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လပ်ုငနး်ခွင်ဆုိင်ရာေဘးအန�ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး�ှင့် ကျနး်မာေရး (Occupational
Safety and Health) ပထမအ�ကိမ် အနွလိ်င်ုးသင်တနး် ကျင်းပခ့ဲြခင်း

                         LIFT Myanmar program ၏ ပံပုိးကူညီမ� ActionAid Myanmar  မှ Safe Migration for Decent Work in the  Peri-
Urban Areas of Yangon (SECURE) စီမံကိနး်အေကာင်အထည်လျက်  ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်�ှင်များအသင်း (MGMA) �ကီး
မ�းကျင်းပေသာ လပ်ုငနး်ခွင်ဆုိင်ရာ ေဘးအန�ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး�ှင့် ကျနး်မာေရး (Occupational Safety and Health)သင်တနး်ကုိ
၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ ၉ ရက်ေနမှ့ ၁၃ ရက်ေနအ့ထိ အနွလိ်င်ုးမှ တစ်ဆင့် ပထမဦးဆုံးအ�ကိမ် ကျင်းပခ့ဲပါသည်။

Myanmar Garment Human Resources
Development Centre (MGHRDC)မှ သင်ခနး်စာ
များကုိအနွလိ်င်ုး ဗီဒီယုိကလစ်များြဖင့် ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာ�ိင်ုေအာင် စမ်းသပ်ြခင်း

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်�ှင်များအသင်းမှ
"စုေပါင်းအလ� ကျနး်မာကူ" အစီအစ�်၏ Oxygen
Plant Project အတက်ွလ�ဒါနး်ခ့ဲြခင်း

အချနိပုိ်(Overtime)ကိစ� အေ�ကာင်း�ကားြခင်း

CO Form �ှင့် GSP Form များ ေလ�ာက်ထားရာတင်ွ
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း�ှင့် အညီ ေလ�ာက်ထား�ကပါရန်
အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားြခင်း

COVID – 19 ေရာဂါ ကူးစက်ပျ�ံ�ှ�ံမ�မ�ိှ ေစရန ်ြပည်
သူများ ေနအိမ်တင်ွ ေနထုိင် ေရး ပန�်ကားချက်



ခ ေါ င ််းစ ဉ်မ  ်း                                                              စ  မ က်န ှာ 
 

 Myanmar Garment Human Resources Development Centre  

(MGHRDC)မှ သင ်ခ န််းစာ မ ာ ်းက ို အွန်လ ိုင ််း ဗီဒီ ယ ိုကလ စ် မ ာ ်းဖ ြင  ် 

ဝင ်ရ  ာ က်ရ လ  လာ န ိုင ်ရ အာ င ် စ မ််းသ ပ်ဖ ခ င ််း 
 
 

အသင ််း ဝင ် စက် ရ ို၊ အလ ို ပ်ရ ို မ ာ ်းသ ိုို့ အသ ရ ပ်း၊ တ  ိုက်တ ွန််း၊ န  ်းရ  ာ ်ဖ ခ င ််း 
 
 

ဖ မန် မာ န ိုင ်င  အထ ည်ခ  ျု ပ်လို ပ်င န််း ှင ် မ ာ ်းအသင ် ်းမှ "စိုရ ပေါင ််းအ လ ှှူ  က န််းမာ ကူ " 

အစီ အ စဉ၏် Oxygen Plant Project အတ ွက် လ  ဒေါန််းခ   ဖ ခ င ််း  
 
 

အခ   န် ပ ို (Overtime)က စစ အရ က ကာ င ််းက ကာ ်းဖ ခ င ််း 
 
 

CO Form နှင  ် GSP Form မ ာ ်း ရ လ  ာ က်ထာ ်း ာ တ ွင ် လ ိုပ်ထ ို်းလ ိုပ် နည််းနှင  ်  

အညီ ရ လ  ာ က်ထာ ်းက က ပေါ န် အသ ရ ပ်း အရ က က ာ င ််းက ကာ ်းဖ ခ င ််း 
 
 

လ ိုပ်င န််းခ ွင ်  ိုင ် ာ ရ  ်း အ နတ ာ ယ်ကင ််း ှင ််းရ  ်းနှင  ် က န််း မာ ရ  ်း  

(Occupational Safety and Health) ပထ မ အက က မ် အွ န်လ ိုင ််းသင ်တ န် ်း  

က င ််းပခ   ဖ ခ င ််း 
 
 

COVID – 19 ရ  ာ ဂေါ ကူ်းစ က် ပ  ျံ့ နှ ို့မ မ ှ  ရ စ န် ဖ ပ ည်သမူ ာ ်း ရ န အ မ်တ ွင ်  

ရ နထ  ိုင ် ရ  ်း ပန်က ကာ ်းခ  က် 
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Myanmar Garment Human Resources Development Centre 
(MGHRDC)မှ သင်ခန််းစာ မ ာ်းက  ို အွန်လ ိုင််း ဗီဒယီ ိုကလစ်မ ာ်းဖြင ် 
ဝင်ရ ာက ် ရလ လာန  ိုင် ရအာင ် စမ််းသပ်ဖခင််း 
 
 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််း လ ူ့စွြ််းအာ်းအရင််းအမြစ်ဖံွွံ့ဖဖ ျု်းရရ်းစင်တာ 

(MGHRDC)ြှ အထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းန ဲ့ ပက်သက်တ ဲ့ဗဟိုသိုတတ ို်းဖ ိုဲ့န ဲ့ ကျွြ််းက င်ြှုပ ိုြ ို 

တ ို်းတက်လာရစရန်၊ မြန်ြာတစ်န ိုင်ငံလံို်း၌ရှ ရသာ အလိုပ်လိုပ်က ိုင်န ိုင်သ ြည်သ ြဆ ို 

လိုပ်ငန််းခွင်ြဝင်ခင် ကက ျုတင်ရလဲ့လာသင်ယ န ိုင်ရန် နှငဲ့်ကျွြ််းက င်ဖပ ်းသာ်းသ  ြ ာ်းက ို 

လည််း ပ ိုြ ိုဗဟိုသိုတ တ ို်းရစဖပ ်း ကျွြ််းက င်ြှုပ ိုလာရစရန် အတွက် ရည်ရွယ်၍ 

သင်ခန််းစာြ ာ်းက ို အွန်လ ိုင််း ဗ ဒ ယ ိုကလစ်ြ ာ်းမဖငဲ့် ရလဲ့လာန ိုင်ရန် ြကကာြ  

ြ တ်ဆက်ရတာဲ့ြည်မဖစ်ပါသည်။ စြ််းသပ်လွှငဲ့်တင်ထာ်းရသာ ဗ ဒ ယ ိုကလစ်ြ ာ်းက ို 
ဝင်ရရာက်ရလဲ့လာန ိုင်ပ မဖစ်ပါသည်။  
(စာရင််းရပ်းသွင််းရန် - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx... 
သင်တန််းြ ာ်းဝင်ရရာက်ရလဲ့လာရန် -  https://www.facebook.com/groups/mghrdc) 

 
 
 

အသင််းဝင် စက ်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ိုမ ာ်းသ ိုို့  အသ ရ ပ်း၊ တ ိုကတ်ွန််း၊ န  ်းရ  ာ်ဖခင််း 
 
 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ အသင််းဝင် စက်ရံို၊ 

အလိုပ်ရံိုြ ာ်းြှ အလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအရနမဖငဲ့်ဆနဒြ ရပ်းရာတွင် က န််းြာရရ်းနှင်ဲ့ 

အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှထိုတ်မပန်ထာ်းသည်ဲ့က န််းြာရရ်းဆ ိုင်ရာ လြ််းညွှန်ခ က်ြ ာ်း 

ပါဝင်ရသာအသ ရပ်း၊တ ိုက်တွန််းန ှု်းရဆာ်ခ က်က ို ၂၀၂၀ မပညဲ့်နှစ်၊ န ိုဝင်ဘာလ(၅) 

ရက်ရနဲ့တွင် ထိုတ်မပန်ခ ဲ့ပါသည်။ လတ်တရလာမဖစ်ပွာ်းလျှက်ရှ ရသာ Coronavirus 

Disease 2019 (COVID – 19) ရရာဂါ က ်းစက်ပ ံွံ့ပွာ်းြှုက ို ကာကွယ်၊ထ န််းခ ျုပ်န ိုင်ရန် 

အတွက် ရရွ်းရကာက်ပွ ရနဲ့တွင် လ ိုက်နာရြညဲ့် က န််းြာရရ်းဆ ိုင်ရာ လြ််းညွှန်ခ က်၊ 
အသ ရပ်းန ှု်းရဆာ်ခ က်၊ ပ ိုစတာနှငဲ့် လက်ကြ််းစာရစာင်ြ ာ်းက ို အတ အက လ ိုက်နာရန် 

အတွက် တ ိုက်တွန််း၊န ှု်းရဆာ်ခ က်က ို ထိုတ်မပန်ခ ဲ့မခင််းမဖစ်ပါသည်။ 
*က န််းြာရရ်းနှင်ဲ့အာ်းကစာ်း ဝန်ကက ်းဌာနြှ ထိုတမ်ပန်ထာ်းရသာ လြ််းညွှန်ခ က်၊ အသ ရပ်း န ှု်းရဆာ် 

ခ က်၊ ပ ိုဲ့စတာနှင်ဲ့ လက်ကြ််းစာရစာင်ြ ာ်းက ို ရအာက်ပါလငဲ့်တွင်ဝင်ရရာက်ကကညဲ့်ရှု န ိုင်ပါသည်။ 

(https://www.mohs.gov.mm/page/12589) 
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ဖမန်မာ န ိုင်င  အထညခ် ျုပ်လိုပ်ငန််း ှင်မ ာ်းအသင််းမ ှ" စိုရ ပေါင််းအလှှူ 

က  န််းမာက"ူ အစီအစဉ၏်  Oxygen Plant Project အတွက် လ ဒေါန််းခ  ဖခင််း  

 

မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ဝ ဿခါရဖာင်ရဒ်း 

ရှင််းနှငဲ့်Rotary  Club of Victory Myanmar ြှမပျုလိုပ်ရသာ "စိုရပါင််းအလှှူက န််းြာက " 

အစ အစဉ၏် Oxygen Plant Project အတွက် အလှှူရငွက ပ် က ပ်သ န််း ၁၀၀ က ို ၂၀၂၀ 

မပညဲ့်နှစ်၊ရအာက်တ ိုဘာလ(၂၅)ရက်ရနဲ့တွင်လှှူဒါန််းခ ဲ့ပါသည်။MGMA အသင််းအရနမဖငဲ့် 

ယခိုက သ ိုဲ့ရသာ CSR activities ြ ာ်းတွင် ဆက်လက်အက  ျု်းမပျုလိုပ်ရဆာင်သွာ်းြည် 

မဖစ်ပါသည်။   
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အခ  န်ပ ို(Overtime)က  စစ အရ ကက ာင ််းကက ာ်းဖခင််း 
 

မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ အခ  န်ပ ို(Overtime) 

က စစ အရကကာင််းရကကညာခ က်က ို ၂၀၂၀ မပညဲ့်နှစ်၊ န ိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်ရနဲ့တွင် 

ထိုတ်မပန်ခ ဲ့ပါသည်။ ၁၃.၁၁.၂၀၂၀ (ရသာကကာရနဲ့)သည် အစာ်းထ ို်းရံို်းပ တ်ရက်အမဖစ် 

သတ်ြှတ်ထာ်းရသာ်လည််း အထည်ခ ျုပ်အသင််းဝင် စက်ရံို/ကိုြပဏ ြ ာ်းအရနမဖငဲ့် 

အရရ်းတကက ်း သွင််းကိုန်/ပ ိုဲ့ကိုန်လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း ရဆာင်ရွက်န ိုင်ရန်အတွက် ဆ ပ်ကြ််း 

အတွင််း၌အရကာက်ခွန်ရှင််းလင််းရရ်းလိုပ်ငန််းစဉြ် ာ်းအာ်း ၁၃.၁၁.၂၀၂၀(ရသာကကာရနဲ့) 

တွင် နံနက် ၉်း၃၀ နာရ ြှ ရနဲ့လည် ၂်း၀၀ နာရ အထ  မပျုလိုပ်ရဆာင်ရွက်ရပ်းြည် မဖစ်ဖပ ်း 

စက်ရံို/ကိုြပဏ  ြ ာ်းအရနမဖငဲ့် ပံိုြှန် Overtime Process အတ ိုင််း တင်မပ၍ လိုပ်ရဆာင် 

န ိုင်ြည်မဖစ်ရကကာင််း အသ ရပ်းအရကကာင််းကကာ်းမခင််း မဖစ်ပါသည်။ 
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CO Form နှင  ် GSP Form မ ာ်း ရ လ ာက ်ထာ်း ာ တွင် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနှင  ် 

အည ီရ လ ာက ်ထာ်းကကပေါ န ် အသ ရ ပ်းအရ ကက ာင််းကက ာ်းဖခင််း 

 

 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ CO Form နှငဲ့် GSP 

Form ြ ာ်း ရလျှာက်ထာ်းရာတွင် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းနှငဲ့်အည  ရလျှာက်ထာ်းကကပါရန် 

အသ ရပ်းအရကကာင််းကကာ်းစာက ို ၂၀၂၀ မပညဲ့်နှစ်၊ န ိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်တွင် ထိုတ်မပန် 

ခ ဲ့ပါသည်။ ကိုြပဏ ြ ာ်းြှ Online CO Application System မဖငဲ့် CO Form နှငဲ့် GSP 

Form ြ ာ်း ရလျှာက်ထာ်းမခင််းက ို ကိုန်သွယ်ရရ်းဦ်းစ ်းဌာနြှ လက်ခံရဆာင်ရွက်ရပ်းရာ 

တွင် ကိုန်သွယ်ြှုလ င်မြန်ရခ ာရြွွံ့ရစရရ်းအတွက် စာရွက်စာတြ််းြ ာ်း၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ် 

နည််းြ ာ်းက ို ရမဖရလ ာဲ့ရဆာင်ရွက်ရပ်းခ ဲ့ပါသည်။ သ ိုဲ့ရာတွင် ကိုြပဏ ြ ာ်း (သ ိုဲ့) 

ဝန်ရဆာင်ြှုရပ်းသညဲ့် Agent ြ ာ်းသည် ဌာနဆ ိုင်ရာ စာရွက်စာတြ််းြ ာ်းက ို 

ခွငဲ့်မပျုခ က်ြရဘ အခွငဲ့်အရရ်းအမဖစ်အသံို်းခ ၍ အလွယ်တက မပင်ဆင်ရလျှာက်ထာ်း 

ြှုြ ာ်း  ရှ ရသာရကကာငဲ့် ကိုြပဏ ၏ ပံိုရ ပ်ြ ာ်းက ဆင််း ဖပ ်း ကိုြပဏ လိုပ်ငန််းြ ာ်း 

ပ တ်သ ြ််းခံရသည်အထ  အရရ်းယ ခံရြှုြ  ျု်း ရှ လာန ိုင်ရသာ ရကကာငဲ့် 

ရလ်းစာ်းလ ိုက်နာရဆာင်ရွက်ကကရန် အသ ရပ်းအရကကာင််းကကာ်းအပ်မခင််း မဖစ်ပါသည်။ 
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လိုပ်ငန််းခွင်  ိုင် ာ ရ  ်းအနတ ာယက် င််း ှင််းရ  ်းနှင  ် က  န််းမာရ  ်း 
(Occupational Safety and Health) ပထမအကက  မ် အနွ်လ ိုင််းသင်တန််း 
က  င််းပခ  ဖခင််း 
 

 LIFT Myanmar program ၏ ပံပ ို်းက ည ြှု ActionAid Myanmar  ြှ Safe 

Migration for Decent Work in the Peri-Urban Areas of Yangon (SECURE) 

စ ြံက န််းအရကာင်အထည်လ က်  မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်း အသင််း 

(MGMA) ကက ်းြှု်းက င််းပရသာ လိုပ်ငန််းခွင်ဆ ိုင်ရာ ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်းနှငဲ့် 

က န််းြာရရ်း (Occupational Safety and Health)သင်တန််းက ို ၂၀၂၀ မပည်ဲ့နှစ်၊ 

န ိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ရနဲ့ြှ ၁၃ ရက်ရနဲ့အထ  အွန်လ ိုင််းြှ တစ်ဆငဲ့် ပထြဦ်းဆံို်းအကက ြ် 

က င််းပခ ဲ့ပါသည်။သင်တန််းမပျုလိုပ်ရပ်းရမခင််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြှာအထည်ခ ျုပ်စက်ရံို 

ြ ာ်းတွင်ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်းနှငဲ့်ပတ်သက်၍မပျုလိုပ် ရဆာင်ရွက်ထာ်းသငဲ့်ရသာ 

အခ က်ြ ာ်း၊ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်းနှငဲ့်ပတ်သက်ရသာဥပရဒြ ာ်း၊ ရဘ်းအနတရာယ် 

အက မဖတ်ြှုြ ာ်း(Risk Assessments)၊ စွနဲ့်ပစ်ပစစည််းြ ာ်းနှငဲ့်ပတ်သက်၍စ ြံခနဲ့်ခွ ြှုြ ာ်း၊ 

Safety toolbox ြ ာ်း အရကကာင််းက ို ပ ိုြ ိုသ ရှ ရစရန် မဖစ်ပါသည်။ MGMA၏ 

တာဝန်ရှ သ ြ ာ်းြှပထြဆံို်းက င််းပမပျုလိုပ်ရသာအွန်လ ိုင််းသင်တန််းတွင် ကက ျုဆ ိုနှုတ်ခွန််း 

ဆက်မခင််းနှငဲ့် သင်တန််းဆင််းအြှာစကာ်းြ ာ်း ခ  ်းမြြှငဲ့်ရမပာကကာ်းရပ်းကကဖပ ်း အဆ ိုပါ(၄) 

ရက်သင်တန််းသ ိုဲ့ အထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းစက်ရံိုြ ာ်းြှ စိုစိုရပါင််း (၃၀) ရယာက် 

တက်ရရာက် သင်ကကာ်းခ ဲ့ပါသည်။ 
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COVID – 19 ရ  ာ ဂေါ က ူ်းစက ်ပ  ျံ့နှ ို့ မ မ ှ  ရ စ န် ဖပညသူ်မ ာ်း ရ နအ မ်တွင် 
ရ နထ ိုင် ရ ်း ပန်ကကာ်းခ က ်
 

 မြန်ြာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA) ြှ က န််းြာရရ်းနှငဲ့် 
အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ ထိုတ်မပန်ရသာ COVID – 19 ရရာဂါ က ်းစက်ပ ံွံ့နံှဲ့ြှုြရှ ရစရန် 

မပည်သ ြ ာ်း ရနအ ြ်တွင် ရနထ ိုင်ရရ်း ပန်ကကာ်းခ က်တွင် စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံိုြ ာ်းအရနမဖငဲ့် 

န ိုဝင်ဘာလ(၂၁)ရက်ရနဲ့ြှ ဒ ဇင်ဘာလ (၅) ရက်ရနဲ့အထ  ပ တ်သ ြ််းရန် ညွှန်ကကာ်းခ က် 

(သ ိုဲ့ြဟိုတ်) အြ နဲ့်၊ ပန်ကကာ်းခ က် ထိုတ်မပန်ထာ်းမခင််း ြရှ ရကကာင််း က ို ၂၀၂၀ မပညဲ့်နှစ်၊ 

န ိုဝင်ဘာလ(၂၀) ရက်ရနဲ့တွင် ရှင််းလင််းခ ဲ့ပါသည်။ က န််းြာရရ်းနှငဲ့် အာ်းကစာ်း 

ဝန်ကက ်းဌာနြှ ၂၀၂၀ မပညဲ့်နှစ်၊န ိုဝင်ဘာလ(၁၉) ရက်တွင် ထိုတ်မပန်ခ ဲ့ရသာ "COVID – 19 

ရရာဂါ က ်းစက်ပ ံွံ့နံှဲ့ြှုြရှ ရစရန် မပည်သ ြ ာ်း ရနအ ြ်တွင် ရနထ ိုင်ရရ်း" COVID-19 
ရရာဂါ ပ ိုြ ိုက ်းစက်မဖစ်ပွာ်းြှုြရှ ရစရရ်းအတွက် မပည်သ လ ထိုအရနမဖင်ဲ့ ြလ ိုအပ်ဘ  

ခရ ်းသွာ်းလာမခင််း၊ လ စိုလ ရဝ်းမပျုလိုပ်မခင််း စသည်တ ိုဲ့က ို ရဆာင်ရွက်မခင််းြမပျုဘ  

က န််းြာရရ်းနှင်ဲ့ အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ ထိုတ်မပန်ထာ်းသည်ဲ့ 

ညွှန်ကကာ်းခ က်ြ ာ်းနှင်ဲ့အည  လ ိုက်နာရဆာင်ရွက်ကကရန်နှင်ဲ့ ြ ြ တ ိုဲ့၏ ရနထ ိုင်ရာ 

ရနအ ြ်ြ ာ်းတွင်သာ တတ်န ိုင်သြျှရနထ ိုင်ကကရန် တ ိုက်တွန််းန ှု်းရဆာ်မခင််းမဖစ်ဖပ ်း စက်ရံို၊ 

အလိုပ်ရံိုြ ာ်းအရနမဖငဲ့် န ိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်ရနဲ့ြှ ဒ ဇင်ဘာလ (၅) ရက်ရနဲ့အထ  

ပ တ်သ ြ််းရန် ညွှန်ကကာ်းခ က် (သ ိုဲ့ြဟိုတ်) အြ နဲ့်၊ ပန်ကကာ်းခ က် ထိုတ်မပန်ထာ်းမခင််း 
ြရှ ရကကာင််းက ို ရှင််းလင််းမခင််းမဖစ်ပါသည်။ ထ ိုဲ့အမပင် စက်ရံို၊ အလိုပ်ရံိုြ ာ်းတွင် 

တန်ရဆာင်တ ိုင်ပွ ရတာ်ကာလကထ န်အလှှူပွ ြ ာ်းမပျုလိုပ်တ ဲ့ အရလဲ့အထရှ ကက ရသာ 

ရကကာင်ဲ့ လ စိုလ ရဝ်း မဖစ်ရပေါ်မခင််း ြရှ ရစရရ်း က န််းြာရရ်းနှင်ဲ့ အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနြှ 

ထိုတ်မပန်ထာ်းသည်ဲ့ ညွှန်ကကာ်းခ က်ြ ာ်းနှင်ဲ့အည  လ ိုက်နာရဆာင်ရွက်ကကရန် တ ိုက်တွန််း 

န ှု်းရဆာ်မခင််းမဖစ်ပါသည်။ 
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