
အလုပ်သမား၊လူဝင်မ� �ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် ြပည်သ�
အင်အားဝန်�ကီးဌာနမှလူမ�ဖူလံုေရး၊ရန်ပုံေငွမှ
လူမ�ဖူလံုေရးေထာက်ပ့ံကူညီမ�အကျ�ိးခံစားခွင့်များ
ေထာက်ပ့ံ
ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍အလုပ်�ှင်များေဆာင်ရွက်ရမည့်
အချက်များ ထုတ်ြပန်ြခင်းကုိ ေမလ ၅ ရက်ေန ့
၂၀၂၀တွင်ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ စက်�ုံ၊အလုပ်�ုံ၊
အလုပ်ဌာနများအေနြဖင့် ၂၀-၄-၂၀၂၀မှ
၁၅-၅-၂၀၂၀ရက်အထိ ကျနး်မာေရး�ှင့်အားကစား
ဝန်�ကီးဌာန၏သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီစစ်ေဆးခံ
ြခင်းမ�ိှပါကထုိစက်�ုံ�ိှအာမခံလုပ်သားများအတွက်
လူမ�ဖူလံုေရးေထာက်ပ့ံကူညီမ�အကျ�ိးခံစားခွင့်ရ�ိှ
မည်မဟုတ်ေ�ကာင်း�ှင့် ...

လူမ�ဖူလုံေရး၊ရနပုံ်ေငွ မှ လူမ�ဖူလုံေရးေထာက်ပ့ံ
ကူညီမ�အကျ�ိးခံစားခွင့်များေထာက်ပ့ံြခင်း�ှင့်
ပတ်သက်၍ အလုပ်�ှင်များေဆာင်ရွက်ရမည့်
အချက်များ ထုတ်ြပနြ်ခင်း

By Ministry of Labour,
Immigration and Population

လူမ� ဖူလုံေရးအာမခံအလုပ်သမားများ
အတွက် COVID-19 ကာလအတွင်း
ရ�ိှ�ုိင်မည့်အကျ�ိးခံစားခွင့်များ

CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)�ှင့်စပ်လျ�်း၍စက်�ုံ၊
အလုပ်�ုံ၊ အလုပ်ဌာနများလုိက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖည့်စွက်အသိေပး
ထုတ်ြပန်ေ�ကညာြခင်း

COVID-19 ကာလအတွင်း MYANMAR
GARMENT HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT CENTER ၏ လ�ပ်�ှားမ�
များ

ြမန်မာ�ုိင်ငံအထည်ချ�ပ်လုပ်ငနး်�ှင်များ
အသင်း၏ WORKING GROUP
ဦးေဆာင်သူများONLINE WORKSHOP 
ြပ�လုပ်ခ့ဲြခင်း

I N  T H I S  I S S U E

MYANMAR GARMENT 
MANUFACTURERS ASSOCIATION 

MAY 2020, ISSUE

NEWSLETTER



�ခ�င်�စ်မ���                                                    စ�မ�က်�� 
လ�မဖ�လ���ရ� အ�မခ�အလ�ပ်သမ��မ���အတ�က် COVID-19  

က�လအတ�င်� ရရ����င်မည�် အက� ��ခ�စ��ခ�င�်မ���  
 
Coronavirus Disease 2019(COVID-19)�င�်စပ်လ��်၍စက်��၊ 

အလ�ပ်��၊အလ�ပ်ဌ�နမ���  လ��က်န��ဆ�င်ရ�ကရ်န ် �ဖည�်စ�က်အသ��ပ�  

ထ�တ်�ပန�်ကည��ခင်� 

 

လ�မဖ�လ���ရ��ထ�က်ပ��က�ည�မအက� ��ခ�စ��ခ�င�်အ��အ�နလ်��င်�မ� 

�လ�က်ထ�� ��င်�ခင်� 

 
�မနမ်���င်င�၏အထည်ခ�ပ်အလ�ပ်သမ��မ���အတ�က် ဥ�ရ�ပသမဂ၏�မန်က� 

ရနပ်���င� အတ�က ်Wave Money App အသ����ပပ�� 

 

အလ�ပ်သမ��၊လ�ဝင်မက��ကပ်�ရ��င� ်�ပည်သ�အငအ်��ဝန်က��ဌ�န၏ 

ထ�တ်�ပနထ်��ပ���ဖစ်�သ� အမ�န�်�ကည�စ�မ���၊ န်က��ခ�က်မ����င�်  

ပတ်သက်၍ အသင်�ဝင်စက်��၊ အလ�ပ်��လ�ပ်ငန�်မ���က�� ရ�င်�လင်�တင်�ပ�ခင်� 

 

လ�မဖ�လ���ရ�၊ရနပ်���င� မ� လ�မဖ�လ���ရ��ထ�က်ပ��က�ည�မ 

အက� ��ခ�စ��ခ�င�်မ����ထ�က်ပ���ခင်��င�် ပတသ်က၍် အလ�ပ်ရ�င်မ��� 

�ဆ�င်ရ�က်ရမည�်အခ�က်မ��� ထ�တ်�ပန�်ခင်� 
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လ�မဖ�လ���ရ� အ�မခ�အလ�ပ်သမ��မ���အတ�က် COVID-19 က�လအတ�င�် 

ရရ����င်မည�် အက� ��ခ�စ��ခ�င�်မ���  
 
 
 �မနမ်���င်င� အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝင်မက��ကပ်�ရ��င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�န ၏ 

လ�မဖ�လ���ရ�အဖ���င�် ��င်င�တက�အလ�ပ်သမ��အဖ��အစည်�(ILO) တ��ပ��ပ�င်�၍ လ�မဖ�လ���ရ� 

အ�မခ�အလ�ပ်သမ��မ���အတ�က် COVID-19 က�လအတ�င်� ရရ����င်မည�် အက� ��ခ�စ��ခ�င�်မ��� 

�င�်ပတ်သက်�သ� ဇယ��က�� ထ�တ်�ပန�်ကည�ခ��ပ�သည်။ အဆ��ပ�ဇယ��တ�င် အက� ��ခ�စ��ခ�င�်ရ��သ�၊ 

အက� ��ခ�စ��ခ�င�်၊ လစ�၏ရ�ခ��င်န�်၊ ခ�စ��ခ�င�်က�လ �င�် လ��အပ်ခ�က် အစရ��သည်တ��ပ�ဝင်ပ�သည်။  

(�န�က်ဆက်တ�� အ�သ�စ�တ် အ�က�င�်အရ�က�� စ�မ�က်�� (၈)တ�င် ဆက်လက်ဖတ်��င်ပ�သည်။) 

 

 

Coronavirus Disease 2019(COVID-19)�င�်စပ်လ�်�၍စက်��၊အလ�ပ်��၊ 

အလ�ပ်ဌ�နမ���  လ��က်န��ဆ�င်ရ�က်ရန ် �ဖည�်စ�က်အသ��ပ� ထ�တ်�ပန် 
�ကည��ခင်� 
 

 
 �မနမ်���င်င� အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝင်မက��ကပ်�ရ��င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�နမ� 

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) �င�်စပ်လ��်၍ စက်��၊ အလ�ပ်��၊ အလ�ပ်ဌ�နမ��� 

လ��က်န��ဆ�င်ရ�ကရ်န ် �ဖည�်စ�က်အသ��ပ�ထ�တ်�ပန်�ကည��ခင်��ကည�ခ�က်က�� �မလ ၃ ရက် ၂၀၂၀ 

တ�င် ထ�တ်�ပနခ်��ပ�သည်။ထ�တ်�ပန�်ကည�ခ�က်တ�င် စက်��၊ အလ�ပ်��၊ အလ�ပ်ဌ�နမ���အ�န�ဖင� ်

က�န�်မ��ရ��င�်အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�န၏သတ်မ�တ်ခ�က်၊အ�က��ပခ�က်မ����င�်အည�လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်

ပ��မ�သ�  ဖ�င်လ�စရ်န်�င�်  ကမ်�က�င်မဆ��ငရ်�အဖ��မ���၏    စစ�်ဆ�မက��  ခ�ယ�ပ��  သတ်မ�တ်ခ�က်မ����င�် 

က��က်ည�မ�သ�   �ပနလ်ည်ဖ�င�်လ�စရ်န ် အစရ��သည်တ��ပ�ဝင်ပ�သည်။ မရ��မ�ဖစလ်��အပ်သည�်   လ�ပ်ငန�်မ���၊ 

အမ����ပည်သ�ဆ��င်ရ� ဝန�်ဆ�င်မလ�ပ်ငန်�မ����င�်   အမ����ပည်သ�အတ�က်လ��အပ်�သ�    လ�ပ်ငန�်မ��� 

အ�ဖစသ်တ်မ�တ်ထ���သ�လ�ပ်ငန�်မ���က�� ထ���ကည�ခ�က်တ�င်ထည�သ်�င်��ဖ��်ပထ��ပ�သည်။ 

(�န�က်ဆက်တ�� အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ�က�� စ�မ�က်�� (၉) �င�် (၁၀) တ�င် 

ဆက်လက်ဖတ်��င်ပ�သည်။) 
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လ�မဖ�လ���ရ��ထ�က်ပ��က�ည�မအက� ��ခ�စ��ခ�င�်အ��အ�န်လ��င်�မ��လ�က်ထ�� 

��င်�ခင�် 

 

 
 လ�မဖ�လ���ရ�အဖ��မ�ထ�တ်�ပ�မည�်�ထ�က်ပ��က�ည�မအက� ��ခ�စ��ခ�င�်က�� အ�နလ်��င်�မ��လ�က်ထ�� 

��င်�ခင�်အ�က�င်�က�� �မလ ၇ရက်�န�ထ�တ် �က�မ��သတင်�စ�တ�င်ထည�်သ�င်��ဖ�်�ပခ��ပ�သည်။ 

က�န�်မ��ရ��င�် အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�နမ� စက်��၊ အလ�ပ်��၊ အလ�ပ်ဌ�နမ��� က�� သတ်မ�တ်ခ�ကမ်����င�် 

က��က်ည�မရ�� မရ��စစ�်ဆ�ခ� �နတ်�င်အလ�ပ်ရပ်န��ခ�ရ�သ� လ�မဖ�လ���ရ�အဖ��ဝင်အလ�ပ်သမ��မ���က�� 

�ထ�က်ပ���က�က�� အ�နလ်��င်�မ� �လ�က်ထ����င်�ခင်�အ�က�င်�ထည�်သ�င်��ရ�သ��ထ��ပ�သည်။ 

(Crd- ၈.၅.၂၀၂၀ ထ�တ် �က�မ��သတင်�စ�) 

(�န�က်ဆက်တ�� အ�သ�စ�တ် အ�က�င�်အရ�က�� စ�မ�က်�� (၁၁) တ�င် ဆက်လက်ဖတ်��င်ပ�သည်။) 
 
 
 

 

�မန်မ���င်င�၏အထည်ခ�ပ်အလ�ပ်သမ��မ���အတ�က် ဥ�ရ�ပသမဂ၏�မန်က� 
ရနပ်���င� အတ�က် Wave Money App အသ����ပပ�� 
 

 
 �မနမ်���င်င�၏ အထည်ခ�ပ်အလ�ပ်သမ��မ���အတ�က် ဥ�ရ�ပသမဂ၏ �မန်က�ရနပ်���င�အတ�က် 

Wave Money Application အသ����ပပ��က�� SMART Textile & Garments’ Facebook 

စ�မ�က်�� တ�င် ၁၁ ရက်�န� �မလ ၂၀၂၀ တ�ငတ်င်ထ��ပ�သည်။ Wave Money Application 

ထည�်သ�င်�အသ����ပပ�� အဆင�်ဆင�်က��လည်�ရ�င်�လင�်�ဖ�်�ပထ��ပ�ပ�� Wave Money Application 

အသ����ပ�ခင်��ဖင�် �င�သ��မ���က�� ထ�တယ်�တ�က ပ��မ��စ�တ်ခ�ရ�က�င်�လည်� �ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။ 

(�န�က်ဆက်တ�� အ�သ�စ�တ် အ�က�င�်အရ�က�� စ�မ�က်�� (၁၂) တ�င် ဆက်လက်ဖတ်��င်ပ�သည်။) 
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အလ�ပ်သမ��၊လ�ဝင်မက��ကပ်�ရ��င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�န၏ 

ထ�တ်�ပန်ထ��ပ���ဖစ�်သ� အမ�န�်�ကည�စ�မ���၊ န်က��ခ�က်မ����င�် 

ပတ်သက်၍ အသင�်ဝင်စက်��၊ အလ�ပ်��လ�ပင်န�်မ���က�� ရ�င်�လင်�တင်�ပ�ခင်� 
 

 �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�(MGMA)မ�အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝင်မက��ကပ်�ရ� 

�င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�န၏ ထ�တ်�ပနထ်��ပ���ဖစ�်သ� အမ�န�်�ကည�စ�မ���၊ 

န်က��ခ�က်မ����င�် ပတ်သက်၍ အသင်�ဝင်စက်��၊ အလ�ပ်��လ�ပ်ငန်�မ���က�� ရ�င်�လင်�တင်�ပ�ခင်�က�� 

�မလ ၁၃ ရက် ၂၀၂၀ တ�င် ထ�တ်�ပနခ်�က်�ဖင�် ရ�င်�လင�်အသ��ပ�ခ��ပ�သည်။ အဆ��ပ�ရ�င်�လင်� 

အသ��ပ��ခင်� တ�င် လ�မဖ�လ���ရ� ထည�်ဝင်�က�မ���က�� ၃ လထက် �န�က်မက��စဘ� 

�ပ�သ�င်�ခ�င�်�ပ�ခင်�၊ ဧပ�လ ၂၀ ရက်�န�က်ပ��င်� စစ�်ဆ�မခ�ယ�ရန ် ယ�ယ�ရပ်န��ခ��ရ�သ� 

အလ�ပ်သမ��မ���အ�� လ�ပ်ခလစ�၏ ၄၀% �ထ�က်ပ��က�ည�မ အက� ��ခ�စ��ခ�င�်မ��� အစရ���သ� 

ထ�တ်�ပနခ်�က်မ���က�� အ�သ�စ�တ်အသ��ပ�ခ��ပ�သည်။  

(�န�က်ဆက်တ�� အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ�က�� စ�မ�က်�� (၁၃) မ� (၁၅)အတ�င်�တ�င ်

ဆက်လက်ဖတ်��င်ပ�သည်။) 

 

လ�မဖ�လ���ရ�၊ရန်ပ���င� မ� လ�မဖ�လ���ရ��ထ�ကပ်��က�ည�မအက� ��ခ�စ��ခ�င�်မ��� 

�ထ�က်ပ���ခင်��င�် ပတ်သက်၍ အလ�ပ်ရ�ငမ်��� �ဆ�င်ရ�က်ရမည�အ်ခ�ကမ်��� 

ထ�တ်�ပန�်ခင်� 

 
အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝငမ်က��ကပ်�ရ��င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�နမ� လ�မဖ�လ���ရ�၊ရနပ်���င�မ� 

လ�မဖ�လ���ရ��ထ�က်ပ��က�ည�မအက� ��ခ�စ��ခ�င�်မ��� �ထ�က်ပ���ခင်��င�် ပတ်သက်၍ အလ�ပ်ရ�င်မ��� 

�ဆ�င်ရ�က်ရမည�်အခ�က်မ��� ထ�တ်�ပန�်ခင်�က�� �မလ ၅ ရက်�န� ၂၀၂၀ တ�င်ထ�တ်�ပနခ်��ပ�သည်။ စက်��၊ 

အလ�ပ်��၊အလ�ပ်ဌ�နမ���အ�န�ဖင�်   ၂၀-၄-၂၀၂၀ မ� ၁၅-၅-၂၀၂၀ရက်အထ�  က�န�်မ��ရ��င�်အ��ကစ�� 

ဝန်က��ဌ�န၏သတ်မ�တ်ခ�က်မ����င�်အည�စစ�်ဆ�ခ��ခင်�မရ��ပ�ကထ��စက်��ရ��အ�မခ�လ�ပ်သ��မ���အတ�က် 

လ�မဖ�လ���ရ��ထ�က်ပ��က�ည�မအက� ��ခ�စ��ခ�င�်ရရ��မည်မဟ�တ်�က�င်��င�် လ�မဖ�လ���ရ� �ထ�က်ပ��က�ည�မ 

အက� ��ခ�စ��ခ�င�်က��   �တ�င်�ခ�ရ�တ�င်  လ��က်န��ဆ�င်ရ�က်သင�်�သ�အခ�က်မ���  က�� အဆ��ပ�ထ�တ်�ပန် 

�ကည�ခ�က်တ�င ် ထည�်သ�င်��ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။(�န�က်ဆက်တ�� အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ�က�� 

စ�မ�က်�� (၁၆) မ� (၂၀)အတ�င်�တ�င် ဆက်လက်ဖတ်��င်ပ�သည်။) 
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CMP သ�င်�က�န်လ��င်စင်မ����လ�က်ထ��ရ�တ�င်Unit Code မ����ရ��ခ�ယ် 
အသ����ပ��င်�ရ�က�စ 
 
 
 
 �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�(MGMA)     မ�    CMP သ�င်�က�နလ်��င်စင်မ��� 

�လ�က်ထ��ရ�တ�င်Unit Codeမ����ရ��ခ�ယအ်သ����ပ��င်�ရ�က�စ�င�် ပတ်သတ်�သ�ထ�တ်�ပနခ်�က်က�� 

�မလ ၁၈ ရက်၂၀၂၀တ�င်   ထ�တ်�ပန�်ကည�ခ��ပ�သည်။    စ��ပ����ရ��င�်က��သန�်�ရ�င်�ဝယ�်ရ�ဝန်က�� 

ဌ�နမ� Oversea (Sea&Air) �င�် Border Files မ����လ�က်ထ��ရ�တ�င် HS Code-2017 

Version တ�င်ပ�ဝင်သည�် Unit Code (၁၄)မ� ��က�� လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� �ရ��ခ�ယ�်လ�က်ထ��သည�်အတ��င်� 

ခ�င�်�ပ�ပ�ရန ် ရည်န�်စ��က�င�် �ထ�က်ခ�ခ�က် �လ�က်ထ��ရ� Invoice တ�င် မည်သည�် Unit 

Code�င�်မဆ�� �လ�က်ထ��ပ�က ခ�င��်ပ�ပ�မည်�ဖစပ်�သည်။ သ��ရ�တ�င် အသင်�ဝငစ်က်��မ���အ�န�ဖင� ်

သ�င်�က�နလ်��ငစ်င်အမ� ��အစ�� Oversea (Sea&Air) �င�် Border Files မ���အ�� MGMA System 

�င�်   Documentမ���တ�င်   မ�န်ကနတ်�က�စ��  �ဖ�်�ပ�ပ�ရနလ်��အပ်သည�်အ�ပင် စ��ပ����ရ��င�်က��သန�် 

�ရ�င်�ဝယ�်ရ�ဝန်က��ဌ�န (MOC) သ���ရ�က်ရ��ပ���သ� �ထ�က်ခ�ခ�ကမ်���အ�� Mode of 

Transport (Sea, Air, Road) ��ပ�င်�လ�လ��ပ�က �ပင်ဆင်��ပ�င�်လ�ခ�င�်�ပ�မည် မဟ�တ်ဘ� 

လ��င်စင်အသစ ်�ပနလ်ည်�လ�က်ထ��ရမည် �ဖစ�်က�င်� အစရ���သ� မ�တ်ခ�က်တ�� ပ�ဝင်ပ�သည။် 

(�န�က်ဆက်တ�� အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ�က�� စ�မ�က်�� (၂၁) �င�် (၂၂) တ�င် 

ဆက်လက်ဖတ်��င်ပ�သည်။) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



COVID-19 က�လအတ�င်� Myanmar Garment Human Resource 
Development Center ၏ လပ်ရ���မမ��� 
 
 
 MGHRDC သင်တန�်�က��င်�အ�န�ဖင�် လတ်တ�လ� COVID-19 အ��ခအ�န�က�င�် 

စက်ခ�ပ်သင်တန�်မ���န���နရ�သ� အခ� �နတ်�င် သင်က���ရ�ဆရ�မမ���အ�န�ဖင�် Myanmar 

Garment Manufacturers Association (MGMA) �င�် Myanmar Garment Human 

Resource Development Center (MGHRDC) သင်တန�်�က��င်�ဝနထ်မ်�မ��� 

ဝတ်ဆင်��င်ရနအ်တ�က် က�န�်မ��ရ��င�်ည��တ်�သ� facemask မ���က�� ခ�ပ်လ�ပ်�ခင်�၊ 

��င်င��ခ���လ�လ��ရ�သင်တန�်မ���မ� ခ�ပ်လ�ပ်ဒ�ဇ��င်�ဆ���ခင�်မ���က�� �ပနလ်ည်�လ�က�င�်သင်က���ခင�်၊ 

soft skills and TOT သင်တန�်မ���က�� အခ�င်ခ�င်��လ�က�င�်သင်က���ခင်� အစရ��သည်တ��က�� 

�ပလ�ပ်�နလ�က်ရ��ကပ�သည်။ အဆ��ပ��ပလ�ပ်�နကသည�်လပ်ရ���မ ဗ�ဒ�ယ�� က��MGMA Facebook 

page တ�င် (သ��) �အ�က်ပ�လင�်တ�င်ဝင်�ရ�က်ကည�်��င်ပ�သည်။ 
(https://www.youtube.com/watch?v=bCcyPzJKDuo&t=16s) 
 
 
CMP SMART Card သက်တမ်�တ����ခင�်�င�် အသစ်�လ�က်ထ���ခင်�က�စ 
 
 
 �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�မ� CMP SMART Card သက်တမ်�တ����ခင်��င�် 

အသစ�်လ�က်ထ���ခင်�က�စ�င�် ပတ်သက်၍ ထ�တ်�ပနခ်�က်က�� (၂၁)ရက် �မလ ၂၀၂၀တ�င ်

ထ�တ်�ပန�်ကည�ခ��ပ�သည်။ စ��ပ����ရ�၊ ဘ�ရ��င�် စက်မဝန်က��ဌ�န၊ အ�က�က်ခ�နဦ်�စ��ဌ�န 

(စ��စမ်�စစ�်ဆ��ရ��င�်တရ��မဝင်က�နသ်�ယမ်တ��က်ဖ�က်�ရ�ဌ�နခ��)မ� ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ��ရ�19 

�စအ်တ�က် က�မဏ�ဝနထ်မ်�မ���အ�� အ�က�က်ခ�န်ဝန�်ဆ�င်မလ�ပ်ငန�်မ��� �ဆ�င်ရ�က်��ငရ်န ် CMP 

SMART Card မ���က�� (၁၈.၅.၂၀၂၀) ရက်�န�မ� (၁၈.၅.၂၀၂၀)ရက်�န�အတ�င်� သက်တမ်�တ����ခင်��င�် 

အသစ�်လ�က်ထ���ခင်�က�စမ���က�� �ဆ�င်ရ�က်�ပ�မည်�ဖစ်�က�င်� ပ�ရ��ပ�သည်။ CMP SMART 

Card က�� က�မဏ�တစခ်�တ�င် ၂ ဦ�သ�ထ�တ်�ပ�မည်�ဖစ်ပ�� SMART Card �ပလ�ပ်ရန် 

�လ�က်ထ��ရ�တ�င ် မရ��မ�ဖစ ်ပ��တ��တင်�ပရမည�်   စ�ရ�က်စ�တမ်�(၁၈)မ� ��က��  ထ�တ်�ပနခ်�က်တ�င် 

တစပ်�တည်�ထည�်သ�င်��ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။ 

(�န�က်ဆက်တ�� အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ�က�� စ�မ�က်�� (၂၃) မ� (၂၅) အတ�င်�တ�င် 

ဆက်လက်ဖတ်��င်ပ�သည်။) 
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�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�ငမ်���အသင်�၏ Working Group 
ဦ��ဆ�င်သ�မ��� Online Workshop  �ပလ�ပ်ခ���ခင�် 
 
 �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�၏ Working Group ဦ��ဆ�င်သ�မ��� 

Online Workshop က�� �မလ ၂၃ ရက်(စ�န�န�) ၂၀၂၀ တ�င် �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည်။ အဆ��ပ� Online 

Workshop  တ�င်   AVEမ� အ�က��ပ� Ms. Beate မ� ဦ��ဆ�င်ပ�� �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င် 

မ���အသင်�၏ Working Group ဦ��ဆ�င်သ�မ���မ�ပ�ဝင်�ဆ�����ခ��ကပ�သည်။ COVID-19 

က�လအတ�င်�တ�င် ��င်င�တက�မ� အထည်ခ�ပ်အသင်�မ���၏ လ�ပ�်ဆ�င်ပ��မ���၊ 

�မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အ�န�ဖင�် ဤက�လအတ�င်�တ�င် မည�်က��သ�� 

လ�ပ်�ဆ�င်သင�်�က�င်�၊  �ပည်တ�င်��င�်   ��င်င�တက�မ�က�နသ်ညမ်���၊  လ�ပ်ငန�်မ����င�်ဝယယ်�သ�မ���က�� 

�မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်မ����ပလ�ပ်�ဆ�င်ရ�က်�နသည�်အရ�မ��� က���ဖ�်�ပ��ပ�ဆ��သင�်�က�င်� 

အစရ��သည�်တ��က�� �ဆ�����ခ��ကပ�သည။် �ဆ�����ပ�� က�� �မနမ်�စ��တ�ခ်� �န ်�န�လည် ၂ န�ရ� ၃၀ မ�နစ ်မ� 

ည�န ၄ န�ရ� ၃၀ မ�နစ် ထ� �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည်။  
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