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ကုန ် ကမ် းယူ၊ ကုနေချာေပး
်
ေဆာင်ရွက်ေသာ လက်ခစားလုပ်ငန်း(CMP) စက် ု ံ ၊ အလုပ် ု ံ
များတွင် တာဝန်ထမ် းေဆာင်မည့်သူများအား (၈.၁၀.၂၀၂၀) မှ (၂၁.၁၀.၂၀၂၀)ထိ
လုပ်ငန်းခွ င် သွားေရာက်ခွင်မ
့ ြပ ေ ကာင်း ထပ် မံထုတ်ြပန်ချက်

ကျန်းမာေရး ှင်အ
့ ားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ကုန ် ကမ် းယူ၊ ကုနေချာေပး
်
ေဆာင်ရွက်ေသာ လက်ခစားလုပ်ငန်း(CMP)စက် ု ံ ၊
အလုပ် ု ံ များတွင် တာဝန်ထမ် း ေဆာင်မည့်သူများအား (၈.၁၀.၂၀၂၀)မှ (၂၁.၁၀.၂၀၂၀)ထိ လုပ်ငန်းခွ င် သွားေရာက်ခွင့် မြပ ေ ကာင်း
ထပ် မံထုတ်ြပန်ချက် (အမိ နအ
် ့ မှတ် ၁၁၃/၂၀၂၀)ကို ၂၀၂၀ ြပည့် ှစ်၊ ေအာက်တိဘ
ု ာလ (၅)ရက်ေန တွ
့ င် ထုတ်ြပန်ေ ကာ် ြငာခဲ့ ပါသည်။

ယာယီရပ် နားကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအား
လစာေပးေငွထုတ်ေပး င
ုိ ်ေရး အသိေပးအ ကံြပ ချက်
ြပန်လည်ဖွင်လ
့ ှစ်လပ
ု ် ကိုင်လိေ
ု သာ အသင်းဝင်စက် ု ံ
များအား ကနဦးသိ ှ ိ ရ ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ
ှင့် လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် Corona virus Disease
(COVID – 19) ကာကွယ်၊ ထိနး် ချ ပ် ၊ ကုသေရး
န် ကားချက် များကို အသိေပးမ ေဝြခင်း
လူမဖူလံေရးအဖဲ
ု
မှ ထုတ်ေပးသည့် SSB ၄၀%
ေထာက်ပံ့ေငွ ှင့် ပတ်သက်၍ အသိေပးြခင်း
စက် ု ံ တင
ွ ် မိ မိအစိ အစ ်ြဖင့် COVID – 19 ေရာဂါ
စစ် ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများ မလုပ် ကရန် အသိေပး
န် ကားြခင်း

COVID – 19 ေရာဂါကုသေရးဌာန(ေအာင်ြမင့်မိုရ်
အိ မ်ရာ)သိ ပစည်းများ လဒါန်းခဲ့ ြခင်း

ေခါင်းစဉ်များ

စာမျက်ှာ

COVID – 19 ေရာဂါကုသေရးဌာန သို့(ေအာင်ြမင့်မိုရ်အိမ်ရာ)
ပစ္စည်းများ လုဒါန်းခဲ့ြခင်း
ကုန်ြကမ်းယူ၊ ကုနေချာေပး
်
ေဆာင်ရွကေသာ
်
လက်ခစားလုပ်ငန်း

၁

၂

(CMP)စက်ရံု၊ အလုပ်ရံုများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့်သူများအား
(၈.၁၀.၂၀၂၀) မှ (၂၁.၁၀.၂၀၂၀)ထိလုပ်ငန်းခွင် သွားေရာက်ခွင့်မြပု ေြကာင်း
ထပ်မံထုတ်ြပန်ချက်
ယာယီရပ်နားကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအား လစာေပးေငွထုတ်ေပး

၄

ိုင်ေရး အသိေပးအြကံြပုချက်
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လိုေသာ အသင်းဝင်စက်ရံုများအား ကနဦးသိရှိရ

၇

ေသာ သတင်းအချက်အလက်များှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် Corona
virus Disease(COVID – 19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရး ညွှန်ြကားချက်
များကို အသိေပးမျှေဝြခင်း
လူမုဖူလံေရးအဖွ
ု
ဲ့မှ ထုတ်ေပးသည့် SSB ၄၀% ေထာက်ပံ့ေငွှင့် ပတ်သက်၍

၁၀

အသိေပးြခင်း
စက်ရံုတွင် မိမိအစိအစဉ်ြဖင့် COVID – 19 ေရာဂါစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများ

၁၂

မလုပ်ြကရန် အသိေပးညွှန်ြကားြခင်း
COVID – 19 ေရာဂါကုသေရးဌာနများသို့ Medical Devices များလုဒါန်း
ခဲ့ြခင်း

၁၄

အချိန်ပိ(ု Overtime) ကိစ္စ အေြကာင်းြကားြခင်း

၁၅

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ နားေနိုင်ရန်အတွက် Hotel အခန်းများ

၁၇

လုဒါန်းခဲ့ြခင်း

COVID – 19 ရရောဂါကုသရရေးဌောန(ရအောင်မြင်ြိုရ်အိြရ
် ော)သိုို့ ပစ္စည်ေးြ ောေး
လှုဒါန်ေးခမခင်ေး

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ကိုတင်အလံို်း ၃၀၀
(တန်ဖို်းငငွေြှ က ပ် ၉,၈၄၀,၀၀၀ ဖို်း)၊ Korea Garment Association in Myanmar
(KOGAM)ြှ Electric Cooker အလံို်း ၈၀၀(တန်ဖို်းငငွေက ပ် ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ဖို်း)နှင် Hong
Kong Myanmar Manufacturers Association in Myanmar ြှ ဆရာဝန်ြ ာ်း အသံို်းမပျု
နိုင်ရန် စာငရ်းကရယာြ ာ်း(တန်ဖို်းငငွေက ပ် ၁,၃၉၁,၀၀၀ ဖို်း) အစရှသည်တိုို့ကို အထည်
ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(၃)သင််း (MGMA,KOGAM, HKMMA) တိုို့ ပ်းငပေါင််း၍ COVID
– 19 ငရာဂေါကိုသငရ်းဌာန၊ ဒဂံိုမြျုြို့သစ်ငတာင်ပိုင််း (ငအာင်မြင်ြိုရ်အြ်ရာ)သိုို့ ၂၀၂၀
မပည်နှစ်၊

ငအာက်တိုဘာလ

(၃)

ရက်ငနို့တွေင်

လှုဒေါန််းခမပ်း

ငဆ်းရံိုအိုပ်ကက်းြှ

ဂိုဏ်မပျုြှတ်တြ််းလာ မပန်လည်ငပ်းအပ်ခပေါသည်။ အသင််းကက်း၏ CSR activities ြ ာ်း
ကိုလည််း ဆက်လက်အက ျု်းမပျုလိုပ်ြည်မဖစ်ပေါသည်။
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ကုန်ကကြ်ေးယူ၊ ကုန်ရခ ောရပေး ရ

ောင်ရွက်ရသော လက်ခစ္ောေးလုပ်ငန်ေး(CMP)

စ္က်ရု၊ အလုပ်ရုြ ောေးတွင် တောဝန်ထြ်ေးရ

ောင်ြည်သူြ ောေးအောေး

(၈.၁၀.၂၀၂၀) ြှ (၂၁.၁၀.၂၀၂၀)ထိလုပင
် န်ေးခွင် သွောေးရရောက်ခင
ွ ်ြမပြု
ရကကောင်ေး ထပ်ြထုတမ် ပန်ခ က်

က န််းြာငရ်းနှင်အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနြှ ကိုန်ကကြ််းယ၊ ကိုန်ငခ ာငပ်း
ငဆာင်ရွက်ငသာ လက်ခစာ်းလိုပ်ငန််း(CMP)စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံိုြ ာ်းတွေင် တာဝန်ထြ််း
ငဆာင်ြည်သြ ာ်းအာ်း (၈.၁၀.၂၀၂၀)ြှ (၂၁.၁၀.၂၀၂၀)ထ လိုပ်ငန််းခွေင် သွော်းငရာက်ခွေင်
ြမပျုငကကာင််း ထပ်ြံထိုတ်မပန်ခ က် (အြနို့်အြှတ် ၁၁၃/၂၀၂၀)ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊
ငအာက်တိုဘာလ (၅)ရက်ငနို့တွေင် ထိုတ်မပန်ငကကာ်မငာခပေါသည်။အဆိုပေါ ထိုတ်မပန်ခ က်
တွေင် လက်ရှအငမခအငနတွေင် ရန်ကိုန်တိုင််းငဒသကက်းအတွေင််းတွေင် COVD – 19 ငရာဂေါ
အတည်မပျုလနာြ ာ်း ပိုြိုငတွေြို့ရှမခင််း၊ COVID – 19 ငရာဂေါ က်းစက်ခံထာ်းရငသာ်လည််း
ြည်သည် ငရာဂေါလကခဏာကိုြျှ ြမပငသ်းသမဖင် ပံိုြှန်အတိုင််း သွော်းလာလှုပ်ရှာ်း
လိုပ်ကိုင်ငနသြ ာ်းငကကာင်

ငရာဂေါမဖစ်ပွော်းြှုပ ံြို့နှန
ံို့ ှုန််း

မြင်ြာ်းသွော်းနိုင်ငသာငကကာင်

(၂၁.၁၀.၂၀၂၀) ထ ထပ်ြံတို်းမြြှင်မခင််းမဖစ်ငကကာင််းကို ထည်သွေင််းငဖာ်မပထာ်းပေါသည်။

2

3

ယောယီရပ်န ေးကောလအတွင်ေး အလုပ်သြောေးြ ောေးအောေး လစ္ောရပေးရငွထတ
ု ်ရပေး
နိုင်ရရေး အသိရပေးအကကမပြုခ က်

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ယာယရပ်နာ်းကာလ
အတွေင််း အလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအာ်း လစာငငွေထိုတ်ငပ်းနိုင်ငရ်း အသငပ်းအကကံျုမပျုခ က်ကို
၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ငအာက်တိုဘာလ(၇) ရက်ငနို့တွေင် ထိုတ်မပန်ခပေါသည်။ ကိုန်ကကြ််းယ၊
ကိုန်ငခ ာငပ်း ငဆာင်ရွက်ငသာ လက်ခစာ်းလိုပ်ငန််း(CMP) ြ ာ်း အငနမဖင် ၈.၁၀.၂၀၂၀
ရက်ြှ ၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ရက်ငနို့အထ ဆက်လက်ရပ်နာ်းထာ်းရြည်မဖစ်ငသာငကကာင်ယခင်
စစဉ်ထာ်းသည်ရက်တွေင် အလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအာ်း လိုပ်ခလစာထိုတ်ငပ်းရန် အခက်အခ
မဖစ်သွော်းကကငသာငကကာင် မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း အသင််းဝင်
စက်ရံိုြ ာ်း အငနမဖင် ယာယရပ်နာ်းထာ်းငသာကာလအတွေင််း ြြအလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအာ်း
လိုပ်ခလစာြ ာ်းထိုတ်ငပ်းနိုင်ရန်အတွေက် အသငပ်းငကကာ်မငာစာတွေင် အလိုပ်သြာ်းြ ာ်း
အာ်း စက်ခ ျုပ်လိုင််းအလိုက်မဖစ်ငစ၊ ဌာနအလိုက်မဖစ်ငစ အိုပ်စိုခွေ၍ သံို်းရက်ြှ ငေါ်းရက်
အထခွေ၍ ထိုတ်ယခိုင််းမခင််း၊ ထိုတ်ယရာတွေငလ
် ည််း သက်ဆင
ို ်ရာရပ်ကွေက်အိုပ်ခ ျုပ် ငရ်း
ြှု်းရံို်းသိုို့ အသငပ်းအငကကာင််းကကာ်းမပ်း ခွေင်မပျုခ က်ယကကရန်နှင် လစာထိုတ်ငပ်းြည်
အစအစဉ်အာ်း သက်ဆင
ို ်ရာ စက်ြှုဇိုန်စြံခနို့်ခွေငရ်းြှု်းရံို်း၊ အလိုပ်ရံိုနှင် အလိုပ်သြာ်း
ဥပငဒ စစ်ငဆ်းငရ်း ဦ်းစ်းဌာနရံို်းနှင် မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််းသိုို့
အသငပ်းအငကကာင််းကကာ်းစာငပ်းပရ
ိုို့ န် အစရှငသာ အခ က်ြ ာ်းကို ထည်သွေင််းငဖာ်မပ
ထာ်းပေါသည်။
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မပန်လည်ဖွင်လှစ္်လပ
ု ်ကိုင်လိုရသော အသင်ေးဝင်စ္က်ရုြ ောေးအောေး ကနဦေးသိရရ
ှိ
ရသော သတင်ေးအခ က်အလက်ြ ောေးနှင် လိုက်န ရ

ောင်ရက
ွ ်ရြည် Corona

virus Disease(COVID – 19) ကောကွယ်၊ ထိန်ေးခ ြုပ်၊ ကုသရရေး ညွှန်ကကောေးခ က်
ြ ောေးကို အသိရပေးြျှရဝမခင်ေး

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA) ြှ မပန်လည်ဖွေင်လှစ်
လိုပ်ကိုင်လိုငသာ အသင််းဝင်စက်ရံိုြ ာ်းအာ်း ကနဦ်းသရှရငသာ သတင််းအခ က်အလက်
ြ ာ်းနှင် လိုက်နာငဆာင်ရွက်ရြည် Coronavirus Disease (COVID – 19) ကာကွေယ်၊
ထန််းခ ျုပ်၊

ကိုသငရ်း

ညန်ကကာ်းခ က်ြ ာ်းကို

အသငပ်းခ က်ကို

၂၀၂၀

မပည်နှစ်၊

ငအာက်တိုဘာလ (၁၁) ရက်ငနို့တွေင် ထိုတ်မပန်ခပေါသည်။ အြနို့်အြှတ် ၁၁၃/၂၀၂၀
အရ ထပ်တို်းခသည် ၈.၁၀.၂၀၂၀ ရက်ငနို့ြှ ၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ရက်ငနို့အထ ကိုန်ကကြ််းယ၊
ကိုန်ငခ ာငပ်း လိုပ်ငန််းငဆာင်ရွက်ကကငသာ (CMP) စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံိုြ ာ်းသည် ယာယ
ရပ်နာ်းထာ်းခကကပေါသည်။ သင
ိုို့ သာ် အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာန၏ လြ််းညန်ခ က်ြ ာ်းနှင်
အည လိုက်နာငဆာင်ရွက်ထာ်းမခင််း ရှ/ြရှ စစ်ငဆ်းမပ်း အဆင် A ရရှငအာင် မပင်ဆင်
ထာ်းပေါက
၁၂.၁၀.၂၀၂၀

စက်ရံို၊

အလိုပ်ရံိုြ ာ်း၊

ငနို့ြှစ၍

အငသ်းစာ်းအလတ်စာ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်းအငနမဖင်

ရန်ကိုန်တိုင််းငဒသကက်းအစို်းရအဖွေြို့၏

ဆံ်းို မဖတ်ခ က်မဖင်

မပန်လည်ဖွေင်လှစ်ခွေင်ရကကမပမဖစ်ပေါသည်။ လိုပ်ငန််းြ ာ်း အဆင် A ရရှမပ်း မပန်လည်ဖွေင်လှစ်
နိုင်ရန်အတွေက် က န််းြာငရ်းနှင် အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနြှ ထိုတ်မပန်ထာ်းသည်လ ြ််းညန်
ခ က် Version 4.0 နှင် 4.1 တက
ိုို့ ို တက စွော လိုက်နာငဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်မပ်း လိုက်နာြှု
အဆင် A ြရရှပေါကမပန်လည်မပင်ဆင်ရြည်ဟို ကနဦ်းသရှငကကာင််း ငဖာ်မပထာ်းပေါသည်။
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လူြှုဖလ
ူ ုရရေးအဖွွဲ့ြှ ထုတရ
် ပေးသည် SSB ၄၀% ရထောက်ပရငွနှင် ပတ်သက်၍
အသိရပေးမခင်ေး

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ

လြှုဖလံိုငရ်းအဖွေြို့ြှ

ထိုတ်ငပ်းသည် SSB ၄၀% ငထာက်ပံငငွေနှင် ပတ်သက်၍ အသငပ်းခ က်ကို ၂၀၂၀
မပည်နှစ်၊ ငအာက်တိုဘာလ (၁၂) ရက်ငနို့တွေင် ထိုတ်မပန်ခပေါသည်။ က န်းြာငရ်းနှင်
အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနက ၂၄.၉.၂၀၂၀ ြှ ၇.၁၀.၂၀၂၀ အထ ယာယပတ်သြ််းထာ်းရခ န်
တွေင် အလိုပ်သြာ်း၊ လဝင်ြှုကက်းကကပ်ငရ်းနှင် မပည်သူ့အင်အာ်း ဝန်ကက်းဌာန၏ အြနို့်
ငကကာ်မငာစာအြှတ် - ၁၉၆/၂၀၂၀နှင် လိုက်နာငဆာင်ရွက်ရြည်အခ က်ြ ာ်း ထိုတ်မပန်
ခ က် တန
ိုို့ ှင် အက ံျု်းဝင်ငသာ စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံို အလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအာ်းလံို်းသည် SSB
ငထာက်ပံငငွေ ၄၀% ကို ရရှြည်မဖစ်ပေါသည်။
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စ္က်ရုတင
ွ ် ြိြိအစ္ိအစ္ဉ်မဖင် COVID – 19 ရရောဂါစ္စ္်ရ

ေးမခင်ေးလုပ်ငန်ေးြ ောေး

ြလုပ်ကကရန် အသိရပေးညွှန်ကကောေးမခင်ေး

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ စက်ရံိုတွေင် ြြအစ
အစဉ်မဖင် COVID – 19 ငရာဂေါစစ်ငဆ်းမခင််းလိုပ်ငန််းြ ာ်း ြလိုပ်ကကရန် အသငပ်းညန်
ကကာ်းခ က်ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ငအာက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်တွေင် ထိုတ်မပန်ခပေါသည်။
က န််းြာငရ်းနှင် အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာနအငနမဖင် COVID – 19 ငရာဂေါ ကာကွေယ်၊
ထန််းခ ျုပ်နိုင်ရန်အတွေက် လြ််းညန်ခ က် Version 4.0 နှင် Version 4.1 တိုို့ကို
ထိုတ်မပန်ခမပ်းမဖစ်ငသာငကကာင်စက်ရံို၊အလိုပ်ရံိုနှင်လိုပ်ငန််းြ ာ်းအငနမဖင်ြြအစအစဉ်
မဖင် COVID – 19 ငရာဂေါပို်း ရှ/ြရှ စစ်ငဆ်းမခင််းလိုပ်ငန််းြ ာ်းကို ငဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
အတွေက် ခွေင်မပျုထာ်းမခင််းြရှငသာငကကာင် လံို်းဝငဆာင်ရွက်မခင််းြမပျု လိုပ်ကကရန်အတွေက်
အသငပ်းညန်ကကာ်းခ က်ကို ထိုတ်မပန်ခမခင််းမဖစ်ပေါသည်။
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COVID – 19 ရရောဂါကုသရရေးဌောနြ ောေးသိုို့ Medical Devices ြ ောေးလှုဒါန်ေး
ခမခင်ေး

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှတစ်ဆင် Japanese
Garment Manufacturers Association ြှ COVID – 19 ကာကွေယ်၊ ထန််းခ ျုပ်၊ ကိုသငရ်း
လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွေင် အသံို်းမပျုရန်အတွေက် COVID – 19 ငရာဂေါကိုသငရ်းဌာန၊ ဒဂံိုမြျုြို့သစ်
ငတာင်ပိုင််း(ငအာင်မြင်ြိုရ်အြ်ရာ)သိုို့ Medical Devices (တန်ဖို်းငငွေက ပ် ၄,၅၂၂,၈၃၀
ဖို်း)နှင် ဒဂံိုဆပ်ကြ််းမြျုြို့နယ် COVID – 19 ငရာဂေါကိုသငရ်းဌာန(ရို်းြစင်တာ)သိုို့ Medical
Devices (တန်ဖို်းငငွေက ပ် ၂,၉၆၃,၀၀၀ ဖို်း) အစရှသည်တိုို့ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ငအာက်
တိုဘာလ (၁၂) ရက်ငနို့နှင် ငအာက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်ငနို့တတ
ိုို့ ွေင် သွော်းငရာက်လှုဒေါန််း
ခပေါသည်။
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အခ န
ိ ်ပို(Overtime) ကိစ္စ အရကကောင်ေးကကောေးမခင်ေး

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ အသင််းဝင်စက်ရံိုြ ာ်း
အတွေက် အငကာက်ခွေန်ဦ်းစ်းဌာနြှ အခ န်ပို(Overtime)ကစစနှင်ပတ်သက်၍ အငကကာင််း
ကကာ်းစာကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ငအာက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်ငနို့တွေင် ထိုတ်မပန်ခပေါသည်။
အဆိုပေါ အငကကာင််းကကာ်းစာတွေင် အသင််းဝင်စက်ရံိုြ ာ်းအငနမဖင် ၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ြှ
၂.၁၁.၂၀၂၀ အထ သတင််းကျွတ်ပတ်ရက် (၅) ရက်အတွေင််းတွေင် CMP သွေင််းကိုန်/ပက
ိုို့ ို န်
ြ ာ်းအာ်း ၂၉.၁၀.၂၀၂၀ (ကကာသပငတ်းငနို့) တွေင် ရံို်းလိုပ်ငန််းဆင
ို ်ရာကစစြ ာ်း၊ ဆပ်ကြ််း
ရှင််းလင််းငရ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်းနှင် ၃၀.၁၀.၂၀၂၀ (ငသာကကာငနို့) တွေင် ဆပ်ကြ််း ရှင််းလင််း
ငရ်း လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို နံနက် (၉်း၃၀)ြှ ငနို့လည် (၂်း၀၀) အတွေင််းတွေင် မပျုလိုပ်နိုင်ြည်
မဖစ်ငကကာင််း ထည်သွေင််းငဖာ်မပထာ်းပေါသည်။
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က န်ေးြောရရေးဝန်ထြ်ေးြ ောေး န ေးရနနိုင်ရန်အတွက် Hotel အခန်ေးြ ောေး
လှုဒါန်ေးခမခင်ေး

မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ခ ျူပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ Save Our Heros ၏
ငဆာင်ရွက်လ က်ရှငသာ ကိုဗစ်ငရာဂေါတိုက်ဖ က်ငရ်းအတွေက် ငရှြို့တန််းြှ ငဆာင်ရွက်
ငနကကသည် က န််းြာငရ်းဝန်ထြ််းြ ာ်း ငဆ်းရံိုြှ ြြငနအြ်ြ ာ်းသိုို့ ြမပန်ဘ Hotel ြ ာ်း
တွေင် အဆင်ငမပစွောနာ်းငနနိုင်ရန်အတွေက် Diamond Crown Hotel ၌ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊
ငအာက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်ငနို့တွေင် အခန််း(၂၅၀)(တန်ဖို်းငငွေက ပ် ခိုနှစ်ဆယ် ငေါ်းသန််း
ဖို်း)နှင် ငအာက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်ငနို့တွေင် အခန််း (၃၀၀)(တန်ဖို်းငငွေက ပ် ခိုနှစ်ဆယ်
ငေါ်းသန််းဖို်း) တက
ိုို့ ို ပေါဝင်လှုဒေါန််းခပေါသည်။ MGMA အသင််းအငနမဖင်လည််း CSR လိုပ်ငန််း
ြ ာ်းတွေင် အာ်းတက်သငရာ ဆက်လက်ငဆာင်ရွက်သွော်းြည်မဖစ်ပေါသည်။
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