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ကရငရ္ုိး ရ ရာ၀ါငာငါ္င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔ မဂၤါ အငမ ္အအ  းုိးဲြ႔ိ၀ါ   ုိးဲြ႔၀ါး   
၀ါကအျအယ္-ူကရငအ္မ္ိး  း  အစလ ္အရုရ း၏ းရဏါ္ႊ  

 

၀ါအဲြ႔စျဖဴဖ - ၂၇၅၉ငုုွႏစ္္၊ ါာ ငူ ါ် လ့္(၁၅)ရက္္၊  
                                                                                          - စက္တင္ဘ ါ(၂)ရက္္၊ ၂ရ၂ရငုအွစ္။ 

 
ကရင့္းကကရ ာ္ ၂၇၅၉ ငုုွႏစ္္၊ ါာ ငူ  ါ် လ့္၀ါအဲြ႔္၊ ယ၀ါအဲြ႔ ရာ၀ါငာင္ါ် လ့္(၁၅)ရက္္၊ ငရစ္ုွႏစ္ ၂ရ၂ရ ငုုွႏစ္ စက္တင္ 

ဘ ါ(၂)ရက္၀ါအဲြ႔းလ္ ကရင္အမ္ိး  း  မ္  း၏ ကရင့္ရုိး ရ င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔မဂၤါ အငမ္ အအ  က္င္  ၀ါး ၀ါအဲြ႔ိ်ညစ္ ားလ္။ 
ဤရာ၀ါငာင္ါ ကရင္ရုိး ရ  င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔မဂၤါ ၀ါအဲြ႔ အငားမယတဖဴဖင္ ကရင္အမ္ိး  း  မ္  အ  ါုရ  ကုိးယ္စိးတ္ ုွႏစ္်ည  
က္အ္ မ င္မ္ း သ ၿ ိ၀ါဘ ရအ္င ္းိးမ္  ကင္ ၀ါရ ၀က၀ါစါုိး၀ါ၀က င္ ုွႏင့္ မိးမိးတုိးဲြ႔း၏ ဤကရင္ရုိး ရ  င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔ မဂၤါ   ျဖဴဖ၀ါတ ္ ိ
၀ါအဲြ႔ကုိး ကရင္အမ္ိး  း  မ္  အ  ါုရ  ကရင္အမ္ိး  း  ၀ါရ  စိးတ္ဓာတ္္၊ ကရင္အမ္ိး  း  မ္  း၏ ဂုဏ္းိးကၡ  အဂၤာရ ္ 
မ္  အ် လ့္အရ်ညင့္ Covid19 က ါ က္အ္ မ ၀ါရ ရုိးင္ရ ိ၀ါရ င္ရအ္/ိ ၀ါရွ င္ရအ္ စလ္ ကမ္ းတ္မွတ္င္က္မ္   ုွႏင့္အလၿ 
စုစုစလ္ စလ္ လၿလၿလဖဴဖတ္လဖဴဖတ္ စလ္ ါုရ လၿလဖဴဖတ္စဖဴဖ ်ညင့္ က္င္  ်  ါု ္ ုုႏိးင္ ာ၀ါစ၀ါ၀က င္  ိ ၀ါကအျအ္ယူ-ကရင္အမ္ိး  း   
အစလ္ အရုရ မွ ရုႏၵ်  ရုမဖဴဖအ္၀ါက င္ ၀ါတ င္  ါုိးက္ ားလ္။ 

 
င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔မဂၤါ  ရာ၀ါငာင္ါ ါက္င္လ္ ျဖဴဖ၀ါတ ္းလ္ ဘ း တရ  း၏ ယုရ၀ကလ္မုွုွႏင့္ဘ း ၀ါရ ကိးု အ၀ါ်ငငရ 

ိ၀ါး   ျဖဴဖ၀ါတ ္မာုတ္၀ါ ္၊ ယၡ ၀ါငတ္ကာါမွ၀ါ ပ၀ါ ာက္ါ ၀ါး  ယဥ္၀ါက္ မမါလ္  မာုတ္ဘျ မိးမိးတုိးဲြ႔ ကရင္ါူမ္ိး  တုိးဲြ႔ုႏွင့္ 
အတူ ဘုိး စဥ္၀ါဘ င္ရက္  ာရွိးါ းလ့္ မဖဴဖအ္်မတ္္တအ္ညိးုု ရွိး၀ါး  ဓ၀ါါ့ထုရ တမ္ အစဥ္အါ ုွႏင့္ ရုုိး ရ ယဥ္၀ါက္ မမ တရ ္ိ
်ညစ္ ားလ္။ ကရင္အမ္ိး  း  မ္  း၏ င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔ မဂၤါ  ျဖဴဖ၀ါတ ္ အငမ္ အအ  ကုိး ရာ၀ါငာင္ါ် လ့္၀ါအဲြ႔တဖဴဖင္ က္င္  ်  ါု ္ 
းလ္ိ်ညစ္္ ရာ၀ါငာင္ါ(ရာ)ါ ငူ ါက္င္လ္ ျဖဴဖ၀ါတ ္ ာုါလ္ ိ၀ါငပ၀ါရပ၀ါါ့ရွိးးလ္။ 

  
ကရင္အမ္ိး  း   ရုိး ရ ယဥ္၀ါက္ မမ င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔မဂၤါ  ါက္င္လ္ ျဖဴဖ၀ါတ ္းလ္ ကရင္အမ္ိး  း  မ္  တုိးဲြ႔းလ ္

မိးမိးတုိးဲြ႔ိ်ညတ္းအ္  ါ ငျ့ရ၀ါး  းမုိးင္ ၀ါ၀က င္ ်ညတ္းအ္ မုွမ္  အရ အးက္၀ါမဖဴဖ ရမ္ ၀ါ၀က င္ ုွႏင့္ိ၀ါအထုိးင္ရ  အရ ္၀ါ း 
ကျဖ်ဴဖ    မုွမ္  တုိးဲြ႔၀ါ၀က င့္ိ၀ါအရ ၀ါ းအးၿ းၿ တုိးဲြ႔တဖဴဖင္ိ် အ့္က္ျ၀ါအထုိးင္၀က၀ါး  ကရင္အမ္ိး  း  မ္  တုိးဲြ႔အ၀ါအ်ညင့္ မိးမိးတုိးဲြ႔း၏ 
မ္ိး  ုႏဖဴဖယ္စုမ္  ္၊ မိးး  စုရင္မ္  ္၊ိ ၀ါရဖဴဖမ္ိး  း  င္င္ မ္  တုိးဲြ႔မွိ် အ္ါလ္၀ါတဖဴဖဲြ႔ရုရစုစလ္ က  အတူတကဖဴဖ၀ါ ္ ္ရဖဴဖင္စဖဴဖ  ါက္င္လ္ 
ိ၀ါ  ်ငင္ အ  ်ညင့္ မိးး  စု္၊ိ၀ါရဖဴဖမ္ိး  း  င္င္ မ္   ုွႏင့္ိ၀ါရ ကဖဴဖ ၀ါအ၀ကးလ့္ ရု ္ ုိးင္ ရုိးင္ရ ္၊ စိးတ္ ုိးင္ ရုိးင္ရ  (ရု ္္၊အ မ္) ုွႏစ္ငု 
စါုရ ကုိးိ် အ္ါလ္စုစလ္ ၀ါ ာင္ စ ္၀ါ  သ ၿ  မိးမိးါူမ္ိး  ္၊ မိးး  စုမ္  ိ ၀ါရဖဴဖမ္ိး  း  င္င္ မ္  ုွႏင့္အတူ ရု ္အ မ္အရ အတူတကဖဴဖိ
် အ္ါလ္ရွိး၀ါအ၀ါစ်ငင္ ္၊ မ္ိး  င္စ္စိးတ္ုွႏင့္စလ္ ါုရ လၿလဖဴဖတ္မမအတဖဴဖက္ိ၀ါည ္ထုတ္ ါု ္၀ါရ င္၀ါ  းလ့္ အုွႏစ္း ရရွိး၀ါး  
 ျဖဴဖ၀ါတ ္တရ ္်ညစ္၀ါ းလ္။ ကရင္အမ္ိး  း  မ္  အ၀ါအ်ညင့္ ကရင္မ္ိး  ုႏဖဴဖယ္စုမ္  ုွႏင့္ မိးး  စု မ္   းိးကဖဴဖ္မ္ ၀ကသ ၿ ိ၀ါုႏဖဴဖ ၀ါထဖဴဖ မုွ 
မ္   ရရွိး၀ါစရအ္ ုွႏင့္ မိးဘဘိးု ဘဖဴဖ  မ္  ္၊ းက္ႀကၿ ရဖဴဖယ္အုိးမ္  ္၊ိ၀ါငာင္ ၀ါရ င္မ္  တုိးဲြ႔း၏ းဖဴဖအ္းင္္၊ ရုရ မ ႀးရာ  စက  မ္   
တုိးဲြ႔ကိးု မွ ၀က  အ ယူမုုွမ္  ်ညင့္ င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔ ါက္င္လ္၀ါ  ၀ကက  တစလ္ တါုရ ုွႏင့္တစ္စိးတ္ တစ္ရမ္ တလ္ ရွိး၀ါ၀က င္  
လၿလၿလဖဴဖတလ္ဖဴဖတ္်ညင့္ ရင္ ုွႏၿ င္စ္၀ကလ္စဖဴဖ  ထုတ္၀ါည ္် းးလ့္ အမွတ္း၀ါကၤတ မဂၤါ  ျဖဴဖ၀ါတ ္ႀကၿ ါလ ္ိ်ညစ္ ားလ္။ 

 
ထုိးဲြ႔အတဖဴဖက္၀ါ၀က င့္ိ် လ္တဖဴဖင္ ် လ္ ိ၀ါအရ အုွႏရဲြ႔ အ်   တုိးဲြ႔တဖဴဖင္ိ၀ါရ က္ရွိး၀ါအထိးုင္၀က၀ါး  ကရင္အမ္ိး  း  မ္   

တုိးဲြ႔အ၀ါအ်ညင့္ ကရင္ရုိး ရ ါက္င္လ္ ျဖဴဖ၀ါတ ္ကုိး မိးမိးတုိးဲြ႔း၏ ထုရ တမ္ ဓ၀ါါ့ ယဥ္၀ါက္ မမ  ျဖဴဖ၀ါတ ္တရ ္အ၀ါအ်ညင့္ စုစု စလ္ စလ္  
စု၀ါ ာင္ ၀ါည ္ထုတ္် း္ ထိး္အ္ းိးမ္ ါု ္၀ါရ င္းဖဴဖ  ရမလ္်ညစ္းလ္။ 

 



ရာ၀ါငာင္ါ(ါ  ငူ)ကရင္ရုိး ရ  င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔မဂၤါ အငမ္ အအ  တဖဴဖင္  ာရင္အးုရ ်  းလ့္ အ၀ါရ င္အ၀ါယ င္  စၥလ္  
(၇)မ္ိး  ိ ်ညစ္၀က၀ါး  ထမင္ ရု ္္၊ိ၀ါက က္ လွင္ ထု ္္၊ ဌက္၀ါ ္ းၿ ္၊ ႀကရ္၊  အ္ ္၊ိ၀ါရ ုွႏင့္ င္လ္်ည  တုိးဲြ႔းလ္ ကရင္အမ္ိး  း   
တုိးဲြ႔း၏ ရွိးငျ့၀ကးလ့္ အမ္ိး  း  ါကၡဏ ဂုဏ္အဂၤာရ ္မ္  ိ်ညစ္၀ါး  စလ္ ါုရ လၿလဖဴဖတ္်ငင္ ္၊ိ၀ါ်ည င့္မတ္ မွအ္ကအ္်ငင္ ္၊ 
စိးတ္ရုႏၵ် င္ ် ်ငင္ ္၊ ာျဖဴဖါုရဲြ႔ါရိးရိးယ ရွိး်ငင္ ္၊ ႀကိး  စ  အ  ထုတ္်ငင္ ္၊ ရျရင့္်ငင္ ္၊ မ္ိး  င္စ္စိးတ္ရွိး်ငင္ ္၊ အမွအ္တရ  ကုိး ိ ်မတ္ုုႏိး  
တအ္ဘုိး ထ  ်ငင္ ္၊ မိးမိးကိးုယ္မိးမိး ယုရ၀ကလ္မမ ရွိး၀က်ငင္ ုွႏင့္ သငိးမ္ င္မ္ ၀ါရ ကုိး င္စ္ငင္်မတ္ုုႏိး ်ငင္ တုိးဲြ႔ိး်ညစ္းလ္။ ထုိးအမ္ိး  း   
ဂုဏ္အဂၤာရ ္မ္  ိ၀ါရရွလ္ညဖဴဖရဲြ႔သညိး  တိးု တက္သ ၿ  ရွင္းအ္တုိး တက္ုႏိးုင္ရအ္အတဖဴဖက္ မိးမိးတုိးဲြ႔ ကရင္အမ္ိး  း   အ၀ါယ က္စၿတုိးင္  
းလ္ ထိးုအဂၤာရ ္မ္  ကုိး င္စ္်မတ္ုႏိးု တအ္ဘုိး ထ  ၀ကသ ၿ  စု၀ါ ာင္ အင္အ  ်ညင့္ ထိးအ္ းိးမ္ ်မင့္တင္ ၀ကရ မလ္ိ်ညစ္ ားလ္။ 
 

းုိးဲြ႔်ညစ္္ ကရင္အမ္ိး  း  မ္  ုွႏင့္ ရက္ုႏဖဴဖယ္ ာတ္းကါ္ းလ့္ စလ္ ါုရ လၿလဖဴဖတ္မမုွႏင့္  ူ ၀ါ ာင္ ၀ါရ င္ရဖဴဖက္မမကုိး 
အ၀ါ်ငငရိ၀ါး  ရုိး ရ ယဥ္၀ါက္ မမ ဓ၀ါါ့ထုရ တမ္ တရ ္်ညစ္းလ့္ ရာ၀ါငာင္ါ(ါ  ငူ)ကရင္ရုိး ရ  င္လ္်ည ညျဖဴဖဲြ႔မဂၤါ  ျဖဴဖ၀ါတ ္ကုိး 
မိးမိးတုိးဲြ႔းလ္ ါူမ္ိး   တမ္ိး  ်ညစ္းလ္ုွႏင့္အလၿ ါူမ္ိး  တမ္ိး  း၏ဂုဏ္းိးကၡ ္၊ ရုိး ရ ယဥ္၀ါက္ မမ္၊ ဓ၀ါါ့ထုရ တမ္ မ္  ကုိး 
ါူမ္ိး  တဥၿ င္င္ စၿတုိးင္ တုိးဲြ႔မွ င္စ္ငင္်မတ္ုႏိးု  တအ္ဘုိး ထ  သ ၿ  အစဥ္ငုိးင္ငအ္ဲြ႔တလ္သမျစဖဴဖ ရွိး၀ါအ၀ါစရအ္အတဖဴဖက္ ထိးအ္ းိးမ္ ါုိးစိးတ္ 
ရွိး၀ါအ်ငင္ ကုိး စု၀ါ ာင္ ိ၀ါညပထုတ္် းရအ္ ါလ္ ါုိးးလ္။  

 
ထုိးးုိးဲြ႔အစဥ္း်ညင့္ ထိးအ္ းိးမ္ ၀ါည ္ထုတ္ါု ္၀ါရ င္းဖဴဖ  ုုႏိးင္ရအ္မွ  ကရင္အမ္ိး  း  မ္  အ၀ါအ်ညင့္ မိးမိးတုိးဲြ႔ကရ၀ကမမ ္၊ 

မိးမိးတုိးဲြ႔ ညအ္တၿ ုုႏိးင္ငဖဴဖင့္္၊ အမ္ိး  း  တအ္ တူ၀ါရ  ုွႏင့္ကုိးယ္ ုိးင္် ဌ အ္  ုိးင္ငဖဴဖင့္တုိးဲြ႔ ရရွိး၀ါရ းလ္ အ၀ါရ ႀကၿ ါးွလ္္၊ ါက္ရွိးတဖဴဖင္ိ
၀ါကအျအ္ယူ- ကရင္အမ္ိး  း  အစလ္ အရုရ အ၀ါအ်ညင့္ မိးမိးတုိးဲြ႔အမ္ိး  း  မ္  အတဖဴဖက္ အမ္ိး  း  ၀ါရ ၀ါမွ္ ္မွအ္ င္က္္၊ ုုႏိးင္ငရ၀ါရ  
ရုႏၵ တုိးဲြ႔ရရွိး၀ါရ အတဖဴဖက္ ုုႏိးင္ငရ၀ါရ ် ႆအ ကုိး ုုႏိးင္ငရ၀ါရ အလ္ ်ညင့္ သငိးမ္ င္မ္ စဖဴဖ အ၀ါ်ညရွ းလ့္ ုုႏိးင္ငရ၀ါရ ိ၀ါတဖဴဖဲြ႔ရုရ၀ါရဖဴဖ ၀ါုႏဖဴဖ  ျဖဴဖ 
မ္  မွ တရင့္ိ၀ါရဖဴဖ ၀ါုႏဖဴဖ ါ္က္ရွိးးလ္။ိ၀ါအ က္ရုရ ၀ါရဖဴဖ ၀ါုႏဖဴဖ မုွ်ညစ္စဥ္အရ မိးမိးတုိးဲြ႔ါုိးင္င္းလ့္ မိးမိးကရႀကမမ မိးမိးတုိးဲြ႔ညအ္တၿ ငဖဴဖင့္္၊ 
အမ္ိး  း  တအ္ တူ၀ါရ  ုွႏင့္ ကုိးယ္ ုိးင္် ဌ အ္ ငဖဴဖင့္ တုိးဲြ႔အတဖဴဖက္ သငိးမ္ င္မ္ ၀ါရ ါု ္ငအ္ စဥ္မ္  မွတရင့္ ုုႏိးင္ငရ၀ါရ ိ၀ါရဖဴဖ ၀ါုႏဖဴဖ မုွမ္   
တုိးဲြ႔ကုိး ရက္ါက္အ၀ါက င္အထလ္၀ါည ္ ါု ္၀ါရ င္ းဖဴဖ  မလ္်ညစ္းလ္္၊ ထုိးးုိးဲြ႔ိ၀ါရဖဴဖ ၀ါုႏဖဴဖ းဖဴဖ  ရမလ့္ါု ္ငအ္ စဥ္မ္  တဖဴဖင္ 
 ာရင္၀ါရဖဴဖ ၀ါုႏဖဴဖ ၀ကရမလ့္ းက္ရုိးင္းလ့္ Stakeholder မ္  တုိးဲြ႔း၏ ုုႏိး္င္ငရ၀ါရ  ရုႏၵးလ္ါလ္  အ၀ါရ ႀကၿ ါွးလ္်ညစ္္ 
ုုႏိးင္ငရ၀ါရ ရုႏၵမ္  ရွိး၀ကရအ္ါလ္  တုိးက္တဖဴဖအ္ အ ္ ားလ္။ 
 

၀ါကအျအ္ယူ-ကရင္အမ္ိး  း  အစလ္ အရုရ  အ၀ါအ်ညင့္ ကရင္အမ္ိး  း  ထုတရ ္ါုရ း၏ အမ္ိး  း  ၀ါရ  အးိး 
စိးတ္ဓာတ္ အ် လ့္အရ ရရွိး၀က၀ါစရအ္ုွႏင့္ မိးမိးတုိးဲြ႔ါုိးါ  ၀ါတ င့္တ၀ါး ိ၀ါမ္ွ ္ါင့္င္က္မ္  ္၊ အမ္ိး  း  ၀ါရ ိ၀ါမ္ွ ္မွအ္ င္က္ 
မ္  ္၊ ုုႏိးင္ငရ၀ါရ  ါုိးအင္ရုႏၵမ္  ိ် လ့္စုရ၀က ာ၀ါစ၀ါ၀က င္  ရုမဖဴဖအ္၀ါက င္ ၀ါတ င္  ရုႏၵ်  ရင္ ်ညင့္  ဤးရဏ္ါႊ အ   
ိ၀ါ   ုိးဲြ႔အ ္ ားလ္။ 

 
 

 
                                                                                               ိ၀ါကအျအ္ယူ-ကရင္အမ္ိး  း  အစလ္ အရုရ  
                                                                                                                  ဗာုိးဌ အင္  ္ 


