
 
    afgdfh;kyg l;uhoFh lrkGg;kHgrJg l;KzFhh 
    Karenni Civil Society Network       
  

                                                          P.O. Box - 100, Mae Hong Son, 58000, Thailand 

  Phone: 06 5329 7814, E-mail:kcsn2010@gmail.com 

 

ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ 

ရက၊် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

နုိဝင်ဘာ ၂၁ 

နုိဝင်ဘာ ၂၂ - 

ဒီဇင်ဘာ ၅  

စုစုေပါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၁၃၂  132 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂၃၉ ၁၈ 257 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၄၆  146 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၃၃  ၃၃ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၂၅၁ 5 256 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၀၉  109 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၂  ၂ 

၅ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵခဳရေသာ CDM 

ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲမဴမို ့နယ် ၇၈  ၇၈ 

 ဖါဵေဆာင်ဵမမို ့နယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို ့နယ် ၅၄  ၅၄ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေပါင်ဵထုတ်ပယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

နုိဝင်ဘာ ၇ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် နိုဝင်ဘာ 

၈ - နုိဝင်ဘာ ၂၁ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၃၂၃၁၁  ၃၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၄၁၀၀၀  ၄၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉ ၁၄၈၆ ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၅၅၄၄၉ ၁၄၈၆ ၁၅၆၉၃၅ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 ခုခဳတပ်မျာဵ၏တုိကခ်ိကု်ခခင်ဵနှငဴ် စစ်ေကာင်စီလမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵ ပိတ်ဆ့ုိမှု၊ စစေ်ကာင်စီမှ ေစတနာဴ 

ဝနထ်မ်ဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခခင်ဵ၊ ရွာသာဵမျာဵအာဵ လူသာဵဒုိင်ဵကာအခဖစ် အသဳုဵခပုခခင်ဵနှင်ဴ အိမ်မီဵရှ့ို ခခင်ဵမျာဵ 

 

မပီဵ ခဲဴသည် နစှ်ပတ်အတွင်ဵ လိွုင်ေကာ်မမို့နှင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့မျာဵတွင် အဓိက စစ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ကရင်နီတပ်မေတာ်နှငဴ် 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ်မှ စစ်ေကာင်စီ၏ အဓိက သွာဵလာေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵအာဵ ပတ်ဆို့ 

လုိကသ်ည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်ေန့တွင် ေဒါသမကကီဵ-ေဘာလခဲလမ်ဵအာဵ အမျာဵဖပည်သူလဳုခခုဳေရဵအတွက် 

ဒီဵဇင်ဘာလ (၃) ရက်ေန့မှ စတင်ကာ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထာဵမည်ဖဖစ်ေ ကာင်ဵ KNDF မှ ထုတ်ဖပန် 

ထာဵသည။် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် ေဒသခအဳသုိင်ဵအဝိုင်ဵမျာဵအာဵ အဖပစ်ေပဵဖခင်ဵမျာဵ၊ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵဖခင်ဵ 

မျာဵ၊ ရွာသာဵမျာဵအာဵ လူသာဵဒိုင်ဵကာအဖဖစ် အတင်ဵအဓ္စမခိငု်ဵေစဖခင်ဵနှင်ဴ အရပ်သာဵေနအိမ်မျာဵအာဵ မီဵရှို့ 

ဖျက်ဆီဵဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်သည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ ေနာင်ယာဵရပ်ကွက်ရိှ ခရစ္စတူဵဘရုင်ဘုရာဵေကျာင်ဵအတွင်ဵ ရဲနှင်ဴ 

စစ်သာဵတ့ုိမှ အင်အာဵအမျာဵအဖပာဵဖဖင်ဴ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲဴမပီဵ ေကျာင်ဵဝင်ဵထဲရှိ ဂရုဏာေဆဵခန်ဵမ ှ စစ်စတာ၊ 

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ ဆရာ၊မ (၁၈)ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သာွဵခဲဴသည်။ သညဴ်အဖပင် ေဆဵခန်ဵမ ှ အေရဵကကီဵ 

လူနာမျာဵနှင်ဴ ကိုဗစ်လူနာမျာဵကုိလည်ဵ လိွုင်ေကာ်ဖပည်သ့ူေဆဵရဳုကကီဵသ့ုိ ေရွ့ေဖပာင်ဵသွာဵခဲဴမပီဵသည်ဴေနာက် 

ဂရုဏာေဆဵခန်ဵအာဵ ပိတ်သိမ်ဵလုိကသ်ည်။ ဖမ်ဵဆီဵခဳထာဵရေသာ ဂရုဏာေဆဵခန်ဵမ ှ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ ဆရာ၊မ 

(၁၈)ဦဵအာဵ နုိဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ညေန ၆ နာရီေကျာ်အချနိ်တွင် ဖပနလ်ည်လွတ်ေပဵခဲဴသည်။ 

 

 
                                          ရဲနှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတ့ုိမှ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွေြဴဲေသာ ြရစ္စတူဵ  ဘုရာဵေကျောင်ဵ - ဓါတ်ပဳု CJ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိ စဳဖပေဖခာက်မုိင်ဖက်သ့ုိ စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ ကရင်နီ 

တပ်မေတာ်(KA)၊ KNDFပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိမှ စဖဳပေဖခာက်မုိင်တွင် တုိကပဲွ် (၃)ကကိမ် ဖဖစပွ်ာဵခဲမပီဵ စစ်ေကာင်စီမှ 

(၃)ဦဵေသဆဳုဵကာ KNDFမှ ရဲေဘာ်တစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဴဲသည်။ 

 



နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် စဳဖပေဖခာက်မုိင် ေဒါပုိဵစီဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵတွင် တပ်စွထဲာဵေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDFပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိမှ မနက် ၆:၅၇ နာရီအချနိ်တွင် တုိကပ်ွဲ 

ဖဖစပွ်ာဵခဲသဴည်။  ထုိတရက်တည်ဵ ညေန (၃:၀၀) နာရီ ခန့်အချနိ်တွင် ပန်ကန်ဵရပ်ကွက် ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ 

အနီဵတွင် တပ်စဲွထာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိမှ တုိကပ်ွဲ 

ဖဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၁)ဦဵ ေသဆဳုဵခဲသဴည်။ ငါဵမိုင်နှငဴ် ေဖခာက်မုိင် အနီဵတွင်လည်ဵ နှစ်ဖက်ထိေတွ့ 

တုိကပဲွ် ဖဖစပွ်ာဵကာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၂)ဦဵ ဒဏ်ရာရရိှမပီဵ KNDF မှ ရဲေဘာ် (၁)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရရာ ရရှိခဲသဴည်။  

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ ရဲစခန်ဵ အနီဵတွင်လည်ဵ နှစ်ဖက်အဖပန်အလှန် ပစ်ခတ်တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီဖက်မှ (၂)ဦဵ 

ေသဆဳုဵကာ (၇) ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရရာ ရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် စဳဖပေဖခာက်မုိင်ေကျဵရွာအတွင်ဵ နဳနက ် ၅၃၀ နာရီအချနိ်တွင် ကရင်နီ 

တပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိနှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်အေဖခစုိက် (၄၂ရ)တပ်တို့ တိုက်ပဲွဖပင်ဵထန်ခဲဴမပီဵ 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ် KNDF မှ တပ်ဖဲွ့ (၄)ဦဵ ကျဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ တုိကပဲွ်အမပီဵ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်မျာဵမှ ေကျဵရွာအတွင်ဵရှိ အရပ်သာဵ (၇)ဦဵအာဵ လူသာဵဒုိင်ဵကာအဖဖစ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သာွဵခဲဴမပီဵ ေန့လည် 

အချနိ်တွင် ဖပနလ်ည်လွတ်ေပဵခဲဴသည်။ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ေဆာ်ခီဵ ေဒါနှငဴ် ေဒါလုိေရှဵေကျဵရွာအ ကာဵရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵ 

တာဝါတုိင်ကကီဵ နှစ်ခုအာဵ ဖျက်ဆီဵခဳလုိကရ်သည်။ ဖျက်ဆီဵခဳလုိကရ်ေသာ တာဝါတုိင်နှစ်ခုသည် ေလာပီတ 

အမတ်ှ(၁)ဓါတ်အာဵေပဵစစ်ရုမှဳ ေနဖပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန၊် မန္တာေလဵစသည်ဴ မမို ့ကကီဵမျာဵသ့ုိ ဓါတ်အာဵေပဵပို့ေနေသာ 

တာဝါတုိင်ဖဖစ်သည်။ 

       
                        ဖျက်စီဵခဳရသညဴ် တာဝါတိငု်                                   တိက်ုပွအဲတငွ်ဵ ကျဆဳုဵသွာဵသညဴ် KNDF ရဲေဘာ် (၄)ဦဵ၏ ေနာက်ဆဳုဵဖမင်ကွင်ဵ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ ရှာဵေတာမမို ့နယ် ပွန်ေချာင်ဵအနီဵတွင် စစ်ေကာင်စီ၏ ေရှ့တန်ဵတပ်စခန်ဵ အာဵ ကရင်နီ 

တပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိမှ (၄)ကကိမ် တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ ၂၆ ရက်ေန့တွင် (၁)ကကိမ် ထပ်မဳတိုကပဲွ် 

ဖဖစပွ်ာဵခဲဴသည်။ တုိကပဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီဖက်မှ (၃)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲသည်။ တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵရာ အနီဵနာဵတွင် 

ရှိေသာ ေကျဵရွာ (၃)ရွာက အမ်ိေဖခ (၃၀၉) အိမ် ထွကေ်ဖပဵတိမ်ဵေရှာင် ေန ကရသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်၊ ဒီဵေမာဴဆုိနငှဴ် ေဘာလခဲမမို့နယ်မျာဵကုိ ချတိ်ဆက်ထာဵေသာ လမ်ဵဖဖစ်သည်ဴ 

လိွုင်ေကာ်-ဒီဵေမာဴဆုိ-ေဒါသမကကီဵ-ေဘာလခဲလမ်ဵအာဵ အမျာဵဖပည်သူလဳုခခုဳေရဵအတွက် ဒီဵဇင်ဘာလ (၃) 



ရက်ေန့မှ စတင်မပီဵ ရက်အကန့်အသတ်မရိှ ပိတ်ထာဵမည်ဖဖစ်မပီဵ မိဘဖပည်သူမျာဵ ခရီဵသွာဵလာဖခင်ဵ မဖပုလုပ် 

 ကရန် KNDF မှ ထုတ်ဖပန်ထာဵသည။် ၎င်ဵလမ်ဵေ ကာင်ဵကို အသဳုဵဖပုမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် 

တပ်အေဖပာင်ဵအလဲေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စစ်တပ်အင်အာဵ ဖဖည်ဴတင်ဵဖခင်ဵနှငဴ် ရိက္ခာမျာဵ သယ်ယူပ့ုိေဆာင် 

ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ အသဳုဵဖပုေလရိှဴသညဴ်အတွက် ပိတ်ထာဵဖခင်ဵဖဖစသ်ည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ထူလီွဵဘီလာေကျဵရွာနှငဴ် ေဖခေတာ်ရာဘုရာဵအနီဵတွင် စစ်ေကာင်စီ 

တပ်နှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိ တိုကပ်ွေဲခဖစ်ပွောဵြဲဴပပီဵ စစ်ေကာင်စီမှ ထူလွေီဵဘီလာ 

ေကျေဵရွာရှိ ေနအိမ် (၅)လဳုဵအာဵ မီဵရှို့လိုက်ပါသည်။  

 

 ရှာဵေတာမှ လတ်တေလာ ေနရပ်စနွ့်ခွါထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်ခခင်ဵနှငဴ် ဒီဵေမာဴဆုိ စစ်ေခပဵေရှာင်မျာဵ၏ 

ေနအိမ်မျာဵ မီဵရှ့ို ဖျက်ဆီဵခဳရမည်ကိ ုစိုဵရိမ်ေန ကခခင်ဵ 

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့ ပွန်ေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ ရှာဵေတာမမို့နယ်တွင် ဖဖစပွ်ာဵခဲဴေသာတုိကပဲွ်ေ ကာင်ဴ အိမ်ေဖခ (၃၀၉) 

လဳုဵမှ ရွာသာဵ ၁၅၀၀ ခန့်တ့ုိသည် ေနရပ်စွန့်ခွါမပီဵ  ေတာထဲသ့ုိ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနခဴဲ ကသည်။ 

ဤကိန်ဵဂဏန်ဵသည် စစ်အဏာသိမ်ဵချနိ်မှစမပီဵ ရှာဵေတာမမို ့နယ်တွင် စစ်ေဘဵေရှာင်အသစ် ေနာက်ထပ် သဳုဵဆ 

တုိဵလာဖခင်ဵ ဖဖစ်သည်။  

 

နိုဝင်ဘာလ ေနာက်ဆဳုဵပတ်တွေင် စစ်ေကာင်စီထဳမှ မကကာြင် ဒီဵေမာဴဆုိပမို့သည် ခပာကျေသွောဵမည်ဟူေသာ 

သတင်ဵမျောဵ ခပန့်နှဳ ့ ထွေက်ေပါ်လာြဲသဴည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ဒီဵေမာဴဆုိမှ စစ်ေဘဵေရှာင်ရွာသာဵမျောဵသည် ပမို ့တွေင်ဵသ့ုိ 

ခပနလ်ာပပီဵ  ပစ္စည်ဵမျောဵ သယ်ယူကာ ပုန်ဵေရှာင်ေနေသာ ေနရာသ့ုိ သယ်ယူသွောဵကကသည်။ ယေန့ထိတုိင် ေနအိမ်သ့ုိ 

ခပနလ်ည်ေနထုိင်ရဲကကသညဴ် သူမျောဵ မရှိေသဵေြျေ။ 

 

 ကရင်နီခပည်၏ ကိုဗစ်အေခခအေန 

 

ကရင်နီဖပည်၏ ကိုဗစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 

 

ရက်စွေဲ ကုိဗစ်ပုိဵေတွေ့လူနာ ေသဵဆဳုဵသည်ဴ ဦဵေရ 

ဇွေန် 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 စက်တင်ဘာ ၁၂၊ 

၂၀၂၁ 

၇၉၆ ၂၇ 

စက်တင်ဘာလ ၂၃ မှ 

စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

၇၈၀ ၂၈ 

စက်တင်ဘာလ ၂၇ မှ ၇၇၆ ၂၅ 



ေအာက်တုိဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁ 

ေအာ်ကတုိဘာ ၁၁ မှ 

ေအာက်တုိဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

၃၇၈ 23 

ေအာက်တုိဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၁ မှ 

နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁ 

၇၅၂ ၈၂ 

နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၁ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ 

၂၀၂၁ 

၃၈၆ ၁၃ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မှ 

ဒီဇင်ဘာလ ၅၊ ၂၀၂၁ 

118 11 

 

 

ယခုေဖာ်ဖပထာဵေသာ ကိုဗစ်ကူဵစက်ဖခင်ဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵသည် ေဖမဖပင်အေဖခအေနအာဵ လွမ်ဵခခုဳထာဵဖခင်ဵမဟတ်ုပါ။ 

ေနရပ်စွန့်ခွါမပီဵ  ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနေသာ စခန်ဵမျာဵ၏ အေရအတွက်မျာဵ ပါဝင်ေနဖခင်ဵမရိှသညဴ်အဖပင် 

ရွာသာဵမျာဵသည် စစ်ေကာင်စီ၏ ကျန်ဵမာေရဵကူညီေထာင်ပဳမဴှုမျာဵအတွက် စမ်ဵသပ်မှု (သ့ုိမဟုတ်) ကုသမှုအေပါ် 

ဝနေ်လဵေန ကဖခင်ဵ ဖဖစသ်ည်။ ကုိဗစ်လူနာမျာဵသည ် လိွုင်ေကာ်ေဆဵရဳုတွင် ကုသခဳယူဖ့ုိထက် ခရစ္စတူဵဘရုင် 

ဘုရာဵေကျာင်ဵဝင်ဵထဲတွင် ဖွငဴ်လှစ်ထာဵေသာ ဂရုဏာေဆဵခန်ဵတွင်သာ ကုသမှုခယူဳဖ့ုိ  ဆန္ဒရှိေ ကာင်ဵ 

လက်ေတွ့တွင် ေတွ့ဖမင်နိငု်သည်။  

 

 

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/

