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ေနအိ မ်တင
ွ ်ေနထိုင်ေရး ှင်(့ Stay at Home) ှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရး ှင်အ
့ ားကစား
ဝန် ကီးဌာနမှ အမိ နအ
် ့ မှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀

ကျန်းမာေရး ှင့် အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ COVID – 19 ကာကွယ်ထိနး် ချ ပ် ေရး လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုထိေရာက် ေအာင် လုပ်ေဆာင် င
ုိ ်
ေရးအတွက် အမိ နအ
် ့ မှတ် (၁၀၇/၂၀၂၀) ကို ၂၀၂၀ ြပည့် ှစ် စက် တင်ဘာလ (၂၀) ရက် ေန တွ
့ င် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ အမိ န၏
် ့ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခဲွ
(ဂ) အရ 'ကုန ် ကမ် းယူ၊ ကုနေ
် ချာေပး ေဆာင်ရွက်ေသာ လက် ခစားလုပ်ငန်းများ(CMP) စက် ု ံ ၊ အလုပ် ု ံ များတွင်တာဝန်
ထမ် းေဆာင်မည့် သူများအား ၂၄.၉.၂၀၂၀ ရက် မှ ၇.၁၀.၂၀၂၀ရက် အထိ လုပ်ငန်းခွ င်သိ သွားေရာက် ခွင်မ
့ ြပ ရန်' ဆိုေသာအမိ နပ
် ့ ါ ှ ိ ပါသည်။

ြမန်မာ င
ုိ ်ငံအထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်း ှ င်များအသင်း
ု ံ း(MGMA)ကိုယာယီပိတ်ထား မည်ြဖစ် ေ ကာင်း

ရန်ကုနအ
် ေထွေထွေရာဂါကုေဆး ု ံ သစ် ကီး သိ COVID
– 19ကာကွယ် ထိနး် ချ ပ် ေရးအတွက် Surgical Gown
များ လဒါန်းြခင်း

မိ မိေနအိ မ်တင
ွ ်သာေနထိုင်ရန်စည်းကမ် းချက်မှ
ခင်းချက်ြဖင့် ခွ င်ြ့ ပ သူဝန်ထမ် း များ ြဖည့်စွက်ြခင်း

Stay at Home ၁၄ ရက် ကာလအတွက် အလုပ်သမားများ
အားလစာမဲ့ြဖင့် အလုပ်အကိုင် တည် မဲ မအာမခံ ချက်ေပး
ရန် တိက
ု ် တန
ွ း် ှ ိးေဆာ် ြခင်း
ရန်ကုနတ
် ိင
ု ်းေဒသ ကီးအတွင်းStay at Home အစီ အစ ်
တွင် အကျ ံ းဝင်သည့်အာမခံ အလုပ်သမား
များအား လုပ်ခလစာ၏ ၄၀% ေငွေ ကးခံ စားခွ င်ေလ
့
ာက်
ထား င
ုိ ်ေ ကာင်း အမိ နေ
် ့ ကာ် ြငာစာ

ြမန်မာ င
ုိ ်ငံအထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်း ှ င်များအသင်း(MGMA) ှင့် Korea
Garment Association in Myanmar (KOGAM) မှတစ် ဆင့် KM Healthcare
Myanmar Co.Ltd မှ ရန်ကုနအ
် ေထွအေထွေရာဂါကုေဆး ု ံ သစ် ကီးသိ COVID
-19 ကာကွယ်၊ထိနး် ချ ပ် ၊ကုသ ေရး လုပ်ငန်းများတွင် အသံုးြပ ရန်အတွက်
Surgical Gown အစံု (၁၀၀၀) ကို ၂၀၂၀ ြပည့် ှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၈) ရက်ေန ့
တွင် လဒါန်းခဲ့ ပါသည်။

ေခါင်းစဉ်များ

စာမျက်ှာ

စက်ရံု၊ အလုပရ
် ၊ုံ အလုပ်ဌာနများတွင် Coronavirus Disease 2019
(COVID – 19) ကူးစက်ပျံနှံ့မု မရှိေစရန် သတိေပး နိုးေဆာ်ပန်ြကားချက်
COVID-19ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ေရးနှင့်ပတ်သက်၍စက်ရံု၊အလုပ်ရံုများ၊လုပ်ငန်းခွင်များ၊

၁
၃

အလုပ်ရံုဌာနများတွင် အထူးဂရုြပုလိုက်နာရမည့် အချက်များ(Version 4.1)
DHL ၏ ဝန်ေဆာင်မုများအေပါ် MGMA မှ ေကျးဇူးတင်လွှာ

၄

Release Order Notification၊ Allowed Shipment Notification များ အေပါ် တွင်

၆

အေကာက်ခွန်အရာရှိများမှ လက်မှတ်ေရးထိုးေပးြခင်းအား ရပ်ဆိုင်းမည့်
ကိစ္စ
၂၀၂၀ ခုနှစ၏
် (၇)ကိမ်ေြမာက် (၇/၂၀၂၀) Executive Committees (ECs)

၁၀

COVID – 19 ကာလအတွင်းတွင် MGMA မှ ထုတ်ေပးေသာ ေထာက်ခံချက်များ ကို

၁၁

အစည်းအေဝးကျင်းပခဲ့ြခင်း

Scan Document ြဖင့် ထုတ်ေပးမည့်ကိစ္စ
သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ေြကးနုန်းထားြဖင့်ေကာက်ခံရန်ကာလတိုးြမှင်ြ့ ခင်း

၁၄

အလုပ်သမား၊လူဝင်မုကီးြကပ်ေရးနှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမှ

၁၆

COVID – 19 ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာနများ
လုပ်ငန်းခွင်များသို့ အသိေပးညွှန်ြကားချက်နှင့် “COVID – 19 ကို မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ”

သတင်းစကား (၁၀) ချက်

COVID – 19 ကာလအတွင်း MGMA မှ ထုတ်ေပးေသာ Country of Origin (C/O)
ေထာက်ခံချက်များကို Scan Document ြဖင့် ထုတ်ေပးမည့်ကိစ္စ

ရန်ကုန်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးရံုသစ်ကီး သို့ COVID – 19 ကာကွယ်
ထိန်းချုပ်ေရးအတွက် Surgical Gown များ လုဒါန်းြခင်း

၁၇

၁၉

ေခါင်းစဉ်များ
ေဆးတက္ကသိုလ(် ၁) (လမ်းမေတာ်,ရန်ကုန်) သို့ COVID – 19 ကာကွယ်
ထိန်း ချုပ်ေရး အတွက် Surgical Gown များ လုဒါန်းခဲ့ြခင်း

စာမျက်ှာ
၂၀

ေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ေရးနှင(့် Stay at Home)နှင့် ပတ်သက်၍

၂၁

ြမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရံုး(MGMA)ကို

၂၃

ကျန်းမာေရးနှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀

ယာယီပိတ်ထား မည် ြဖစ်ေြကာင်း
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှအေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရး ကိစ္စရပ်များကို
ရှင်းလင်း ေပးေနမည်ြဖစ်ေြကာင်း

၂၅

မိမိေနအိမ်တွင်သာေနထိုင်ရန်စည်းကမ်းချက်မှ ြခွင်းချက်ြဖင့်

၂၆

Stay at Home ၁၄ ရက် ကာလအတွက် အလုပ်သမားများအား

၂၈

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းStay at Home အစီအစဉ်တွင်

၃၁

ခွင့်ြပုသူဝန်ထမ်း များ ြဖည့်စွက်ြခင်း

လစာမဲ့ြဖင့် အလုပ်အကိုင် တည်ြမဲမုအာမခံချက်ေပးရန် တိုက်တွန်းနိုးေဆာ်ြခင်း

အကျံုးဝင်သည့် အာမခံအလုပ်သမားများအား လုပ်ခလစာ၏

့်
ာက် ထားနိုင်ေြကာင်း အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ
၄၀% ေငွေြကးခံစားခွငေလျှ

စက်ရုံ၊ အလုံပ်ရုံ၊ အလုံပ်ဌာနမ ာျားတင
ွ ် Coronavirus Disease 2019(COVID –
19) ကျားစက်ပ နှံ့မှု မရှိစစရန် သတှိစပျား နှိျားှု စ

ာ်ပန်ကကာျားခ က်

မြန်ြာနိုင်ငံကျန််းြာရ ်းနှင် အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနြှ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် က်းစက်
ရ ာဂါမြစ်ပွာ်းြှုြျာ်းပိုြိုြျာ်းမပာ်းလာသည်အတွက် စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံို၊ အလိုပ်ဌာနြျာ်းတွင်
Coronavirus Disease(COVID – 19) က်းစက်ပျံနှြ
ံှံ့ ှု ြ ှရစ န် သတရပ်းနှု်းရ
၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁

က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံို၊

အလိုပ်ဌာနြျာ်းသည် လိုပ်ငန််းသရဘာအ

လဦ်းရ အြျာ်းအမပာ်းမြင် လိုပ်ငန််းရ

ွက် ရသာရ ကာင် က်းစက်ရ ာဂါပျံနှံှံ့ြှု ပိုြိုြျာ်းမပာ်းနိုင်ရသာရ ကာင် အ
နှု်းရ

ာ်စာကို

ာ်ချက်ကို ထိုတ်မပန်ခမခင််းမြစ်ပါသည်။ သတရပ်းနှု်းရ

ာင်

ပ
ို ါ သတရပ်း

ာ်ချက်တွင် လိုပ်ငန််းခွင်တွင််း

တွင် တတ်နိုင်သရလာက် Physical Distancing လြ််းညွှန်ကို တကျစွာလိုက်နာမခင််း၊
လက်ကို ြ ကာခဏရ

်းရ ကာမခင််း၊ လက်သနှံ့်ရ

နှာရခါင််းစည််းြျာ်း စသည် တိုှံ့ကိုအသံို်းမပြု န် နှု်းရ

်း ည်ြျာ်းအသံို်းမပြုမခင််း၊ ပါ်းစပ်နှင်

ာ်ထာ်းပါသည်။
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COVID-19ရ ောဂါကောကွယ်ထိန််းခ ျုပ်ရ ်းနှငပ
် တ်သက်၍စက်ရ၊ုံ အလုံပ်ရုံမ ော်း၊
လုံပ်ငန််းခွငမ
် ော်း၊ အလုံပ်ရုံဌောနမ ော်းတွင် အထ်းဂရုံပပျုလိုံကန
် ာ မည်
အခ က်မ ော်း(Version 4.1)

မြန်ြာနိုင်ငံကျန််းြာရ ်းနှင် ဝန်ကက်းဌာနြှ စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံိုြျာ်း၊ အလိုပ်ဌာနြျာ်း
တွင် COVID – 19 ရ ာဂါ ကာကွယ်ထန််းချျုပ်ရ ်းနှင် ပတ်သက်၍ အထ်းဂရိုမပျု လိုက်နာ
ြည် အချက်ြျာ်း(Version 4.1)ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ဩဂိုတ်လတွင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။
သံသယမြစ်ြွယ် လကခဏြျာ်း၊ COVID – 19 အတည်မပျုလနာနှင် ၁၄ က်အတွင််း ထ
ရတွွေ့ြှု ှမခင််း၊ ရစာင်ကကည်လနာနှင် တစ်အြ်တည််း အတတကွရနထိုင်မခင််း အစ ှသည်
တန
ိုို့ ှင် ကိုက်ညပါက အလိုပ်ခွင်တွင််းသိုို့ ြလာရ ာက်ဘ ကက်းကကပ်သကိုအရကကာင််းကကာ်း
တက
ိုို့ ိုမပျုလိုပ်သင်ရကကာင််း ထိုတ်မပန်ချက်တွင် ထည်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။ ထိုို့အမပင်
စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံိုြျာ်း ှ အလိုပ်သြာ်းြျာ်းအရနမြင် COVID – 19 ရ ာဂါကို ကကျုတင်
ကာကွယ်နိုင် န်အတွက် ြကကာခဏ လက်ရ

်းရပ်းမခင််း၊ နှာရခါင််းစည််းြျာ်း တပ်

မခင််း၊ အလိုပ်သြာ်းြျာ်း တစ်ဦ်းနှင် တစ်ဦ်း ၆ ရပ အကွာြှ ရမပာ

ို

က်

င်

မံ ခင််း မပျု န်

အစ ှသည် အချက် (၁၃) ကို ဝန်ထြ််းြျာ်း လိုက်နာနိုင် န်အတွက် ကျန််းြာရ ်းနှင်
ဝန်ကက်းဌာနြှ ထိုတ်မပန်ချက်ကို ထိုတ်မပန်ခမခင််းမြစ်ပါသည်။
(https://www.facebook.com/899376963753295/posts/1245338219157166/?extid=0&d=n)
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DHL ၏ ဝန်စ

ာင်မှုမ ာျားအစပေါ် MGMA မ စက ျားဇျားတင်လာ

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း (MGMA) ြှ COVID – 19 ကာလ
အတွင််းတွင် DHL Myanmar ၏ ဝန်ရ

ာင်ြှုြျာ်းအရပေါ် ရကျ်းဇ်းတင်လွှာကို ၂၀၂၀

မပည်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၄ က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ COVID – 19 ကာလအတွင််း
တွင် MGMA ၏ အသင််းဝင်စက်ရံိုြျာ်းအတွက် ကိုန်ပစစည််းနြနာြျာ်း၊ စာ ွက်စာတြ််းြျာ်း
တင်ပမိုှံ့ ခင််းြျာ်းအတွက် ဝန်ရ

ာင်ြှုနှုန််းထာ်းြျာ်းကို ၂၅% ရလျာချရပ်းမခင််းကို မြန်ြာ

နိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းြှ ရကျ်းဇ်းတင် ှရ ကာင််း ပါ ှပါသည်။ ထိုှံ့အမပင်
COVID – 19 ကာလအတွင််းသာြက ရ ှွေ့ရလ ာက်လည််း အချန်နှင် တစ်ရမပ်းည
ဝန်ရ

ာင်ြှုြျာ်းကို DHL Myanmar ြှ

လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းြှ

က်လက်ရ

ာင် ွက်နိုင်ပါရစဟို အထည်ချြုပ်

နဒမပြုပါသည်။
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Release Order Notification၊ Allowed Shipment Notification မ ာျား အစပေါ်
တွင် အစကာက်ခန
ွ အ
် ရာရှိမ ာျားမ လက်မတ်စရျားထှိုံျားစပျားပခင်ျားအာျား ရပ်

ှိုံင်ျားမည်

ကှိစစ

စြံကန််း၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှင် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာန၊ အရကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာနြှ Release
Order Notification၊ Allowed Shipment Notificationြျာ်း အရပေါ်တွင် အရကာက်ခွန်
အ ာ ှြျာ်းြှ လက်ြှတ်ရ ်းထို်းမခင််းအာ်း

ပ်

င
ို ််းြည်ကစစနှင် ပတ်သက်သည် ထိုတ်မပန်

ချက်ကို ရံို်းတွင််းရ ကညာချက်အြှတ်(၂၂/ ၂၀၂၀) မြင် ထိုတ်မပန်ရ ကညာခပါသည်။
အရကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာနြှ ကိုန်သွယ်ြှုလွယ်ကရချာရြွွေ့ရစရ ်းအာ်း အရထာက်အကမပြုရစ
ရ ်းနှင် Ease of Doing Business ၏ သံို်းသပ်ချက်ပါအာ်းနည််းချက်ြျာ်းကို ရလျာချနိုင်
ရ ်းအတွက် Release Order Notification နှင် Allowed Shipment Notification ြျာ်း
တွင် အရကာက်ခွန်အ ာ ှြျာ်း လက်ြှတ်ထို်းရပ်းမခင််းအာ်း ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ စက်တင်ဘလ
(၁) က်ရနှံ့ြှ စတင်၍ ပ်

ိုင််းသွာ်းြည်မြစ်ရ ကာင််း အသရပ်းမခင််းမြစ်ပါသည်။
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၂၀၂၀ ခုံနစ်၏ (၇)ကကှိမ်စပမာက် (၇/၂၀၂၀) Executive Committees (ECs)
အစည်ျားအစဝျားက င်ျားပခပခင်ျား

၂၀၂၀ ခိုနှစ်၏ (၇) ကကြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း
(MGMA) Executive Committees (ECs) အစည််းအရဝ်းကို စက်တင်ဘာလ(၁၂) က်ရနှံ့
၂၀၂၀ တွင် အွန်လိုင််း(Zoom Application)ြှ ကျင််းပခပါသည်။ အစည််းအရဝ်းတွင်
MGHRDC သင်တန််းရကျာင််းြှ သင်တန််းပခ
ိုှံ့ ျရနြှုြျာ်းကို တို်းတက်ရအာင် ရ
ရနြှုြျာ်း၊

အမငင််းပွာ်းြှုရမြ ှင််းရ ်းအြွွေ့ြှ

အထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းအရနမြင်
အရ ကာင််းအ ာြျာ်းအစ ှသည်တိုှံ့ကို ရ
Managing Director ြှ စစဉ်ရ
ဗဟိုအလိုပ်အြှုရ

မပြုလိုပ်ရ

ာင် ွက်ရနြှုြျာ်း၊

က်လက်မပြုလိုပ်ရ

ာင် ွက်

မြန်ြာနိုင်ငံ

ာင် ွက်သွာ်းြည်

ွ်းရနွ်းခ ကပါသည်။ အစည််းအရဝ်းကို MGMA ၏

ာင် ွက်ပပ်း ဥကကဌ၊ ဒိုဥကကဌ၊ အရထွရထွအတွင််းရ ်းြှု်း၊

ာင်၊အလိုပ်အြှုရ

ာင်ြျာ်း၊စိုစိုရပါင််း

အရယာက်(၂၀)တက်ရ ာက်ခ

ကပါသည်။
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COVID – 19 ကာလအတွင်ျားတွင် MGMA မ ထုံတစ
် ပျားစသာ စထာက်ခခ က်မ ာျား
ကှိုံ Scan Document ပြင် ထုံတစ
် ပျားမညက
် ှိစစ

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းသည် COVID – 19 ကာလအတွင််း
တွင်

အသင််းြှထိုတ်ရပ်းရသာ

ရထာက်ခံချက်ြျာ်းကို

Scan

Document

မြင်သာ

ထိုတ်ရပ်းြည်မြစ်ရ ကာင််း ရ ကညာချက်ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၅)

က်

ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ အရကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာန (ထိုတ်ကိုန်သွင််းကိုန်ကက်း ကပ်ရ ်း
ဌာနခွ)ြှလည််း အထက် ည်ညန
ွှ ််းစာပါရ ကညာချက်အြှတ် (၁၅/၂၀၂၀) နှင် (၁၆/၂၀၂၀)
တမိုှံ့ ြင် ရမြရလျာရပ်းခပပ်းမြစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းြှ
ရထာက်ခံချက် ယလိုရသာ CMP အသင််းဝင်စက်ရံို/ကိုြပဏြျာ်း အရနမြင် Country of
Origin (C/O) ရထာက်ခံချက်ြှအပ အရကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာနသိုှံ့ တင်မပ ရသာ Care Label
တွင် (%)ကွလွြှု၊ Repair & Return နှင် Re – Export (Permit) စရသာ ရထာက်ချက်
ြျာ်းကိုသာ ထိုတ်ရပ်းြည်မြစ်ပပ်း ထိုတ် ာတွင် လိုက်နာ ြည်အချက်ြျာ်းကို ရ ကညာ
ချက်တွင် ထည်သွင််းထာ်းပါသည်။ အ

ိုပါ ရမြရလျာြှုြျာ်းသည် ၁၅.၉.၂၀၂၀ ြှ ၃၁.၁၀.

၂၀၂၀ အထသာ မြစ်ပါသည်။
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သတ်မတ်သွင်ျားကုံန်လုံင
ှိ ်စင်စကကျားနှုန်ျားထာျားပြင်စကာက်ခရန်ကာလတှိျားုံ ပမြှင်ပခင်ျား

မြန်ြာနိုင်ငံစ်းပွာ်းရ ်းနှင်
ကိုန်လိုင်စင်ရ က်းနှုန််းထာ်းမြင်

က်းသန််းရ ာင််းဝယ်ရ ်းဝန်ကက်းဌာနြှ
ရကာက်ခံ န်ကာလတို်းမြြှင်မခင််း

သတ်ြှတ်သွင််း

အြနှံ့်ရ ကညာစာကို

၂၀၂၀ မပည်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၄)

က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ COVID – 19

ရ ာဂါမြစ်ပွာ်းရနစဉ်ကာလအတွင််းတွင်

မပည်သြျာ်း၏

သည်အရနမြင်
အခွန်အခြျာ်းနှင်

နိုင်ငံရတာ်ြှ ရမြရလ ာရပ်းထာ်းသည်
ရငွရ က်းရထာက်ပံြှုြျာ်းကို

စတ်ဓာတ်ရ ်း ာမြြှင်တင်ရပ်း
ဘဏ္ဍာရ ်း

စ်းပွာ်းရ ်းနှင်

ဝန်ကက်းဌာနြှ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ဒဇင်ဘာလအထတို်းမြြှင်ရ

ိုင် ာကစစ ပ်ြျာ်း၊

က်းသန််းရ ာင််းဝယ်ရ ်း

ာင် ွက်သွာ်းြည်မြစ်ပါသည်။

သမိုှံ့ ြစ်၍ အြနှံ့်ရ ကညာစာအြှတ် ၂၃/၂၀၂၀ မြင် သွင််းကိုန်လိုင်စင် (၁) ရစာင်လ င် ကျပ်
၃၀၀၀၀(ကျပ် သံို်းရသာင််း) နှုန််းမြင် ရကာက်ခံမခင််းကိုလည််း ၂၀၂၀မပည်နှစ်၊ ဒဇင်ဘာလ
ကိုန်ထတို်းမြြှင်လိုက်ပါသည်။
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အလုပ်သမ ား၊လူဝင်မှုကြားကြပ်ရ ားနှင်
COVID – 19 ရ

ပပည်သူအင်အ ားဝန်ကြားဌ နမှ

ဂါထိန်ားခ ျုပ်ရ ားနှင် စပ်လ ဉ်ား၍ စြ်ရု၊ အလုပရ
် ု၊

အလုပ်ဌ နမ ား လုပ်ငန်ားခွင်မ ားသိုို့ အသိရပားညွှန်ကြ ားခ ြ်နှင် “COVID –
19 ြို မိမြ
ိ စ၍ ြ ြွယ်ပါ” သတင်ားစြ ား (၁၀) ခ ြ်

အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြားကြပ်ရ ားနှင် ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြားဌ နမှ COVID –
19

ရ

ဂါထိန်ားခ ျုပ်ရ ားနှင်

စပ်လ ဉ်ား၍

စြ်ရု၊

အလုပ်ရု၊

အလုပ်ဌ နမ ား၊

လုပ်ငန်ားခွင်မ ားသိုို့ အသိရပားညွှန်ကြ ားခ ြ်ြို ၂၀၂၀ ပပည်နှစ်၊ စြ်တင်ဘ လ ၁၅
ြ်ရနို့တွင် ထုတ်ပပန်ခ ပါသည်။ စြ်ရု၊ အလုပ်ရုမ ားတွင် ြူားစြ်ပပနို့်ပွ ားမှုမ ား
တိုားပွ ားလ သည်

အတွြ်

အလုပ်သမ ားမ ားအရနပြင်
ထုတ်ပပန်ခ ြ်မ ားြို

စြ်ရုမ ားတွင်

COVID

–

ြ န်ားမ ရ ားနှင်

19

နှင်

ပတ်သြ်၍

အ ားြစ ားဝန်ကြားဌ နမှ

အတိအြ လိုြ်နာ န်လိုအပ်ရကြ င်ားနှင်

လိုြ်နာ မည်

အခ ြ် (၆) ြိုထည်သွင်ားရြ ်ပပထ ားပါသည်။ ထိအ
ုို့ ပပင် “COVID – 19 ြို မိမိြစ၍
ြ ြွယ်ပါ” အဓိြ သတင်ားစြ ား(၁၀) ခ ြ်ြိုပါလိုြ်နာ န် လိုအပ် ရကြ င်ား
အသိရပားညွှန်ကြ ားခ ြ်တွင် ထည်သွင်ားရြ ်ပပထ ားပါသည်။

(https://www.facebook.com/2221110478104868/posts/2704404269775484/?
extid=0&d=n )
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COVID – 19 ကာလအတွင်ျား MGMA မ ထုံတစ
် ပျားစသာ Country of Origin
(C/O) စထာက်ခခ က်မ ာျားကှိုံ Scan Document ပြင် ထုံတစ
် ပျားမညက
် ှိစစ

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းြှ COVID – 19 ကာလအတွင််းတွင်
MGMA ြှ ထိုတ်ရပ်းရသာ Country of Origin (C/O) ရထာက်ခံချက်ြျာ်းကို Scan
Document

မြင်

စက်တင်ဘာလ(၁၇)

ထိုတ်ရပ်းြည်မြစ်ရ ကာင််း
က်ရနှံ့တွင်

ရ ကညာချက်ကို

ထိုတ်မပန်ခပါသည်။

၂၀၂၀

မပည်နှစ်

အရကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာနသိုှံ့

တင်မပ ရသာ Care Label တွင် (%) ကွလွြှု၊ Repair & Return နှင် Re – Export
(Permit) စရသာ ရထာက်ခံချက်ြျာ်းအမပင် UMFCCI သိုှံ့ တင်မပ ရသာ Country of
Origin (C/O) ရထာက်ခံချက်ကိုလည််း Scan Document မြင် ထိုတ်ရပ်းြည်မြစ်ပပ်း
လိုက်နာ ြည်အချက်ြျာ်းကိုလည််း ထည်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။ အ
ြှုြျာ်းသည် ၁၇.၉.၂၀၂၀ ြှ ၃၁.၁၀.၂၀၂၀

ပ
ို ါ ရမြရလ ာရပ်း

က်ရနှံ့အထသာ အကျံြု်းဝင်ြှာ မြစ်ရ ကာင််း

ကိုလည််း ထည်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။
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ရန်ကုံန်အစထွစထွစရာဂါကုံစ

ျားရုံသစ်ကကျား သှိုံှံ့ COVID – 19ကာကွယ်

ထှိန်ျားခ ျုပ်စရျားအတွက် Surgical Gown မ ာျား လှုဒါန်ျားပခင်ျား

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA)နှင်
Association in Myanmar (KOGAM) ြှတစ်
န်ကိုန်အရထွအရထွရ ာဂါကိုရ

Korea

Garment

င် KM Healthcare Myanmar Co.Ltd ြှ

်းရံိုသစ်ကက်းသိုှံ့ COVID -19 ကာကွယ်၊ထန််းချြုပ်၊ကို သ

ရ ်း လိုပ်ငန််းြျာ်းတွင် အသံို်းမပြု န်အတွက် Surgical Gown အစံို (၁၀၀၀) ကို ၂၀၂၀
မပည်နှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၈) က်ရနှံ့တွင် လှုဒါန််းခပါသည်။
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စ

ျားတကကသှိုံလ်(၁) (လမ်ျားမစတာ်,ရန်ကုံန်) သှိုံှံ့ COVID – 19 ကာကွယ်ထှိန်ျား

ခ ျုပ်စရျား အတွက် Surgical Gown မ ာျား လှုဒါန်ျားခပခင်ျား

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချျူပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA)
COVID

–

19

ကာကွယ်၊ထန််းချြုပ်၊ကိုသရ ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းတွင်

Surgical Gown အစံို(၅၀၀) ကို ရ

နှင်

အသင််းဝင်ြျာ်းြှ

အသံို်းမပြု န်အတွ က်

်းတကကသိုလ် (၁) (လြ််းြရတာ်, န်ကိုန်)သိုှံ့ ၂၀၂၀

မပည်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈) က်ရနှံ့တွင် လှုဒါန််းခပါသည်။
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စနအှိမ်တွင်စနထှိုံင်စရျားနင်(Stay at Home)နင် ပတ်သက်၍ က န်ျားမာစရျားနင်
အာျားကစာျားဝန်ကကျားဌာနမ အမှိနှံ့်အမတ် ၁၀၇/၂၀၂၀

ကျန််းြာရ ်းနှင် အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနြှ COVID – 19 ကာကွယ်ထန််းချြုပ်ရ ်း
လိုပ်ငန််းြျာ်းကို

ပိုြိုထရ ာက်ရအာင်

လိုပ်ရ

ာင်နိုင်ရ ်းအတွက်

အြနှံ့်အြှတ်

(၁၀၇/၂၀၂၀) ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၀) က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။
ထိုတ်မပန်ချက်တွင်

န်ကိုန်တိုင််းရဒသကက်းအတွင််း ှ ပြြုွေ့နယ်အာ်းလံို်း(ကိုကို်းကျွန််းပြြုွေ့နယ်

ြပါ)တွင် ရနထိုင်သည် မပည်သြျာ်းအရနမြင် ရနအြ်တွင် ရနထိုင်ရ ်း(Stay at Home)
အစအစဉ် တွင် အကျံြု်းဝင်ရ ကာင််းပါ ှပါသည်။ ထိုှံ့ ာတွင် အစို်း ဌာနြျာ်းြှာ ၂ ပတ်တ က်
၂

ပတ်နာ်း

အရနမြင်ရ

ာင် ွက်ြည်မြစ်ပပ်း

ြမြစ်ြရနဝာာဝန်ထြ််းရ

ာင် ြည်

လိုပ်ငန််းြျာ်းကို ချွင််းချက် အမြစ်သတ်ြှတ်ရပ်းထာ်းပါသည်။ အြနှံ့်၏ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွ
(ဂ) အ

'ကိုန် ကြ််းယ၊ ကိုန်ရချာရပ်း ရ

စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံိုြျာ်းတွင် တာဝန်ထြ််းရ

ာင် ွက်ရသာ လက်ခစာ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း(CMP)
ာင်ြည် သြျာ်းအာ်း ၂၄.၉.၂၀၂၀

၇.၁၀.၂၀၂၀ က် အထ လိုပ်ငန််းခွင်သိုှံ့ သွာ်းရ ာက်ခွင်ြမပြု န်'
အ

က်ြှ

ရ
ို သာအြနှံ့်ပါ ှပါသည်။

ှံ့ိုပါ အြနှံ့်တွင် လိုက်နာ ြည် အရ ကာင််းအ ာြျာ်းကို အချက် (၈) ချက်မြင်

ရြာ်မပထာ်းပါပပ်း ၂၁.၉.၂၀၂၀

က်၊ နံနက် ၈ နာ အချန်ြှ စတင်သက်ရ ာက်ြည်မြစ်

ရ ကာင််းပါ ှပါသည်။
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ပမန်မာနှိုံင်ငအထည်ခ ျုပ်လုံပ်ငန်ျားရင်မ ာျားအသင်ျားရုံျား(MGMA)ကှိုံယာယပှိတ်ထာျား
မည် ပြစ်စကကာင်ျား

ကျန််းြာရ ်းနှင် အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနြှ အြနှံ့်အြှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀ (၂၀.၉.၂၀၂၀)
အ

ဝန်ထြ််းြျာ်း အြ်ြှ ရန၍အလိုပ်လိုပ်ကိုင် န် ညွှန် ကာ်းချက်အတိုင််း မြန်ြာနိုင်ငံ

အထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််းရံို်းကိုလည််း ၂၂.၉.၂၀၂၀ ြှ ၇.၁၀.၂၀၂၀ ထ ပတ်ထာ်း
ြည်မြစ်ရ ကာင််း ရ ကမငာချက်ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၁)

က်ရနှံ့တွင်

ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ ရံို်းပတ်ထာ်းရသာ်လည််း အသင််းအရနမြင် အသင််းသာ်းြျာ်းအာ်း ပံိုြှန်
ဝန်ရ

ာင်ြှုရပ်းလျက် ှရသာ Online License နှင် ရထာက်ခံချက်ြျာ်းအာ်းလံို်းကို ယခို

လက် ှရပ်းရနသည်အတိုင််း Online System မြင် ရ

ာင် ွက်ရပ်းသွာ်းြည်မြစ်ရ ကာင််း

ထိုတ်မပန်ချက်တွင် ရြာ်မပထာ်းပါသည်။ ထအ
ိုှံ့ မပင် ရံို်းကစစြျာ်းနှင် ပတ်သက်၍ စံိုစြ််း န်
အတွက် ြိုန််းနံပတ်ြျာ်းကိုလည််း ထည်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။
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အစကာက်ခန
ွ ်ဦျားစျားဌာနမအစကာက်ခန
ွ ်ရင်ျားလင်ျားစရျား ကှိစစရပ်မ ာျားကှိုံ ရင်ျားလင်ျား
စပျားစနမည်ပြစ်စကကာင်ျား

မပည်ရထာင်စိုသြမတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ်အစို်း ၊ ကျန််းြာရ ်းနှင် အာ်းကစာ်းဝန်ကက်း
ဌာန၏ အြနှံ့်အြှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀ အ

ြြရနအြ်တွင် ရနထိုင်ရ ်း(Stay at Home)

အကျံြု်းဝင်ရသာ (၂၄.၉.၂၀၂၀) ြှ (၇.၁၀.၂၀၂၀) ကာလအတွင််း CMP လိုပ်ငန််းြျာ်း
အတွက် တင်သွင််းလာရသာ ကိုန် ကြ််းြျာ်းနှင် တင်ပိုှံ့ န် ှရသာ ကိုန်ရချာြျာ်းအတွက်
အရကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာနြှ အရကာက်ခွန် ှင််းလင််းရ ်း ကစစ ပ်ြျာ်းကို
ြည်မြစ်ရ ကာင််းကို

အသင််းဝင်စက်ရံိုြျာ်းသ ှ န်အတွက်

ှင််းလင််းရပ်းရန

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်

လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA) ြှ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၂)

က်ရနှံ့တွင်

အသရပ်း အရ ကာင််း ကာ်းစာ ထိုတ်မပန်ခပါသည်။
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မှိမှိစနအှိမ်တွင်သာစနထှိုံငရ
် န်စည်ျားကမ်ျားခ က်မ ခခွင်ျားခ က်ပြင် ခွင်ပပျုသဝန်ထမ်ျား
မ ာျား ပြည်စွက်ပခင်ျား

ကျန််းြာရ ်းနှင် အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနြှ ြြရနအြ်တွင်သာရနထိုင် န် စည််းကြ််း
ချက်ြှ ခခွင််းချက်မြင် ခွင်မပြုသဝန်ထြ််းြျာ်း မြည်စွက်သည် အြနှံ့်အြှတ် ၁၀၈/၂၀၂၀ ကို
၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂

က်ရနှံ့တွင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ ကျန််းြာရ ်းနှင်

အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနြှ မပည်သြျာ်းအရနမြင် ရနအြ်တွင် ရနထိုင်ရ ်း(Stay at Home)
အစအစဉ်တွင်

န်ကိုန်တိုင််းရဒသကက်းအတွင််း ှပြြုွေ့နယ်အာ်းလံို်း (ကိုကို်းကျွန််းပြြုွေ့နယ်ြပါ)

အကျံြု်းဝင်ရ ကာင််းနှင် လိုက်နာ ြည်စည််းကြ််းြျာ်းကို ၂၀.၉.၂၀၂၀ တွင်အြနှံ့်အြှတ်
၁၀၇/၂၀၂၀ မြင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ယခို အြနှံ့်အြှတ် ၁၀၈/၂၀၂၀ တွင် ြြရနအြ်တွင်
သာရနထိုင် န်ြှခခွင််းချက်မြင် ခွင်မပြုသြျာ်းကိုအရသ်းစတ် ထည်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။
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Stay at Home ၁၄ ရက် ကာလအတွက် အလုံပ်သမာျားမ ာျားအာျားလစာမပြင်
အလုံပ်အကှိုံင် တည်မမမှုအာမခခ က်စပျားရန် တှိက
ုံ ်တန
ွ ်ျားနှိှုျားစ

ာ်ပခင်ျား

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း(MGMA)ြှ Stay at Home ၁၄
က် ကာလအတွက် အလိုပ်သြာ်းြျာ်းအာ်း လစာြခွင်မြင် အလိုပ်အကိုင်တည်ပြြှုအာြခံ
ချက်ရပ်း န် တိုက်တွန််းနှု်းရ

ာ်ချက်ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃)

က်ရနှံ့

တွင်ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ကျန််းြာရ ်းနှင်အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနြှအြနှံ့်အြှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀
တွင် "ကိုန် ကြ််းယ၊ ကိုန်ရချာရပ်း ရ
အလိုပ်ရံိုြျာ်းတွင် တာဝန်ထြ််းရ

ာင် ွက်ရသာ လက်ခစာ်းလိုပ်ငန််း(CMP)စက်ရံို၊

ာင်ြည်သြျာ်းအာ်း ၂၄.၉.၂၀၂၀

က်ြှ ၇.၁၀.၂၀၂၀

က်အထ လိုပ်ငန််းခွင် သွာ်းရ ာက်ခွင်ြမပြု န်" ဟို ပါ ှသမြင် မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်
လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်းအသင််း၏ အသင််းဝင်ြျာ်း အရနမြင် ၂၄.၉.၂၀၂၀ ြှ ၇.၁၀.၂၀၂၀ ထ
လိုပ်ငန််းြျာ်း ယာယပတ်ထာ်း ကြည်မြစ်ပါသည်။ ထက
ိုှံ့ သိုှံ့ ယာယ ပ်နာ်းထာ်း ြည် Stay
at Home ကာလအတွက် အသင််းဝင်စက်ရံိုြျာ်းအရနမြင် "ြြဝန်ထြ််းြျာ်း အလိုပ်အကိုင်
တည်ပြြှု စို်း ြ်ြှု ြ ှရစ န်နှင် က်းစက်ရ ာဂါကာကွယ်တာ်း
ခွင် မြင် ခွင်မပြုရပ်း ကပါ န်" တိုက်တွန််းနှု်းရ

်းနိုင် န်အတွက် လစာြ

ာ်စာကို မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်

ြျာ်းအသင််း(MGMA) အရနမြင် မြန်ြာနိုင်ငံ တရိုတ် အထည်အလပ်နှင် အထည်ချြုပ်
လိုပ်ငန််းြျာ်းအသင််း၊ မြန်ြာနိုင်ငံ ကို ်းယာ်း အထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်း အသင််းနှင်
မြန်ြာနိုင်ငံ ဂျပန် အထည်ချြုပ်လိုပ်ငန််း ှင်ြျာ်း အသင််းတိုှံ့ ပ်းရပါင််း၍ ထိုတ်မပန်ခမခင််း
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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ရန်ကုံန်တှိုံင်ျားစဒသကကျားအတွင်ျားStay at Home အစအစဉ်တင
ွ ် အက ျုျားဝင်သည်
အာမခအလုံပ်သမာျားမ ာျားအာျား လုံပ်ခလစာ၏ ၄၀% စငွစကကျားခစာျားခင
ွ ်စလ ာက်
ထာျားနှိုံငစ
် ကကာင်ျား အမှိနှံ့်စကကာ်ပငာစာ

အလိုပ်သြာ်း၊လဝင်ြှုကက်း ကပ်ရ ်းနှင် မပည်သူ့အင်အာ်းဝန်ကက်းဌာနြှ

န်ကိုန်တိုင််း

ရဒသကက်းအတွင််း Stay at Home အစအစဉ်တွင် အကျံြု်းဝင်သည် အာြခံအလိုပ်သြာ်း
ြျာ်းအာ်း လိုပ်ခလစာ၏ ၄၀% ရငွရ က်းခံစာ်းခွင်ရလ ာက်ထာ်းနိုင်ရ ကာင််း ရြာ်မပသည်
အြနှံ့်ရ ကာ်မငာစာအြှတ် (၁၉၆/၂၀၂၀) ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ က်ရနှံ့
တွင် ထိုတ်မပန်ခပါသည်။ အ

ိုပါ အြနှံ့်ရ ကာ်မငာစာတွင်

အချက်ြျာ်းနှင်

လြှုြလံိုရ ်းအြွွေ့တွင်

ကိုက်ညပါက

ှင််းလင််းရြာ်မပထာ်းရသာ

အကျံြု်းဝင်ြှတ်ပံိုတင်ထာ်းသည်

ပိုဂဂလကပိုင် စက်ရံို၊အလိုပ်ရံို၊လိုပ်ငန််းဌာနြျာ်း ှ အလိုပ် ှင် သြ
ိုှံ့ ဟိုတ် အလိုပ် ှင်ကိုယ်စာ်း
တာဝန် ှသြျာ်းသည် ြြတ၏
ိုှံ့ အလိုပ်သြာ်းြျာ်းအတွက် လြှုြလံိုရ ်း ရထာက်ပံရငွ
နိုင်ရ ်းအတွက် သက်

ှ

င
ို ် ာပြြုွေ့နယ် လြှုြလံိုရ ်းရံို်းြျာ်းသမိုှံ့ ြစ်ရစ၊ Website ြျာ်းတွင်

မြစ်ရစ ရလ ာက်ထာ်းနိုင်ရ ကာင််း ထည်သွင််းရြာ်မပထာ်းပါသည်။
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