတြမ်ျာဵသည ် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် အြါအဝင် 

ဖြည်သူလူထုမျာဵ ရှိသညဴ် အရြ်သ့ုိ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖြငဴ် ြစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ၊ စစ်ေေဵေရှာင်မှ 

ဖြန်လာေသာ ရွာသာဵမျာဵအာဵ ြစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵဖြငဴ် လကတ်ုန့်ဖြန်ခဲသဴည။် 

 

စက်တင်ောလ (၂၇)ရက်ေန့၊ ြင်ေလာင်ဵမမို့နယ်၊ ကေလာမမို့မှ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်သို့ 

စစ်အင်အာဵဖြည်ဴတင်ဵရန် ြယ်ခုဳမမို့သ့ုိ စစ်ေကကာင်ဵချလီာေသာ စစ်ေကာင်စီယာဉ်တန်ဵ (၄၅)စီဵအာဵ 

ြယ်ခုဳ KNDF မှ ခုခဳတိုက်ခိုက်ကာ စစ်ေကာင်စီြက်မှ အနည်ဵဆုဳဵ (၂၀)ဦဵခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည။် 

တိက်ုြွဲအမြီဵ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵသည် လက်နက်ကကီဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵဖြင်ဴ အနီဵနာဵရှိ 

ေကျဵရွာအတင်ွဵသ့ုိ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ အဖြစ်မဲဴရွာသာဵ (၂)ဦဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန ် ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဲဴသည။်  

 

စက်တင်ောလ (၂၉) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာင်မမို့နယ်၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာအနီဵတွင် KA/KNDF/PDF 

ြူဵေြါင်ဵတြန်ှငဴ် စစ်ေကာင်စီတြ်တို့ မွန်ဵ တည်ဴ (၁၂း၀၀) နာရီမ ှ ညေန (၅း၀၀) အထိ 

တိက်ုြွဲဖြင်ဵထန်ခဲဴမြီဵ တိုက်ြွဲအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတြမ်ှ (၃၀) ဦဵ ေသဆုဳဵမြီဵ (၃၀) ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 



ရရိှကာ စစ်ေကာင်စီလက်နက်အဖြည်ဴ သယ်ေဆာင်လာေသာ ကာဵတစ်စီဵ မီဵရှို့ြျက်ဆီဵ ခဳခဲဴရသည။် 

တိက်ုြွအဲတွင်ဵ ဖြည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတြမ်ှ (၄)ဦဵကျဆုဳဵမြီဵ KNDF မှ (၁)ဦဵ ကျဆုဳဵသွာဵခဲဴသည။်  

 

စက်တင်ောလ (၂၉) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ေသဵဆူလဲေကျဵရွာရှိ စစ်ေေဵေရှာင်ဖြည်သူ (၁) 

ဦဵသည် ေနအိမသိ်ု့ ရိက္ခာသယ်ယူရန် ဖြန်လာစဉ် စစ်ေကာင်စီတြမ်ျာဵ ေထာင်ထာဵေသာ မိုင်ဵနင်ဵမိမြီဵ 

ဖြင်ဵထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည။် 

 

   
       စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ ေထာင်ထာဵေသာ မိုင်ဵနှင်ဵမိမြီဵ ဒဏ်ရာရရှိသွာဵသညဴ် ေသဵဆူလဲ ရွာသာဵ   လက်နက်ကကီဵကျည် ကျေြါက်ကွဲဖခင်ဵေကကာငဴ် ြျက်စီဵသွာဵေသာ ကုန်ဵသာ ေကျဵရွာမှ ေနအိမ် 

 

စက်တင်ောလ (၃၀) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ကုန်ဵသာေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတြ်နှငဴ် 

ကရင်နီြူဵေြါင်ဵတြ်မျာဵ မွန်ဵ လွဲ (၂း၀၀) အချနိ်တွင် (၁၀) မိနစ်ခန့် တိက်ုြွဲဖြစ်ြွာဵခဲဴသည။် 

စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵသည် ကုန်ဵသာေကျဵရွာ၏ အဖြင်ေက်ရှိ ေတာင်ကုန်ဵေြါ်တွင် တြစ်ွဲထာဵမြီဵ 

အေြါ်မှ ေကျဵရွာတွင်ဵသ့ုိ လကန်က်ကကီဵ၊ လကန်က်ငယ်မျာဵဖြင်ဴ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ 

ဖြုလုြ်သဖြင်ဴ ေနအိမ ်(၁၀) လုဳဵ မြိုကျြျက်စီဵခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၂)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ထူလွီဵေီလာနှင်ဴ ေငွေတာင်ရွာသစ်ေကျဵရွာ 

အကကာဵတွင် ထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵအာဵ KA၊ KNDF တို့မ ှခုခဳတိက်ုခိုက် ခဲဴြါသည။် 

တိက်ုြွဲသည် ညေန (၁၇း၀၀) နာရီခန့်အချနိ်တွင် စတင်ဖြစ်ြွာဵခဲဴမြီဵ တစ်နာရီနီဵြါဵ 

တိက်ုြွဲဖြစ်ြွာဵကာ စစ်ေကာင်စီတြ်မှ (၂)ဦဵ ေသဆုဳဵမြီဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အချ ို ့ရှိခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၂) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ကုန်ဵသာေကျဵရွာတင်ွ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵမှ 

ေထာင်ထာဵသညဴ် မိုင်ဵအာဵ စစ်ေေဵေရှာင်မှဖြန်လာေသာ ကုန်ဵသာေကျဵရွာမှ အမျ ို ဵသမီဵ (၁) ဦဵ 

နှင်ဵမိမြီဵ ညာေက်ေဖခေထာက် ဖြတသွ်ာဵခဲဴြါသည်။ 

 

ေအာက်တိုောလ (၄) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့မှ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့သို့ ဦဵတည်လာေသာ စစ်ေကာင်စီ 

ယာဉ်တန်ဵ (၃၅)စီဵအာဵ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ စဳဖြ (၆)မိင်ုနှင်ဴ (၅)မိင်ု ေကျဵရွာ အကကာဵတွင် KA နှင်ဴ KNDF 



တို့မ ှ  တိုက်ခိုက်ခဲဴြါသည်။ ထို့အဖြင် လွိုင်ေကာ် - ဒီဵေမာဴဆို လမ်ဵမကကီဵတစ်ေလျှောက် လမ်ဵကင်ဵ 

ချထာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတြမ်ျာဵနှငဴ် ကရင်နီြူဵေြါင်ဵတြတ်ို့ တိက်ုြွမဲျာဵ ဖြစ်ြွာဵခဲဴသည်။ မွန်ဵ လွဲ (၁) 

နာရီ ေဒါြိုဵစီ ေကျဵရွာတွင် တစ်ကကိမ်နင်ဴှ ညေနြိုင်ဵ (၃း၃၀) နာရီအချနိ် ေဒါခလိုက်လင်ဵ တွင် 

တစ်ကကိမ် တိက်ုြွဖဲြစ်ြွာဵခဲဴသည။် ထိုတိုက်ြွဲမျာဵအတွင် စစ်ေကာင်စီေက်မှ ကာဵတစ်စီဵ ြျက်စီဵခဲဴမြီဵ 

တြသ်ာဵ(၄) ဦဵေသဆုဳဵခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၅)ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ၏ လကန်က်ကကီဵရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်မှုမျာဵေကကာငဴ် 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေခါက်ြေလာေဴကျဵရွာရှိ အရြ်သာဵေနအိမ ် (၂)လုဳဵ ထိမှန်ြျက်စီဵခဲဴမြီဵ အမျ ို ဵသာဵ 

တစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည။် 

 

ေအာက်တိုောလ (၆)ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ၏ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ လွိုင်ေကာ်မမို့ေြါ် 

ရြ်ကွက်မျာဵဖြစ်သညဴ် နမဴ်ေော်ဝမ်(ခ)ရြ်ကွက်၊ ဧက ၅၀၀ ရြ်ကွက်နှငဴ် ေရနီကန်ေကျဵရွာအတွင်ဵသုိ့ 

ကျေြါက်ကဲွကာ အရြ်သာဵ (၈) ဦဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိမြီဵ (၁) ဦဵေသဆုဳဵခဲဴသည။်  

 

ေအာက်တိုောလ (၆)ရက်ေန့၊ ြရူဆိုမမို့နယ်၊ ထီဵေြါ်ဆိုေကျဵရွာတွင် ေနထိုင်သညဴ် စစ်ေေဵေရှာင် 

ဖြည်သူတစ်ဦဵသည် အိမေ်အာက်တွင်ရှိေသာ နွာဵမျာဵအာဵ လွှတ်ရန် ေကျဵရွာသ့ုိအဖြန်တွင် 

စစ်ေကာင်စီမှ အေကကာင်ဵမဲဴြစ်သတ်သွာဵခဲဴသည်။  

 

ေအာက်တိုောလ (၉) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ စဳဖြ ၆ မိုင်တွင် စစ်ေေဵေရှာင်စခန်ဵမှ ေကျဵရွာသို့ 

ရိက္ခဖြန်လာသယ်ယူသညဴ် ရွာသာဵ (၂) ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတြ်မှ အေကကာင်ဵမဲဴြစ်ခတ်သဖြင်ဴ 

(၁)ဦဵေသ (၁) ဦဵဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည။် 

 

 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ တိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ၏ အရြ်သာဵမျာဵအေြါ် ြစ်မှတ်ထာဵ တိုက်ခိုက်လာမှုမျာဵေကကာင်ဴ ထွက်ေဖြဵ 

တိမ်ဵေရှာင်ေနမှုမျာဵ ဆက်လကဖ်ြစ်ေြါ်ေစသည။် စက်တင်ော ၃၀ ရက်ေန့တွင် ကုန်ဵသာေကျဵရွာသို့ 

စစ်ေကာင်စီမျာဵ လကန်က်ကကီဵမျာဵ ြစ်ခတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ေနအိမ် (၁၀) လုဳဵ ထိမှန်ြျက်စီဵမြီဵ 

ကုန်ဵသာေကျဵရွာရြ်ကွက်(၄)ရြ်ကွက်မှ ရွာသာဵ ၅၀၀၀ ဦဵတို့သည ် ေတာတင်ွဵသ့ုိ ထွက်ေဖြဵ 

တိမ်ဵေရှာင်ေနကကရသည။် 

 

ဖြည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတြမ်ျာဵ၏ တိုက်ခိုက်မှုေကကာင်ဴ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵမှ လကတ်ုန့်ဖြန်သညဴ် 

အေနဖြင်ဴ ဖြည်သူလူထုအာဵ ြစ်မှတထ်ာဵလက်စာဵေချေနသ  ထွက်ေဖြဵတိန်ဵေရှာင်မှုမျာဵလည်ဵ 

ဆက်လက်ဖြစ် ေြါ်ေနမညမ်ှာ အမှနေ်ြ။ ေအာက်တိုောလ ၉ ရက်ေန့တွင် ဖြုလုြ်သည်ဴ ၇၁ 



ကကိမေ်ဖမာက် ေကအဲန်ြီြီ၏ အေဖခခဳစစ်သင်တန်ဵဆင်ဵြွတဲွင် ကိုယ်ြုိင်ဖြဌာန်ဵခင်ဴွနှင်ဴ ကုိယ်ြုိင် 

အုြခ်ျုြ်ခွင်ဴကုိအာမခဳေြဵနိုင်မည်ဴစစ်မှတ်ေသာ ြက်ဒရယ်ဖြည်ေထာင်စုရရှိသည်အထိ KNDF နှငဴ် 

ကရင်နီဖြည်သူလူထုမျာဵနှင်ဴအတူ ြန်ဵတိုင်ေရာက်သညဴ်အထိ ဆက်လက် တိက်ုြွဲဝင်သွာဵမည် 

ဖြစ်ေကကာင်ဵ ေကအဲန်ြီြမီှ ထုတ်ေြာ်ေဖြာကကာဵခဲဴသည။် 

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်ေေခခေေန 

ကရင်နီဖြည်၏ ကုိဗစ်အေဖခအေန (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 

 

ယခုေြာ်ဖြထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵသည ် အိုင်ဒီြီ 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     

Facebook: Karenni Csn                  

Email: kcsn2010@gmail.com 

 

http://www.karennicsn.org/
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