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and Health) သင်တနး်ကျင်းပခ့ဲြခင်း

               Actionaid Myanmar ၏ ပ့ံပုိးကူညီမ�ြဖင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်လပ်ုငန�ှ်င်များအသင်း (MGMA) မှ �ကီး
မ�းကျင်းပေသာ လပ်ုငနး်ခွင် ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး�ှင့် ကျနး်မာေရး (Occupational Safety and Health)
သင်တနး်ကုိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်လ��စွမ်းအားအရင်း အြမစ်ဖ�ံ��ဖိ�းေရးစင်တာ (MGHRDC) ၌ ဇူလိင်ုလ ၂၉
ရက်�ှင့် ၃၀ ရက်ေန ့ ၂၀၂၀ တင်ွ ကျင်းပြပ�လပ်ုခ့ဲ ပါသည်။

ASEAN Federation of Textile Industries

(AFTEX)webinar အစည်းအေဝး တက်ေရာက်
ခ့ဲြခင်း

 ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX)
webinar အစည်းအေဝး ကုိ ၂၄ ရက်ေန ့ ဇူလိင်ု ၂၀၂၀ မနက်ပုိင်း
တင်ွ ကျင်းပခ့ဲ�ပီး အာဆီယံ�ိင်ုငံ (၉) �ိင်ုငံမှ တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။

၂၀၂၀ ခု�ှစ်၏ (၅) �ကိမ်ေြမာက်(၅/၂၀၂၀)
Executive Committees (ECs) အစညး်အေဝး
ကျင်းပခ့ဲြခင်း

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံအထညခ်ျ�ပ်လုပ်ငနး်�ှင်များအသင်း၏
Working Group ဦးေဆာင်သူများ webinar
အစညး်အေဝး ကျင်းပခ့ဲြခင်း

MGHRDC သင်တနး်ေကျာင်းအား New Normal
ပုံစံသစ်ြဖင့် ြပနလ်ညဖွ်င့်လှစ်ြခင်း

Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) ေ�ကာင့် ြဖစ်
ေပ�လာ�ုိင်သည့စီ်းပွားေရးသက်ေရာက်
မ�များအေပ�ကုစားေရးလုပ်ငနး်ေကာမ်တီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်
ချက်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့်
ြပညသ်�အင်အားဝန�်ကီးဌာန မှ စက်�ုံ၊အလုပ်�ုံ၊အလုပ်ဌာန
များ �ှင့် ပတ်သက်၍ ေ�ှာင်တခင်စစ်ေဆးမည့ ်��န�်ကားချက်



�ခ�င်�စမ်���                                                              စ�မ�က်�� 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) �က�င�် �ဖစ�်ပလ���င်သည� ်

စ��ပ����ရ�သက်�ရ�ကမ်မ���အ�ပက�စ���ရ�လ�ပ်ငန်��က�်မတ�၏ သတင်�ထ�တ်�ပနခ်�က် 

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

စက်��၊အလ�ပ်��၊အလ�ပ်ဌ�နမ��� �င�် ပတ်သက်၍ �ရ��င်တခင်စစ�်ဆ�မည�် န်က��ခ�က် 

 
Industrial Engineering (IE) နည်�ပည�သင်တန�်သင်က���ပ�ခ���ခင်� 

 
COVID–19က�က�ယ၊် ထ�န�်ခ�ပ်၊ က�သ�ရ� အမ� ��သ��အဆင�် ဗဟ���က�်မတ�မ�  

အသ��ပ��က�င��ခင်� 

 

၂၀၂၀ ခ��စ၏် (၅) က�မ်��မ�က်(၅/၂၀၂၀) Executive Committees (ECs)  

အစည်�အ�ဝ�က�င်�ပခ���ခင်� 

 

MGHRDC သငတ်န�်�က��င်�၏ New Normal သင်တန�်မ����ပနလ်ည်ဖ�င�လ်�စ ်�ဖစ�်က�င်� 

 

AFTEX Webinar အစည်�အ�ဝ� တက်�ရ�က်ခ���ခင်� 
 
�မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�၏ Working Group ဦ��ဆ�င်သ�မ���  

webinar အစည်�အ�ဝ� က�င်�ပခ���ခင်� 

 
MGHRDC သငတ်န�်�က��င်�အ�� NewNormalပ��စ�သစ�်ဖင�် �ပနလ်ည်ဖ�င�်လ�စ�်ခင်� 

 

လ�ပ်ငန�်ခ�င ်�ဘ�အရ�ယက်င်�ရ�င�်�ရ��င� ်က�န်�မ��ရ� (Occupational  

Safety and Health) သင်တန�်က�င်�ပခ���ခင်�  
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Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) �က�င�် �ဖစ်�ပလ���င်သည�် 

စ��ပ����ရ�သက်�ရ�က်မမ���အ�ပက�စ���ရ�လ�ပ်ငန�်�က�်မတ�၏ 

သတင်�ထ�တ်�ပနခ်�က် 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) �က�င�် �ဖစ်�ပလ���ငသ်ည�် 

စ��ပ����ရ�သက်�ရ�က်မမ���အ�ပက�စ���ရ�လ�ပင်န်��က�်မတ�မ� COVID -19 �က�င�် 

စ��ပ����ရ�ထ�ခ��က်မမ����ဖစ်�ပခ���သ� CMP လ�ပင်န်�မ���၊ဟ��တယ်�င�် ခရ��သ���လ�ပင်န်� 

မ����င�် အ�သ�စ��၊ အငယ်စ��၊အလတ်စ��စ��ပ����ရ�လ�ပ်ငန်�မ���က�� COVID – 19 Fund  

ထ��ထ�င်က� ၂၀၂၀�ပည�်�စ်၊ ဧပ�လ ၉ ရက်�န�မ� စတင်၍ �ခ���င�မ��� 

ထ�တ်�ပ�ခ���ခင�်�င�် ပတ်သက်၍ သတင်�ထ�တ်�ပန်ခ�က်က�� ဇ�လ��ငလ် ၈ ရက်�န� ၂၀၂၀ 

တ�င် ထ�တ်�ပန်ခ��ပ�သည်။ အဆ��ပ�ထ�တ်�ပန်ခ�က်တ�င ် COVID – 19 Fund မ� �ခ���င� 

ရရ��ခ���သ� လ�ပ်ငန်�အမ� ��အစ��မ����င�် လ�ပင်န်�အ�ရအတ�က်မ���က�� ထည�်သ�င�်�ရ�သ�� 

�ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။ �ခ���င�ရရ���သ� စ�ရင�်တ�င် အထည်ခ�ပ ်CMP လ�ပ်ငန်��ပ�င်� ၄၅ ခ� 

(က�ပ်သန်� ၆၃၁၂ သန်�) ရရ��ခ��ပ�သည်။ 
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အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝင်မက��ကပ်�ရ��င� ်�ပည်သ�အငအ်��ဝန်က��ဌ�န မ� 

စက်��၊အလ�ပ်��၊အလ�ပဌ်�နမ��� �င�် ပတ်သက်၍ �ရ��င်တခင်စစ�်ဆ�မည�် 

န်က��ခ�က် 
  

 Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) �ရ�ဂ�အ�� က�က�ယထ်�န်�ခ�ပရ်န် 

အတ�က် �မန်မ���ငင်�တစ်��ငင်�လ���ရ�� စက်��၊ အလ�ပ်��၊ အလ�ပဌ်�နမ���က�� က�န်�မ��ရ��င�် 

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

ရ�က်�ခင�် ရ��၊ မရ��က�� �ရ��ငတ်ခင် စစ်�ဆ�သ���မည်�ဖစ်�က�င�်န်က��ခ�က်က�� ဇ�လ��င်လ 

၉ ရက်�န�တ�င ် ထ�တ်�ပန်�က�င�ခ��ပ�သည်။ က�န�်မ��ရ��င�် အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�န၊ 

အလ�ပ်သမ��၊လ�ဝငမ်က��ကပ�်ရ��င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�န�င�် ကမ�်က�ငမ်ဆ��င် 

ရ� ပ���ပ�င်�အဖ��မ���သည ် ၂၀.၄.၂၀၂၀ မ�စတင်၍ စစ်�ဆ�မမ����ပလ�ပ်ပ�� သတ်မ�တ်   

ခ�က်�င�် က��က်ည�သည�် စက်��မ���က��သ� ဖ�င�်လ�စ်ခ�င�်�ပခ��ပ�� �ဖစ်ပ�သည်။ အဆ��ပ� 

သတ်မ�တ်ခ�က်၊ အ�က��ပခ�က်မ���က�� လ��က်န�မမ���က�� �ရ��ငတ်ခင် စစ်�ဆ�မည�် 

အဖ��တ�င ် �န�ပည်�တ�်�က�ငစ်�၊ တ��င�်�ဒသက��/�ပည်နယအ်စ���ရအဖ��မ���၏ က��ကပ ်

က�ပက်�မ�ဖင�် မ�နယအ်ဆင�်ဖ��စည်�ထ���သ�Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19) 

ထ�န်�ခ�ပ�်ရ��င�် အ�ရ��ပတ���ပန်�ရ��က�်မတ�၊ အ�ထ��ထ�အ�ပ်ခ�ပ�်ရ�ဦ�စ��ဌ�န၊ 

အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝငမ်က��ကပ�်ရ��င�် �ပည်သ�အငအ်��ဝန်က��ဌ�န၊ က�န်�မ��ရ��င�် 

အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�န ၏ လက်�အ�က်ခ�ဌ�နမ���မ� ဝန်ထမ်�မ��� ပ�ဝင်ကပ�သည။် 
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Industrial Engineering (IE) နည်�ပည�သင်တန�်သင်က���ပ�ခ���ခင်� 
 

 �မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင�် (MGMA) �င�် �မန်မ���ငင်�  

အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်� လ�စ�မ�်အ��အရင�်အ�မစ် ဖ��ဖ���ရ�စင်တ� သင်တန်��က��င�် 

(MGHRDC) မ� သငတ်န်�ဆရ�မမ���မ� COVID -19 �က�င�် သင်တန်�မ��� 

ပ�တ်ထ��ရ�သ�အခ� �န်တ�င် Industrial Engineering (IE) နည်�ပည�သငတ်န်�က�� Grand 

Sports International (နဂ��ည��န�င)် စက်��တ�င ် သင်က���ပ�ခ��ပ�သည်။ 

ထ�တ်လ�ပ်မစ�မ်�အ��မ��� ပ��မ��တ���တက်�က�င�်မ�န်လ��စရန်၊ နည်�ပည�မ���အ�က�င်� 

က�� ပ��မ��သ�ရ��လ��စရန်အတ�က် MGHRDC သငတ်န်��က��င�်ပ�တ်ထ��ရ�သ� အခ� �န်တ�င် 

Industrial Engineering (IE) နည်�ပည�သငတ်န်�က�� စက်��တ�င ် သ����ရ�က်ပ��ခ�ခ���ခင�် 

�ဖစ်ပ�သည်။ သင်တန်�ပ��ခ�ရ�ခင�်အ�ပ Grand Sports International (နဂ��ည��န�င်) 

စက်��မ� Supervisor �ဒခင်�အ�မ� သ�မ၏ အ�မင်က�� ��ပ��ပထ���သ� ဗ�ဒ�ယ��က�� 

�အ�က်ပ�လင�် တ�င ်ဝင�်ရ�က်ကည�်��ငပ်�သည။် 

(https://www.facebook.com/watch/?v=333277187691115)  

 

 

COVID–19က�က�ယ၊် ထ�န�်ခ�ပ်၊ က�သ�ရ� အမ� ��သ��အဆင�် ဗဟ���က�မ်တ�မ� 

အသ��ပ��က�င��ခင်� 

 
 COVID – 19က�က�ယ်၊ ထ�န်�ခ�ပ၊် က�သ�ရ� အမ� ��သ��အဆင�် ဗဟ���က�်မတ�မ� 

�ရ�ဂ��ပန�်ပ���မက�� ဆက်လက်ထ�န်�ခ�ပတ်��စ����ငရ်န်အတ�က် အသ� �ပ��က�င�ခ�က်က��  

ဇ�လ��င်လ ၁၃ရက် ၂၀၂၀တ�ငထ်�တ်�ပန်�ကည�ခ��ပ�သည်။အဆ��ပ��က�င�ခ�က်တ�င ် ၂၀၂၀ 

ခ��စ်၊ဇ�လ��ငလ် ၁၅ ရက်�န�အထ� ထ�တ်�ပန်ထ���သ�အမ�န�်�က��င�စ�မ���၊ 

န်က��ခ�က်မ���က�� ၂၀၂၀ ခ��စ် ဇ�လ��ငလ် ၃၁ ရက်�န�အထ� တ����မင�်�က�င�် 

�ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။ 
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၂၀၂၀ ခ��စ်၏ (၅) က�မ်��မ�က(်၅/၂၀၂၀) Executive Committees (ECs) 

အစည်�အ�ဝ�က�င်�ပခ���ခင�် 

 
 ၂၀၂၀ခ��စ် ၏  (၅)က�မ်��မ�က်  �မန်မ���ငင်�အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်�ရ�ငမ်���အသင်� 

(MGMA) Executive Committees (ECs) အစည�်အ�ဝ�က�� ဇ�လ��ငလ် (၁၁) 

ရက်�န�(စ�န�န�) ၊ ၂၀၂၀ တ�င် MGMA အစည�်အ�ဝ�ခန်�မ၌ �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည်။ 

အစည်�အ�ဝ�တ�ငC်OVID – 19 က�လအတ�င�်၌ အသင်�၏လ�ပ်�ဆ�ငမ်မ���၊COVID– 19 

�က�င�်  ပ�တ်ထ��ရ�သ�  �မန်မ���ငင်�အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်�  လ�စ�မ�်အ�� အရင်�အ�မစ် 

ဖ��ဖ���ရ�စငတ်� (MGHRDC)က�� �ပန်လည်ဖ�င�်လ�စ်ရန် �ဆ�ငရ်�က်�နမမ���၊ 

MGMA�င�်��ငင်�တက�မ�တ်ဖက်အဖ��အစည်�တ��တ��ဖက်လ�ပ�်ဆ�င်�နသည�်လပရ်���မမ���၊ 

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင�်အ�န�ဖင�်     �ရ�ဆက်�ပလ�ပ�်ဆ�င်ရ�က် 

သ���မည�် အ�က�င်�အရ�မ��� က�� �ဆ�����ခ��ကပ�သည။် အစည်�အ�ဝ�က�� MGMA  မ� 

Managing Director မ� စ�စ�်ဆ�င်ရ�က်ပ�� ဥကဌ၊ ဒ�ဥကဌ၊  အ�ထ��ထ�အတ�င်��ရ�မ�၊  

ဗဟ��အလ�ပအ်မ�ဆ�င်၊အလ�ပ်အမ�ဆ�ငမ်���၊စ�စ��ပ�င�်(၁၅)�ယ�က်တက်�ရ�က်ခ��ကပ�

သည။် 
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MGHRDC သင်တန�်�က��င်�၏ New Normal သင်တန�်မ����ပန်လည်ဖ�င�်လ�စ် 

�ဖစ်�က�င်� 

 
 �မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်� လ�စ�မ�်အ��အရင်�အ�မစ်ဖ��ဖ���ရ�စင်တ� 

(MGHRDC) သည် အလ�ပ်���င�် အလ�ပ်သမ�� ဥပ�ဒစစ်�ဆ��ရ�ဦ�စ��ဌ�န (ရန်က�န်တ��င်� 

�ဒသက�����) မ� ခ�င�်�ပခ�က်အရ ၂၁.၇.၂၀၂၀ တ�င်�ပန်လည်ဖ�င�်လ�စ်မည်�ဖစ်ပ�သည်။ 

�ပန်လည်ဖ�င�်လ�စ်ရ�တ�င ် COVID – 19 က�က�ယထ်�န်�ခ�ပ်��ငရ်န်အတ�က် အဝငဝ်တ�င် 

အပ�ခ� �န်တ��င�်�ခင�်�င�် လက်�ဆ��ခင�်မ���၊ စက်တန်�မ���၊ စ�သငခ်န်�မ���၊ အ�မသ်�မ��� 

တ�င် စနစ်တက��ပလ�ပ်ထ��ပ�သည်။ ထ��သ���ပလ�ပ်ထ��ရ��မမ���က�� �အ�က်ပ�လင�်တ�င် 

ဝင�်ရ�က်ကည�်��ငပ်�သည်။ 

(https://www.facebook.com/watch/?v=690681084823473) 
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AFTEX Webinar အစည်�အ�ဝ� တက�်ရ�က်ခ���ခင်� 
 

  ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) webinar အစည�်အ�ဝ� 

က�� ၂၄ ရက်�န� ဇ�လ��င ် ၂၀၂၀ မနက်ပ��င�်တ�င ် က�င�်ပခ��ပ�� အ�ဆ�ယ���င်င� (၉) ��င်င�မ� 

တက်�ရ�က်ခ��ပ�သည်။ အစည�်အ�ဝ�က�� AFTEX ဥကဌမ� အဖ�င�်အမ��စက����ပ�က��ခ�� 

ပ��စတငခ်��ပ�သည်။ထ���န�က် အစည�်အ�ဝ�တက်�ရ�က်လ�က�သ� အ�ဆ�ယ���ငင်� 

အသ��သ��မ� ခ�ညမ်င်�င�်အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင�်မ���မ� မ�မ�တ��၏��ငင်�မ���အ 

�န�ဖင�် COVID – 19 က�လအတ�င�်တ�င် �က��တ��နသည�် ခ�ညမ်င်�င�်အထညခ်�ပ်လ�ပ် 

ငန်�မ����င�် ပတ်သက်�သ��ပသ�န�မ���က�� အသ��သ����ပ�က���ဆ�����ခ��ကပ�သည။် 

ထ���န�က် COVID – 19 က�လအတ�င်��င�် က�လအလ�န်တ�င ် အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�မ��� 

အ�န�ဖင�် �က��တ�ရ��င�်သ��ပသ�န�မ���က�� မည�်သ����ဖရ�င�်သင�်�က�င�်၊ �န�က်ပ��င်� 

အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်�မ���က�� တ���တက်�အ�င�်ဆ�င်ရ�က်သင�်�က�င�်၊ အ�ဆ�ယ���င်င�မ��� 

အ�န�ဖင�် ��ငင်�တက�မ� ဝယယ်�သ�မ����င�် �ဈ�က�က်မ���က�� ထပမ်�ခ��ထ�ငသ်င�်�က�င�်၊ 

AFTEX �င�် အ�ဆ�ယ���ငင်�မ���အ�န�ဖင�် အ�ဆ�ယ�အထည်ခ�ပလ်�ပ်ငန်�မ��� ထပ်မ�တ��� 

တက်�အ�င် ပ���ပ�င်��ပလ�ပ်သ���မည�်ဖစ်�က�င�် အစရ��သညတ်��က�� �ဆ�����ခ��ကပ� 

သည။် �မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်�ရ�ငမ်��� အသင်�မ� CEC/ECs မ���မ�လည်� 

ဝင�်ရ�က်�ဆ�����ခ��ကပ�သည်။ 
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�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�ငမ်���အသင်�၏ Working Group 

ဦ��ဆ�င်သ�မ��� webinar အစည်�အ�ဝ� က�င�်ပခ���ခင်� 

 
 �မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင�်၏ Working Group ဦ��ဆ�င်သ� 

မ��� အ�န်လ��င်� webinar အစည်�အ�ဝ�က�� ၂၅ ရက်�န�(စ�န�န�)၊ ဇ�လ��င ် ၂၀၂၀ တ�င် 

�ပလ�ပ်က�င�်ပခ��ပ�သည်။ အဆ��ပ� အစည်�အ�ဝ�ပ��က�� AVE မ� အ�က��ပ� Ms.Beate 

Heimberger မ� ဦ��ဆ�င်ပ���မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်�ရ�ငမ်���အသင်�၏ Working 

Group ဦ��ဆ�င်သ�မ���၊ က�ည��ထ�က်ပ��ပ�သ�မ���(Support Person) တက်�ရ�က်ခ�� 

ကပ�သည်။ အစည်�အ�ဝ�တ�င ် 

- စ�န�်ပစ်ပစည်�မ��� အတ�က် ��ဖရ�င�်��င�်သ�နည်�လမ်�မ��� အ�က�င်�က�� Mr. 

Mohamed Orikat(Special guest) မ� ရ�ငလ်င�်��ပ�က��ခ���ခင�်၊ 

-   Position Paper �ရ�သ���နမအတ�က် အက��ဖတ်�ဆ�����မမ����ပလ�ပ်ခ���ခင�်၊ 

-   Working Group မ���တ�င ်အဖ��ဝငအ်သစ်မ��� တ���ပ���လ��အ�င ်�ပလ�ပ�်ဆ�င်ရ�က် 

ရန် နည်�လမ်�မ����ဆ������ခင�်၊ 

 

အစ ရ��သညတ်��က�� �ဆ�����ခ��ကပ�သည။် အစည်�အ�ဝ�ပ��က�� �မန်မ�စ��တ�်ခ� �န် �န�လည ်

၂ န�ရ� ၃၀ မ�နစ်မ� ည�န ၄ န�ရ� ၃၀ မ�နစ် အထ� �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် 
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MGHRDC သင်တန�်�က��င်�အ�� NewNormalပ��စ�သစ�်ဖင�် �ပန်လည် 

ဖ�င�်လ�စ်�ခင်� 

 
အလ�ပ်���င�် အလ�ပသ်မ��ဥပ�ဒစစ်�ဆ��ရ�ဦ�စ��ဌ�နခ�င�်�ပခ�က်အရ MGHRDC 

သငတ်န်��က��င�်၏ New Normal ပ��စ�သစ်�ဖင�် အ��ခခ�စက်ခ�ပ် သငတ်န်�မ���က�� 

ဇ�လ��င်လ ၂၁ ရက်�န� ၂၀၂၀ မ� စတင်၍�ပန်လည်ဖ�င�်လ�စ်ခ��ပ���ဖစ်ပ�သည်။ သင်တန်�မ��� 

�ပန်လည် ဖ�င�်လ�စ်သင်က��ရ�တ�င ် COVID – 19 က�က�ယထ်�န်�ခ�ပ�်ရ� 

စည�်မ�်�မ����င�်အည� COVID – 19 အတ�က် ပည��ပ�သ�ပ်�ပ�ခင်�မ��� �ပလ�ပ�်ခင်�၊ 

သငတ်န်�အဝင်ဝမ���တ�င် အပ�ခ� �န်တ��င�်�ခင်�မ���၊ ���ခ�င�်စည်�တပဆ်ငရ်န် �င�် 

လက်�ဆ�ကန်မ����ပလ�ပထ်��ရ���ပ��ခင�်၊ စက်ခ�ပသ်ငတ်န်��ပလ�ပခ်� �န်တ�ငလ်ည်� 

Social Distancing မ����င�်အည� �နရ�မ����ခ��ထ���ခင�် မ����ပလ�ပ၍် 

သင်က���ပ�လ�က်ရ��ပ�သည။် 
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လ�ပင်န�်ခ�င ်�ဘ�အရ�ယ်ကင်�ရ�င�်�ရ��င�် က�န�်မ��ရ� (Occupational 

Safety and Health) သင်တန�်က�င်�ပခ���ခင်� 
 

 Actionaid Myanmar၏ ပ��ပ���က�ည�မ�ဖင�်  �မန်မ���ငင်�အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်ရ�ငမ်��� 

အသင်� (MGMA) မ� က��မ�က�င�်ပ�သ� လ�ပင်န်�ခ�င ် �ဘ�အရ�ယ်ကင�်ရ�င်��ရ��င�် 

က�န်�မ��ရ� (Occupational Safety and Health) သင်တန်�က�� 

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�လ�စ�မ်�အ��အရင�် အ�မစ်ဖ��ဖ���ရ�စင်တ� (MGHRDC) 

၌ ဇ�လ��င်လ ၂၉ ရက်�င�် ၃၀ ရက်�န� ၂၀၂၀ တ�င် က�င�်ပ�ပလ�ပ်ခ�� 

ပ�သည်။သင်တန်��ပလ�ပ�်ပ�ရ�ခင်�၏ ရည်ရ�ယ်ခ�က်မ��အထညခ်�ပ်စက်��မ���တ�င်  

�ဘ�အရ�ယက်င်�ရ�င�်�ရ��င�်ပတ်သက်၍�ပလ�ပ�်ဆ�င်ရ�က်ထ��သင�်�သ�အခ�က်မ���၊

�ဘ�အရ�ယက်င်�ရ�င�်�ရ��င�် ပတ်သက်�သ�ဥပ�ဒမ���၊   မ���ဘ��င�်ပတ်သက်�သ� 

ဗဟ�သ�တမ���၊ စ�န�်ပစ်ပစည်�မ����င�် ပတ်သက်၍စ�မ�ခန�်ခ��မမ���၊ Safety toolbox �င�် 

ပတ်သက်၍ အသ����ပပ��မ��� အ�က�င�်က�� ပ��မ��သ�ရ���စရန် �ဖစ်ပ�သည်။ သငတ်န်�သ�� 

အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်�စက်��မ���မ� စ�စ��ပ�င်� ၃၄ �ယ�က်တက်�ရ�က်သင်က��ခ��ပ�သည။် 
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New Members in July 2020 

Number of New Member in July 2020 

Status Country No. of Factories Remark 

CMP China 3   

        

        
Total 3   

MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2020-7-31 

Status Investment Type  Country  No.of Factories 

CMP 

Foreign Company 

China 290 

Korea  67 

Japan 21 

Others (Country) 32 

MC & JV 
Myanmar Company  90 

Joint Venture (JV) 26 

Total (CMP Member) 526 

Others (Not CMP) 
(Textile, Shop, 

Inspection, Local etc.) 79 

Total Active Member 605 

*Closed Factory (CMP&Others) 115 
 




