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ေနအိမ်တင်ွေနထုိင်ေရး�ှင့်(Stay at Home)�ှင့် ပတ်သက်၍ ကျနး်မာေရး�ှင့်အားကစား
ဝန�်ကီးဌာနမှ အမိန ့အ်မှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀

                          ကျနး်မာေရး�ှင့် အားကစားဝန�်ကီးဌာနမှ COVID – 19 ကာကွယ်ထိနး်ချ�ပ်ေရး လပ်ုငနး်များကုိ ပုိမုိထိေရာက်ေအာင် လပ်ုေဆာင်�ိင်ု
ေရးအတက်ွ အမိန ့အ်မှတ် (၁၀၇/၂၀၂၀) ကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်ေန ့�တွင် ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ အမိန ့၏် အပုိဒ် ၃ အပုိဒ်ခဲွ
(ဂ) အရ 'ကုန�်ကမ်းယူ၊ ကုနေ်ချာေပး  ေဆာင်ရွက်ေသာ လက်ခစားလပ်ုငနး်များ(CMP) စက်�ုံ၊ အလပ်ု�ုံများတင်ွတာဝန်
ထမ်းေဆာင်မည့် သူများအား ၂၄.၉.၂၀၂၀ ရက်မှ ၇.၁၀.၂၀၂၀ရက် အထိ လပ်ုငနး်ခွင်သိ�  သွားေရာက်ခွင့်မြပ�ရန'် ဆုိေသာအမိန ့ပ်ါ�ိှပါသည်။

ရနကု်နအ်ေထွေထွေရာဂါကုေဆး�ုံသစ်�ကီး သိ�  COVID
– 19ကာကွယ် ထိနး်ချ�ပ်ေရးအတက်ွ Surgical Gown
များ လ�ဒါနး်ြခင်း

                    ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်�ှင်များအသင်း(MGMA) �ှင့် Korea
Garment Association in Myanmar (KOGAM) မှတစ်ဆင့် KM Healthcare
Myanmar Co.Ltd မှ ရနကု်နအ်ေထွအေထွေရာဂါကုေဆး�ုံသစ်�ကီးသိ�  COVID
-19 ကာကွယ်၊ထိနး်ချ�ပ်၊ကုသ ေရး လပ်ုငနး်များတင်ွ အသုံးြပ�ရနအ်တက်ွ
Surgical Gown အစုံ (၁၀၀၀) ကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၈) ရက်ေန ့
တင်ွ လ�ဒါနး်ခ့ဲပါသည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်�ှင်များအသင်း
�ုံး(MGMA)ကုိယာယီပိတ်ထား မည်ြဖစ်ေ�ကာင်း

မိမိေနအိမ်တင်ွသာေနထုိင်ရနစ်ည်းကမ်းချက်မှ
�ခင်းချက်ြဖင့် ခွင့်ြပ�သူဝနထ်မ်း များ ြဖည့်စွက်ြခင်း

Stay at Home ၁၄ ရက် ကာလအတက်ွ အလပ်ုသမားများ
အားလစာမ့ဲြဖင့် အလပ်ုအကုိင် တည်�မဲမ�အာမခံချက်ေပး
ရန ်တိက်ုတနွး်�ှ�ိးေဆာ်ြခင်း

ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီးအတင်ွးStay at Home အစီအစ�်
တင်ွ အကျ�ံးဝင်သည့်အာမခံအလပ်ုသမား
များအား လပ်ုခလစာ၏ ၄၀% ေငေွ�ကးခံစားခွင့် ေလ�ာက်
ထား�ိင်ုေ�ကာင်း အမိန ့ေ်�ကာ်ြငာစာ



ေခါင်းစဉ်များ                                                              စာမျက်ှာ 
စက်ရံု၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများတွင် Coronavirus Disease 2019 
(COVID – 19) ကူးစက်ပျံနံှ့မု မရှိေစရန ်သတိေပး နိုးေဆာ်ပန်ြကားချက ်
 
COVID-19ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ေရးနှင့်ပတ်သက်၍စက်ရံု၊အလုပ်ရံုများ၊လုပ်ငနး်ခွင်များ၊ 
အလုပ်ရံုဌာနများတွင ်အထူးဂရုြပုလိုက်နာရမည့် အချက်များ(Version 4.1) 
 
DHL ၏ ဝန်ေဆာင်မုများအေပါ် MGMA မှ ေကျးဇူးတင်လွှာ 
 
Release Order Notification၊ Allowed Shipment Notification များ အေပါ် တွင ်
အေကာက်ခွန်အရာရှိများမ ှလက်မှတ်ေရးထိုးေပးြခင်းအား ရပ်ဆိုင်းမည့်  
ကိစ္စ 
 
၂၀၂၀ ခုနှစ၏် (၇)ကိမ်ေြမာက ်(၇/၂၀၂၀) Executive Committees (ECs)  
အစည်းအေဝးကျင်းပခဲ့ြခင်း 
 
COVID – 19 ကာလအတွင်းတွင ်MGMA မှ ထုတ်ေပးေသာ ေထာက်ခံချက်များ ကို 
Scan Document ြဖင့် ထုတ်ေပးမည့်ကိစ္စ 
 
သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ေြကးနုန်းထားြဖင့်ေကာက်ခံရန်ကာလတိုးြမှင့်ြခင်း 
  
 
အလုပ်သမား၊လူဝင်မုကီးြကပ်ေရးနှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမှ  
COVID – 19 ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာနများ 
လုပ်ငန်းခွင်များသို့ အသိေပးညွှန်ြကားချက်နှင့် “COVID – 19 ကို မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ”  
သတင်းစကား (၁၀) ချက ်
 
 
COVID – 19 ကာလအတွင်း MGMA မှ ထုတ်ေပးေသာ Country of Origin (C/O)  
ေထာက်ခံချက်များကို Scan Document ြဖင့် ထုတ်ေပးမည့်ကိစ္စ  
 
 
ရန်ကုန်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးရံုသစ်ကီး သို့ COVID – 19 ကာကွယ ် 
ထိန်းချုပ်ေရးအတွက ်Surgical Gown များ လုဒါန်းြခင်း 
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ေခါင်းစဉ်များ                                                              စာမျက်ှာ 
ေဆးတက္ကသိုလ(်၁) (လမ်းမေတာ်,ရန်ကုန)် သို့ COVID – 19 ကာကွယ ်
ထိန်း ချုပ်ေရး အတွက ်Surgical Gown များ လုဒါန်းခဲ့ြခင်း 
 
ေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ေရးနှင့်(Stay at Home)နှင့် ပတ်သက်၍  
ကျန်းမာေရးနှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှအမိန့်အမှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀ 
 
ြမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရံုး(MGMA)ကို 
ယာယီပိတ်ထား မည် ြဖစ်ေြကာင်း 
 
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှအေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရး ကိစ္စရပ်များကို 
ရှင်းလင်း ေပးေနမည်ြဖစ်ေြကာင်း 
 
မိမိေနအိမ်တွင်သာေနထိုင်ရန်စည်းကမ်းချက်မ ှြခွင်းချက်ြဖင့်  
ခွင့်ြပုသူဝန်ထမ်း များ ြဖည့်စွက်ြခင်း 
 
Stay at Home ၁၄ ရက ်ကာလအတွက ်အလုပ်သမားများအား 
လစာမဲ့ြဖင့် အလုပ်အကိုင ်တည်ြမဲမုအာမခံချက်ေပးရန ်တိုက်တွန်းနိုးေဆာ်ြခင်း 
 
 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းStay at Home အစီအစဉ်တွင ်
 အကျံု းဝင်သည့် အာမခံအလုပ်သမားများအား လုပ်ခလစာ၏  
၄၀% ေငွေြကးခံစားခွင့ ်ေလျှာက ်ထားနိုင်ေြကာင်း အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
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စက ်ရ ုံ၊ အလုံပ်ရ ုံ၊ အလုံပ်ဌာန မ ာျားတငွ် Coronavirus Disease 2019(COVID – 

19) က  ျားစကပ်  န  ှံ့ မှု မရ ှိစစရန် သတှိစပျား နှိှုျားစ  ာ်ပန ်ကက ာျားခ က ်

မြန်ြာန ိုင်ငံကျန််းြာရ ်းနှင ် အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ မြန်ြာန ိုင်ငံတွင် က ်းစက် 

ရ ာဂါမြစ်ပွာ်းြှုြျာ်းပ ိုြ ိုြျာ်းမပာ်းလာသည ်အတွက် စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံို၊ အလိုပ်ဌာနြျာ်းတွင် 

Coronavirus Disease(COVID – 19) က ်းစက်ပျံနံှှံ့ြှု ြ ှ ရစ န် သတ ရပ်းန ှု်းရ ာ်စာက ို 

၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁  က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံို၊ 

အလိုပ်ဌာနြျာ်းသည် လိုပ်ငန််းသရဘာအ  လ ဦ်းရ အြျာ်းအမပာ်းမြင ် လိုပ်ငန််းရ ာင် 

 ွက် ရသာရ ကာင ် က ်းစက်ရ ာဂါပျံနံှှံ့ြှု ပ ိုြ ိုြျာ်းမပာ်းန ိုင်ရသာရ ကာင ် အ  ိုပါ သတ ရပ်း 

န ှု်းရ ာ်ချက်က ို ထိုတ်မပန်ခ  မခင််းမြစ်ပါသည်။ သတ ရပ်းန ှု်းရ ာ်ချက်တွင် လိုပ်ငန််းခွင်တွင််း 

တွင် တတ်န ိုင်သရလာက် Physical Distancing လြ််းညွှန်က ို တ ကျစွာလ ိုက်နာမခင််း၊ 

လက်က ို ြ ကာခဏရ ်းရ ကာမခင််း၊ လက်သနှ်ံ့ရ ်း ည်ြျာ်းအသံို်းမပြုမခင််း၊ ပါ်းစပ်နှင ် 

နှာရခါင််းစည််းြျာ်း စသည ် တ ိုှံ့က ိုအသံို်းမပြု န် န ှု်းရ ာ်ထာ်းပါသည်။ 
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COVID-19ရ ောဂါကောကယ်ွထိန််းခ ျုပ်ရ ်းနှင ပ်တ်သက၍်စကရ် ုံ၊အလုံပ်ရ ုံမ ော်း၊ 
လုံပ်ငန််းခွငမ် ော်း၊ အလုံပ်ရ ုံဌောနမ ော်းတွင် အထ ်းဂရုံပပျုလိုံကန်ာ မည ် 

အခ က်မ ော်း(Version 4.1) 

မ ြန် ြာ န ိုင ်င ံကျ န််း ြာ ရ  ်းနှင  ် ဝန်က က ်းဌ ာ နြှ စ က် ရံို၊ အလ ို ပ်ရံို ြျ ာ ်း၊ အလ ိုပ်ဌ ာ နြျ ာ ်း 

တ ွင ် COVID – 19 ရ  ာ ဂ ါ ကာ ကွ ယ်ထ  န််းခ ျ ျု ပ်ရ  ်း နှင  ် ပတ ်သ က်၍ အထ  ်းဂ ရိုမ ပ ျု လ  ိုက် နာ 

 ြည ် အခ ျ က် ြျ ာ ်း(Version 4.1)က ို ၂၀ ၂၀ မ ပ ည ်နှစ်၊ ဩ ဂိုတ ်လတ ွင ် ထ ိုတ ်မ ပန်ခ   ပါ သည် ။ 

သံသယမ ြစ် ြွယ် လ ကခဏ ြျ ာ ်း၊ COVID – 19 အတ ည်မ ပ ျုလ  နာ နှင  ် ၁ ၄  က် အတ ွင ််း ထ   

ရ တ ွွေ့ ြှု ှ မ ခ င ််း၊ ရ စာ င  ်က ကည ်လ  နာ နှင  ် တ စ်အ ြ် တ ည််း အတ  တ ကွရ နထ  ိုင ်မ ခ င ််း အစ ှ သ ည ် 

တ  ိုို့နှင  ် က ိုက်ည ပါ က အလ ိုပ်ခ ွင ်တ ွင ််းသ ိုို့ ြလ ာ ရ  ာ က်ဘ  က က ်းက က ပ် သ က ို အရ က ကာ င ််းက ကာ ်း 

တ  ိုို့က ိုမ ပျုလ ို ပ် သင  ်ရက ကာ င ််း ထ ိုတ ်မ ပန်ခ ျ က်တ ွင ် ထ ည ်သွင ််းရ ြာ ်မ ပထ ာ ်း ပါ သည်။ ထ  ိုို့ အမ ပ င ် 

စက် ရံို၊ အလ ို ပ်ရံို ြျ ာ ်း ှ  အလ ိုပ် သ ြာ ်းြျ ာ ်းအရ န မ ြင  ် COVID – 19 ရ  ာ ဂါက ို က က ျုတ င ် 

ကာ ကွယ် န ိုင ် န်အတ ွ က် ြက ကာ ခ ဏ လ က်ရ  ်းရ ပ်းမ ခ င ််း၊ နှာ ရ ခ ါင ််းစည််း ြျ ာ ်း တ ပ် င ် 

မ ခ င ််း၊ အလ ိုပ် သြာ ်း ြျ ာ ်း တ စ်ဦ ်းနှင  ် တ စ်ဦ ်း ၆ ရ ပ အ ကွာ ြှ ရ မ ပာ   ို က် မံ ခ င ််း မ ပျု န် 

အစ ှ သည ် အခ ျ က် (၁ ၃) က ို ဝ န်ထ ြ််းြျ ာ ်း လ  ိုက်နာ န ိုင ် န်အတ ွ က် ကျ န််း ြာ ရ  ်းနှင  ် 

ဝန်က က ်းဌ ာ နြှ ထ ိုတ ်မ ပန်ခ ျ က် က ို ထ ိုတ ်မ ပ န်ခ   မ ခ င ််းမ ြစ် ပါ သည်။ 

(https://www.facebook.com/899376963753295/posts/1245338219157166/?extid=0&d=n) 

3



DHL ၏ ဝန ်စ  ာင ်မှုမ ာျားအစ ပေါ် MGMA မ  စ က  ျားဇ ျားတင်လ ာ 

 

 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA) ြှ COVID – 19 ကာလ 

အတွင််းတွင် DHL Myanmar ၏ ဝန်ရ ာင်ြှုြျာ်းအရပေါ် ရကျ်းဇ ်းတင်လွှာက ို ၂၀၂၀ 

မပည ်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၄  က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ COVID – 19 ကာလအတွင််း 

တွင် MGMA ၏ အသင််းဝင်စက်ရံိုြျာ်းအတွက် ကိုန်ပစစည််းနြ နာြျာ်း၊ စာ ွက်စာတြ််းြျာ်း 

တင်ပ ိုှံ့မခင််းြျာ်းအတွက် ဝန်ရ ာင်ြှုနှုန််းထာ်းြျာ်းက ို ၂၅% ရလျာ ချရပ်းမခင််းက ို မြန်ြာ 

န ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းြှ ရကျ်းဇ ်းတင် ှ ရ ကာင််း ပါ ှ ပါသည်။ ထ ိုှံ့အမပင် 

COVID – 19 ကာလအတွင််းသာြက ရ ှွေ့ရလ ာက်လည််း အချ  န်နှင ် တစ်ရမပ်းည  

ဝန်ရ ာင်ြှုြျာ်းက ို DHL Myanmar ြှ  က်လက်ရ ာင် ွက်န ိုင်ပါရစဟို အထည်ချြုပ် 

လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းြှ  နဒမပြုပါသည်။ 
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Release Order Notification၊ Allowed Shipment Notification မ ာျား အစ ပေါ် 

တွင် အစက ာက ်ခနွအ်ရာရ ှိမ ာျားမ  လက ်မ တ်စ ရျားထှိုံျားစ ပျားပခင်ျားအာျား ရပ် ှိုံင်ျားမည ် 

က ှိစစ 

 

 စ ြံက န််း၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှင ် စက်ြှုဝန်ကက ်းဌာန၊ အရကာက်ခွန်ဦ်းစ ်းဌာနြှ Release 

Order Notification၊ Allowed Shipment Notificationြျာ်း အရပေါ်တွင် အရကာက်ခွန် 

အ ာ ှ ြျာ်းြှ လက်ြှတ်ရ ်းထ ို်းမခင််းအာ်း  ပ်  ိုင််းြည ်က စစနှင ် ပတ်သက်သည ် ထိုတ်မပန် 

ချက်က ို ရံို်းတွင််းရ ကညာချက်အြှတ်(၂၂/ ၂၀၂၀) မြင ် ထိုတ်မပန်ရ ကညာခ  ပါသည်။ 

အရကာက်ခွန်ဦ်းစ ်းဌာနြှ ကိုန်သွယ်ြှုလွယ်က ရချာ ရြွွေ့ရစရ ်းအာ်း အရထာက်အက မပြုရစ 

ရ ်းနှင ် Ease of Doing Business ၏ သံို်းသပ်ချက်ပါအာ်းနည််းချက်ြျာ်းက ို ရလျာ ချန ိုင် 

ရ ်းအတွက်  Release Order Notification နှင ် Allowed Shipment Notification ြျာ်း 

တွင် အရကာက်ခွန်အ ာ ှ ြျာ်း လက်ြှတ်ထ ို်းရပ်းမခင််းအာ်း ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ စက်တင်ဘလ 

(၁)  က်ရနှံ့ြှ စတင်၍  ပ်  ိုင််းသွာ်းြည်မြစ်ရ ကာင််း အသ ရပ်းမခင််းမြစ်ပါသည်။ 
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၂၀ ၂၀ ခုံန စ်၏ (၇)ကက ှိမ်စ ပမာက ် (၇/၂၀ ၂၀) Executive Committees (ECs) 

အစည်ျားအစ ဝျားက  င်ျားပခ  ပခင်ျား 

 

 ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၏ (၇) ကက ြ်ရမြာက် မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း 

(MGMA) Executive Committees (ECs) အစည််းအရဝ်းက ို စက်တင်ဘာလ(၁၂)  က်ရနှံ့ 

၂၀၂၀ တွင် အွန်လ ိုင််း(Zoom Application)ြှ ကျင််းပခ  ပါသည်။ အစည််းအရဝ်းတွင် 

MGHRDC သင်တန််းရကျာင််းြှ သင်တန််းပ ိုှံ့ချရနြှုြျာ်းက ို တ ို်းတက်ရအာင် ရ ာင် ွက် 

ရနြှုြျာ်း၊ အမငင််းပွာ်းြှုရမြ ှင််းရ ်းအြွ ွေ့ြှ မပြုလိုပ်ရ ာင် ွက်ရနြှုြျာ်း၊ မြန်ြာန ိုင်ငံ 

အထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းအရနမြင ်  က်လက်မပြုလိုပ်ရ ာင် ွက်သွာ်းြည ် 

အရ ကာင််းအ ာြျာ်းအစ ှ သည်တ ိုှံ့က ို ရ ွ်းရနွ်းခ   ကပါသည်။ အစည််းအရဝ်းက ို MGMA ၏ 

Managing Director ြှ စ စဉရ် ာင် ွက်ပပ ်း ဥကကဌ၊ ဒိုဥကကဌ၊ အရထွရထွအတွင််းရ ်းြှု်း၊ 

ဗဟ ိုအလိုပ်အြှုရ ာင်၊အလိုပ်အြှုရ ာင်ြျာ်း၊စိုစိုရပါင််း အရယာက်(၂၀)တက်ရ ာက်ခ   

 ကပါသည်။ 
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COVID – 19 က ာလအတငွ်ျားတွင် MGMA မ  ထုံတစ် ပျားစ သာ စ ထာက ်ခ ခ က ်မ ာျား 

က ှိုံ Scan Document ပြင ် ထုံတစ် ပျားမည က် ှိ စ စ 

 

 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းသည် COVID – 19 ကာလအတွင််း 

တွင် အသင််းြှထိုတ်ရပ်းရသာ ရထာက်ခံချက်ြျာ်းက ို Scan Document မြင ်သာ 

ထိုတ်ရပ်းြည်မြစ်ရ ကာင််း ရ ကညာချက်က ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၅)  က် 

ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ အရကာက်ခွန်ဦ်းစ ်းဌာန (ထိုတ်ကိုန်သွင််းကိုန်ကက ်း ကပ်ရ ်း 

ဌာနခွ )ြှလည််း အထက် ည်ညွှန််းစာပါရ ကညာချက်အြှတ် (၁၅/၂၀၂၀) နှင ် (၁၆/၂၀၂၀) 

တ ိုှံ့မြင်  ရမြရလျာ ရပ်းခ  ပပ ်းမြစ်ပါသည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းြှ 

ရထာက်ခံချက် ယ လ ိုရသာ CMP အသင််းဝင်စက်ရံို/ကိုြပဏ ြျာ်း အရနမြင ် Country of 

Origin (C/O) ရထာက်ခံချက်ြှအပ အရကာက်ခွန်ဦ်းစ ်းဌာနသ ိုှံ့ တင်မပ ရသာ Care Label 

တွင် (%)ကွ လွ ြှု၊ Repair & Return နှင ် Re – Export (Permit) စရသာ ရထာက်ချက် 

ြျာ်းက ိုသာ ထိုတ်ရပ်းြည်မြစ်ပပ ်း ထိုတ် ာတွင် လ ိုက်နာ ြည ်အချက်ြျာ်းက ို ရ ကညာ 

ချက်တွင် ထည ်သွင််းထာ်းပါသည်။ အ  ိုပါ ရမြရလျာ ြှုြျာ်းသည် ၁၅.၉.၂၀၂၀ ြှ ၃၁.၁၀. 

၂၀၂၀ အထ သာ မြစ်ပါသည်။  
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သတ်မ တ်သွင်ျားက ုံန်လှိုံင်စင ်စ ကက ျားနှုန ်ျားထာျားပြင ်စ က ာက ်ခ ရန ်က ာလတှိုံျားပမြှင ်ပခင်ျား 

 

 မြန်ြာန ိုင်ငံစ ်းပွာ်းရ ်းနှင ် က ်းသန််းရ ာင််းဝယ်ရ ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ သတ်ြှတ်သွင််း 

ကိုန်လ ိုင်စင်ရ က်းနှုန််းထာ်းမြင ် ရကာက်ခံ န်ကာလတ ို်းမြြှင ်မခင််း အြ နှ်ံ့ရ ကညာစာက ို 

၂၀၂၀ မပည ်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၄)  က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ COVID – 19 

ရ ာဂါမြစ်ပွာ်းရနစဉက်ာလအတွင််းတွင် မပည်သ ြျာ်း၏ စ တ်ဓာတ်ရ ်း ာမြြှင ်တင်ရပ်း 

သည ်အရနမြင ် န ိုင်ငံရတာ်ြှ ရမြရလ ာ ရပ်းထာ်းသည ် ဘဏ္ဍာရ ်း  ိုင် ာက စစ ပ်ြျာ်း၊ 

အခွန်အခြျာ်းနှင ် ရငွရ က်းရထာက်ပံ ြှုြျာ်းက ို စ ်းပွာ်းရ ်းနှင ် က ်းသန််းရ ာင််းဝယ်ရ ်း 

ဝန်ကက ်းဌာနြှ ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ ဒ ဇင်ဘာလအထ တ ို်းမြြှင ်ရ ာင် ွက်သွာ်းြည်မြစ်ပါသည်။ 

သ ိုှံ့မြစ်၍ အြ နှ်ံ့ရ ကညာစာအြှတ် ၂၃/၂၀၂၀ မြင ် သွင််းကိုန်လ ိုင်စင် (၁) ရစာင်လ င် ကျပ် 

၃၀၀၀၀(ကျပ် သံို်းရသာင််း) နှုန််းမြင ် ရကာက်ခံမခင််းက ိုလည််း ၂၀၂၀မပည ်နှစ်၊ ဒ ဇင်ဘာလ 

ကိုန်ထ တ ို်းမြြှင ်လ ိုက်ပါသည်။ 
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အလုပ်သမ ား၊လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင  ် ပပညသူ်အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ နမှ 
COVID – 19 ရ  ဂါထိန်ားခ ျုပ်ရ ားနငှ ် စပ်လ ဉ်ား၍ စြရ် ု၊ အလုပရ် ု၊ 
အလုပ်ဌ နမ  ား လုပ်ငန်ားခွင်မ  ားသုိို့ အသိရပားညွှန်ကြ ားခ ြန်ှင ် “COVID – 
19 ြို မိမြိစ၍ ြ ြွယ်ပါ” သတင်ားစြ ား (၁၀) ခ ြ ်

 

 အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင ် ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ နမှ COVID – 
19 ရ  ဂါထိန်ားခ ျုပ်ရ ားနှင ် စပ်လ ဉာ်း၍ စြ်ရ ု၊ အလုပ်ရ ု၊ အလုပ်ဌ နမ  ား၊ 

လုပ်ငန်ားခွင်မ  ားသုိို့ အသိရပားညွှန်ကြ ားခ ြ်ြုိ ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ စြ်တင်ဘ လ ၁၅ 

 ြ်ရနို့တွင် ထုတ်ပပန်ခ   ပါသည်။ စြ်ရ ု၊ အလုပ်ရ ုမ  ားတွင် ြူားစြ်ပပနိ်ု့ပွ ားမှုမ  ား 

တိုားပွ ားလ သည ် အတွြ် စြ်ရ ုမ  ားတွင် COVID – 19 နှင ် ပတ်သြ်၍ 

အလုပ်သမ ားမ  ားအရနပြင ် ြ န်ားမ ရ ားနှင ် အ ားြစ ားဝန်ကြ ားဌ နမှ 

ထုတ်ပပန်ခ ြ်မ  ားြို အတိအြ လိုြ်နာ န်လိုအပ်ရကြ င်ားနှင ် လိုြ်နာ မည ် 

အခ ြ် (၆) ြုိထည ်သွင်ားရြ ်ပပထ ားပါသည်။ ထိုို့အပပင် “COVID – 19 ြုိ မိမိြစ၍ 
ြ ြွယ်ပါ” အဓိြ သတင်ားစြ ား(၁၀) ခ ြ်ြုိပါလိုြ်နာ န် လိုအပ် ရကြ င်ား 

အသိရပားညွှန်ကြ ားခ ြ်တွင် ထည ်သွင်ားရြ ်ပပထ ားပါသည်။ 

 

(https://www.facebook.com/2221110478104868/posts/2704404269775484/?

extid=0&d=n ) 
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COVID – 19 က ာလအတငွ်ျား MGMA မ  ထုံတစ် ပျားစ သာ Country of Origin 
(C/O) စ ထာက ်ခ ခ က ်မ ာျားက ှိုံ Scan Document ပြင ် ထုံတစ်ပျားမည က် ှိစစ  

 

 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းြှ COVID – 19 ကာလအတွင််းတွင် 

MGMA ြှ ထိုတ်ရပ်းရသာ Country of Origin (C/O) ရထာက်ခံချက်ြျာ်းက ို Scan 

Document မြင ် ထိုတ်ရပ်းြည်မြစ်ရ ကာင််း ရ ကညာချက်က ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ် 
စက်တင်ဘာလ(၁၇)  က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ အရကာက်ခွန်ဦ်းစ ်းဌာနသ ိုှံ့ 

တင်မပ ရသာ Care Label တွင ် (%) ကွ လွ ြှု၊ Repair & Return နှင ် Re – Export 

(Permit) စရသာ ရထာက်ခံချက်ြျာ်းအမပင် UMFCCI သ ိုှံ့ တင်မပ ရသာ Country of 

Origin (C/O) ရထာက်ခံချက်က ိုလည််း Scan Document မြင ် ထိုတ်ရပ်းြည်မြစ်ပပ ်း 

လ ိုက်နာ ြည ်အချက်ြျာ်းက ိုလည််း ထည ်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။ အ  ိုပါ ရမြရလ ာ ရပ်း 

ြှုြျာ်းသည် ၁၇.၉.၂၀၂၀ ြှ ၃၁.၁၀.၂၀၂၀  က်ရနှံ့အထ သာ အကျံြု်းဝင်ြှာ မြစ်ရ ကာင််း 

က ိုလည််း ထည ်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။ 
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ရန ်က ုံန်အစ ထွစ ထွစ ရာ ဂါကုံစ  ျားရ ုံသစ်ကက ျား သှိုံှံ့ COVID – 19က ာက ွယ် 

ထှိန်ျားခ ျုပ်စရျားအတကွ ် Surgical Gown မ ာျား လှုဒါန်ျားပခင်ျား 

 

 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA)နှင ် Korea Garment 

Association in Myanmar (KOGAM) ြှတစ် င ် KM Healthcare Myanmar Co.Ltd ြှ 

 န်ကိုန်အရထွအရထွရ ာဂါကိုရ ်းရံိုသစ်ကက ်းသ ိုှံ့ COVID -19 ကာကွယ်၊ထ န််းချြုပ်၊ကိုသ 

ရ ်း လိုပ်ငန််းြျာ်းတွင် အသံို်းမပြု န်အတွက် Surgical Gown အစံို (၁၀၀၀) က ို ၂၀၂၀ 

မပည ်နှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၈)  က်ရနှံ့တွင် လှုဒါန််းခ  ပါသည်။ 
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စ  ျားတက ကသှိုံလ်(၁)  (လမ်ျားမစ တာ်, ရန ်က ုံန်)  သှိုံှံ့  COVID – 19 က ာက ွယ်ထှိန်ျား 

ခ ျုပ်စ ရျား အတကွ ် Surgical Gown မ ာျား လှုဒါန်ျားခ  ပခင်ျား 

 

 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချျူပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA) နှင ် အသင််းဝင်ြျာ်းြှ 

COVID – 19 ကာကွယ်၊ထ န််းချြုပ်၊ကိုသရ ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းတွင် အသံို်းမပြု န်အတွက် 

Surgical Gown အစံို(၅၀၀) က ို ရ ်းတကကသ ိုလ် (၁) (လြ််းြရတာ်, န်ကိုန်)သ ိုှံ့ ၂၀၂၀ 

မပည ်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈) က်ရနှံ့တွင် လှုဒါန််းခ  ပါသည်။ 
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စ နအှိမ်တွင်စ နထှိုံင်စ ရျားန င  ်(Stay at Home)န င  ် ပတ်သက ်၍ က  န်ျားမာစ ရျားန င  ် 

အာျားကစာ ျားဝန်ကက ျားဌာနမ  အမှိနှံ့ ်အမ တ ်၁၀ ၇/၂၀ ၂၀ 

 

 ကျန််းြာရ ်းနှင ် အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ COVID – 19 ကာကွယ်ထ န််းချြုပ်ရ ်း 

လိုပ်ငန််းြျာ်းက ို ပ ိုြ ိုထ ရ ာက်ရအာင် လိုပ်ရ ာင်န ိုင်ရ ်းအတွက် အြ နှ်ံ့အြှတ် 

(၁၀၇/၂၀၂၀) က ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၀)  က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ 

ထိုတ်မပန်ချက်တွင်  န်ကိုန်တ ိုင််းရဒသကက ်းအတွင််း ှ  ပြ ြုွေ့နယ်အာ်းလံို်း(က ိုက ို်းကျွန််းပြ ြုွေ့နယ် 

ြပါ)တွင် ရနထ ိုင်သည ် မပည်သ ြျာ်းအရနမြင ် ရနအ ြ်တွင် ရနထ ိုင်ရ ်း(Stay at Home) 

အစ အစဉ ်တွင် အကျံြု်းဝင်ရ ကာင််းပါ ှ ပါသည်။ ထ ိုှံ့ ာတွင် အစ ို်း ဌာနြျာ်းြှာ ၂ ပတ်တက် 

၂ ပတ်နာ်း အရနမြင ်ရ ာင် ွက်ြည်မြစ်ပပ ်း ြမြစ်ြရနဝာာဝန်ထြ််းရ ာင် ြည ် 

လိုပ်ငန််းြျာ်းက ို ချွင််းချက် အမြစ်သတ်ြှတ်ရပ်းထာ်းပါသည်။  အြ နှ်ံ့၏ အပ ိုဒ် ၃ အပ ိုဒ်ခွ  

(ဂ) အ  'ကိုန် ကြ််းယ ၊ ကိုန်ရချာရပ်း ရ ာင် ွက်ရသာ လက်ခစာ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း(CMP) 

စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံိုြျာ်းတွင် တာဝန်ထြ််းရ ာင်ြည ် သ ြျာ်းအာ်း ၂၄.၉.၂၀၂၀  က်ြှ 

၇.၁၀.၂၀၂၀ က် အထ  လိုပ်ငန််းခွင်သ ိုှံ့ သွာ်းရ ာက်ခွင ်ြမပြု န်'   ိုရသာအြ နှ်ံ့ပါ ှ ပါသည်။ 

အ  ိုှံ့ပါ အြ နှ်ံ့တွင် လ ိုက်နာ ြည ် အရ ကာင််းအ ာြျာ်းက ို အချက် (၈) ချက်မြင ် 

ရြာ်မပထာ်းပါပပ ်း ၂၁.၉.၂၀၂၀  က်၊ နံနက် ၈ နာ  အချ  န်ြှ စတင်သက်ရ ာက်ြည်မြစ် 

ရ ကာင််းပါ ှ ပါသည်။ 
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ပမန်မာ နှိုံင်င  အထညခ် ျုပ်လုံပ်ငန်ျားရ င်မ ာျားအသင်ျားရ ုံျား(MGMA)က ှိုံယာ ယ ပှိတ်ထာျား 

မည ်ပြစ်စ ကက ာင ်ျား 

 

 ကျန််းြာရ ်းနှင ် အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ အြ နှ်ံ့အြှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀ (၂၀.၉.၂၀၂၀) 

အ  ဝန်ထြ််းြျာ်း အ ြ်ြှ ရန၍အလိုပ်လိုပ်က ိုင် န် ညွှန် ကာ်းချက်အတ ိုင််း မြန်ြာန ိုင်ငံ 

အထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းရံို်းက ိုလည််း ၂၂.၉.၂၀၂၀ ြှ ၇.၁၀.၂၀၂၀ ထ  ပ တ်ထာ်း 

ြည်မြစ်ရ ကာင််း ရ ကမငာချက်က ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၁)  က်ရနှံ့တွင် 

ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ ရံို်းပ တ်ထာ်းရသာ်လည််း အသင််းအရနမြင ် အသင််းသာ်းြျာ်းအာ်း ပံိုြှန် 

ဝန်ရ ာင်ြှုရပ်းလျက် ှ ရသာ Online License နှင ် ရထာက်ခံချက်ြျာ်းအာ်းလံို်းက ို ယခို 

လက် ှ ရပ်းရနသည ်အတ ိုင််း Online System မြင ် ရ ာင် ွက်ရပ်းသွာ်းြည်မြစ်ရ ကာင််း 

ထိုတ်မပန်ချက်တွင် ရြာ်မပထာ်းပါသည်။ ထ ိုှံ့အမပင် ရံို်းက စစြျာ်းနှင ် ပတ်သက်၍ စံိုစြ််း န် 

အတွက် ြိုန််းနံပတ်ြျာ်းက ိုလည််း ထည ်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။ 
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အစ က ာက ်ခနွ်ဦျားစ ျားဌာ နမ အစ က ာက ်ခနွ်ရ  င်ျားလင်ျားစ ရျား က ှိစစရ ပ်မ ာျားက ှိုံ ရ င ်ျားလင်ျား 

စ ပျားစနမည်ပြစ်စ ကက ာင ်ျား 

 

 မပည်ရထာင်စိုသြမတမြန်ြာန ိုင်ငံရတာ်အစ ို်း ၊ ကျန််းြာရ ်းနှင ် အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်း 

ဌာန၏ အြ နှ်ံ့အြှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀ အ  ြ ြ ရနအ ြ်တွင် ရနထ ိုင်ရ ်း(Stay at Home) 

အကျံြု်းဝင်ရသာ (၂၄.၉.၂၀၂၀) ြှ (၇.၁၀.၂၀၂၀) ကာလအတွင််း CMP လိုပ်ငန််းြျာ်း 

အတွက် တင်သွင််းလာရသာ ကိုန် ကြ််းြျာ်းနှင ် တင်ပ ိုှံ့ န် ှ ရသာ ကိုန်ရချာြျာ်းအတွက် 

အရကာက်ခွန်ဦ်းစ ်းဌာနြှ အရကာက်ခွန် ှင််းလင််း ရ ်း က စစ ပ်ြျာ်းက ို  ှင််းလင််းရပ်းရန 

ြည်မြစ်ရ ကာင််းက ို အသင််းဝင်စက်ရံိုြျာ်းသ  ှ  န်အတွက် မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ် 

လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA) ြှ ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၂)  က်ရနှံ့တွင် 

အသ ရပ်း အရ ကာင််း ကာ်းစာ ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ 
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မှိမှိစ နအှိမ်တွင်သာ စနထှိုံငရ်န ်စညျ်ားကမ်ျားခ က ်မ  ခခွင်ျားခ က ်ပြင ် ခွင ်ပပျုသ ဝန်ထမ်ျား  

မ ာျား ပြည ်စွက ်ပခင်ျား 

 

 ကျန််းြာရ ်းနှင ် အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ ြ ြ ရနအ ြ်တွင်သာရနထ ိုင် န် စည််းကြ််း 

ချက်ြှ ခခွင််းချက်မြင ် ခွင ်မပြုသ ဝန်ထြ််းြျာ်း မြည ်စွက်သည ် အြ နှ်ံ့အြှတ် ၁၀၈/၂၀၂၀ က ို 

၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂  က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ ကျန််းြာရ ်းနှင ် 

အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ  မပည်သ ြျာ်းအရနမြင ် ရနအ ြ်တွင် ရနထ ိုင်ရ ်း(Stay at Home) 

အစ အစဉတ်ွင်  န်ကိုန်တ ိုင််းရဒသကက ်းအတွင််း ှ ပြ ြုွေ့နယ်အာ်းလံို်း (က ိုက ို်းကျွန််းပြ ြုွေ့နယ်ြပါ) 

အကျံြု်းဝင်ရ ကာင််းနှင ် လ ိုက်နာ ြည ်စည််းကြ််းြျာ်းက ို ၂၀.၉.၂၀၂၀ တွင်အြ နှ်ံ့အြှတ် 

၁၀၇/၂၀၂၀ မြင ် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ယခို အြ နှ်ံ့အြှတ် ၁၀၈/၂၀၂၀ တွင် ြ ြ ရနအ ြ်တွင် 

သာရနထ ိုင် န်ြှခခွင််းချက်မြင ် ခွင ်မပြုသ ြျာ်းက ိုအရသ်းစ တ် ထည ်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။     
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Stay at Home ၁၄ ရက ် က ာလအတကွ ် အလုံပ်သမာျားမ ာျားအာျားလစာ မ  ပြင ် 

အလုံပ်အက ှိုံင် တည်မမ မှုအာမခ ခ က ်စပျားရန ် တှိုံက ်တနွ်ျားနှိှုျားစ  ာ်ပခင်ျား 

 

 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA)ြှ Stay at Home ၁၄ 

 က် ကာလအတွက် အလိုပ်သြာ်းြျာ်းအာ်း လစာြ  ခွင ်မြင ် အလိုပ်အက ိုင်တည်ပြ ြှုအာြခံ 

ချက်ရပ်း န် တ ိုက်တွန််းန ှု်းရ ာ်ချက်က ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃)  က်ရနှံ့ 

တွင်ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ကျန််းြာရ ်းနှင် အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှအြ နှ်ံ့အြှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀ 

တွင် "ကိုန် ကြ််းယ ၊ ကိုန်ရချာရပ်း ရ ာင် ွက်ရသာ လက်ခစာ်းလိုပ်ငန််း(CMP)စက်ရံို၊ 

အလိုပ်ရံိုြျာ်းတွင် တာဝန်ထြ််းရ ာင်ြည ်သ ြျာ်းအာ်း ၂၄.၉.၂၀၂၀  က်ြှ ၇.၁၀.၂၀၂၀ 

 က်အထ  လိုပ်ငန််းခွင် သွာ်းရ ာက်ခွင ်ြမပြု န်" ဟို ပါ ှ သမြင ် မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ် 

လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း၏ အသင််းဝင်ြျာ်း အရနမြင်  ၂၄.၉.၂၀၂၀ ြှ ၇.၁၀.၂၀၂၀ ထ  

လိုပ်ငန််းြျာ်း ယာယ ပ တ်ထာ်း ကြည်မြစ်ပါသည်။ ထ ိုှံ့က  သ ိုှံ့ ယာယ  ပ်နာ်းထာ်း ြည ် Stay 

at Home ကာလအတွက် အသင််းဝင်စက်ရံိုြျာ်းအရနမြင ် "ြ ြ ဝန်ထြ််းြျာ်း အလိုပ်အက ိုင် 

တည်ပြ ြှု စ ို်း  ြ်ြှု ြ ှ ရစ န်နှင ် က ်းစက်ရ ာဂါကာကွယ်တာ်း  ်းန ိုင် န်အတွက် လစာြ   

ခွင ် မြင ် ခွင ်မပြုရပ်း ကပါ န်" တ ိုက်တွန််းန ှု်းရ ာ်စာက ို မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင် 

ြျာ်းအသင််း(MGMA) အရနမြင ် မြန်ြာန ိုင်ငံ တရိုတ် အထည်အလ ပ်နှင ် အထည်ချြုပ် 

လိုပ်ငန််းြျာ်းအသင််း၊ မြန်ြာန ိုင်ငံ က ို  ်းယာ်း အထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်း အသင််းနှင ် 

မြန်ြာန ိုင်ငံ ဂျပန် အထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်း အသင််းတ ိုှံ့ ပ ်းရပါင််း၍ ထိုတ်မပန်ခ  မခင််း 

မြစ်ပါသည်။ 
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toif;0ifpuf½kHrsm;odkY wdkufwGef;EId;aqmfcsuf

2020 ckESpf? pufwifbmv (23) &uf/

taMumif;t&m/    / Stay at Home 14 &ufumvtwGuf tvkyform;rsm;tm; vpmrJhcGifhjzifh 

tvkyftudkifwnfNrJrItmrcHcsufay;&ef wdkufwGef;EdI;aqmfjcif;/

1/ vwfwavmumv ul;pufEIef;ESifh aoqkH;EIef;yg jrifhwufvmaom Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) ul;pufa&m*gjzpfyGm;rI 'kwd,vdIif;udk umuG,f? xdef;csKyf? ukoa&;twGuf 

usef;rma&;ESifh tm;upm; 0efBuD;Xmeu 20-09-2020 &ufaeYwGif trdefYtrSwf - 107^2020 udk 

xkwfjyefí &efukefwdkif;a'oBuD;twGif;&Sd NrdKUe,ftoD;oD;rS jynfolrsm;taejzifh rdrdaetdrfwGif 

aexdkif&ef (Stay at Home) tpDtpOfudk xkwfjyefaMujimcJhygonf/

2/ xkwfjyefaMujimcJhonfh trdefYtrSwf - 107^2020 wGif ]]ukefMurf;,l? ukefacsmay; 

aqmif&Gufaom vufcpm;vkyfief; (CMP) puf½kH? tvkyf½kHrsm;wGif wm0efxrf;aqmifrnfholrsm; 

tm; 24-9-2020 &ufrS 7-10-2020 &uftxd vkyfief;cGif oGm;a&mufcGifhrjyK&ef}} [k yg&Sdojzifh 

jrefrmEkdifiH txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif; toif;0ifpuf½kHrsm; taejzifh 24-9-2020 &ufaeYrS 

7-10-2020 &ufaeYtxd vkyfief; ,m,D&yfem;xm;&rnf jzpfygonf/

3/ xdkodkY ,m,D&yfem;xm;&rnfh (Stay at Home) 14 &ufumvESihf ywfoufí jrefrmEkdifiH 

txnfcsKyf vkyfief;&Sifrsm;toif; (MGMA) onf -
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- jrefrmEkdifiH w½kwf txnftvdyfESifh txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif;

China Textile & Garment Association In Myanmar (CTGAIM)

- jrefrmEkdifiH udk&D;,m; txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif;

Korea Garment Association In Myanmar (KOGAM)

- jrefrmEkdifiH *syef txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif;

Japan Garment Manufacturers Association in Myanmar

wdkYESifh yl;wGJí toif;0ifpuf½kH vkyfief;&Sifrsm;tm; rdrd0efxrf;rsm; tvkyftudkifwnfNrJa&; pdk;&drfrI 

r&Sdap&efESifh ul;pufa&m*gumuG,fwm;qD;Ekdif&eftwGuf vpmrJhcGifhjzifh cGifhjyKay;Muyg&ef av;pm;pGm

wdkufwGef;EdI;aqmftyfygonf/

jrefrmEkdifiH txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm;toif;

Japanese

Garment

Manufacturers

Association
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ရန ်က ုံန်တှိုံင်ျားစ ဒသကက  ျားအတငွ်ျားStay at Home အစ အစ ဉ်တငွ် အက   ျုျားဝင်သည ် 

အာမခ အလုံပ်သမာျားမ ာျားအာျား လုံပ်ခလစာ၏  ၄၀% စငွစ ကက ျားခ စာျားခငွ ် စလ ာက ် 

ထာျားနှိုံငစ် ကကာင ်ျား အမှိနှံ့ ်စ ကက ာ်ပငာစ ာ 

 

 အလိုပ်သြာ်း၊လ ဝင်ြှုကက ်း ကပ်ရ ်းနှင ် မပည်သ ူ့အင်အာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ  န်ကိုန်တ ိုင််း 

ရဒသကက ်းအတွင််း Stay at Home အစ အစဉ်တွင် အကျံြု်းဝင်သည ် အာြခံအလိုပ်သြာ်း 

ြျာ်းအာ်း လိုပ်ခလစာ၏ ၄၀% ရငွရ က်းခံစာ်းခွင ်ရလ ာက်ထာ်းန ိုင်ရ ကာင််း ရြာ်မပသည ် 

အြ နှ်ံ့ရ ကာ်မငာစာအြှတ် (၁၉၆/၂၀၂၀) က ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄  က်ရနှံ့ 

တွင် ထိုတ်မပန်ခ  ပါသည်။ အ  ိုပါ အြ နှ်ံ့ရ ကာ်မငာစာတွင်  ှင််းလင််းရြာ်မပထာ်းရသာ 

အချက်ြျာ်းနှင ် က ိုက်ည ပါက လ ြှုြ လံိုရ ်းအြွ ွေ့တွင် အကျံြု်းဝင်ြှတ်ပံိုတင်ထာ်းသည ် 

ပိုဂဂလ ကပ ိုင် စက်ရံို၊အလိုပ်ရံို၊လိုပ်ငန််းဌာနြျာ်း ှ  အလိုပ် ှင် သ ိုှံ့ြဟိုတ် အလိုပ် ှင်က ိုယ်စာ်း 

တာဝန် ှ သ ြျာ်းသည် ြ ြ တ ိုှံ့၏ အလိုပ်သြာ်းြျာ်းအတွက် လ ြှုြ လံိုရ ်း ရထာက်ပံ ရငွ  ှ  

န ိုင်ရ ်းအတွက် သက်  ိုင် ာပြ ြုွေ့နယ် လ ြှုြ လံိုရ ်းရံို်းြျာ်းသ ိုှံ့မြစ်ရစ၊ Website ြျာ်းတွင် 

မြစ်ရစ ရလ ာက်ထာ်းန ိုင်ရ ကာင််း ထည ်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။ 
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