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ြမန်မာ င
ုိ ်ငံအထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်း ှ င်များအသင်း (MGMA)၏ လုပ်ငန်း စစ် တမ် း
(Position Paper) ှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာ ှ င်းလင်းပွဲကို Online မှ တစ် ဆင့်
ြပ လုပ်ခဲ့ြခင်း

ြမန်မာ င
ုိ ်ငံအထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်း ှ င်များအသင်း (MGMA) ၏ လုပ်ငန်းစစ် တမ် း (Position Paper) ှင့် ပတ်သက်၍သတင်းစာ
ှ င်းလင်းပွဲကို ၂၀၂၀ ြပည့် ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်ေန တွ
့ င် Online မှ တစ် ဆင့် ြပ လုပ်ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ သတင်းစာ ှ င်းလင်းပွဲတင
ွ ်
လုပ်ငန်းစစ် တမ် း(Position Paper) ှင့် ပတ်သက်၍ ှ င်းလင်းတင်ြပြခင်းကို ဦးေကျာ် ဇင်ထွနး် (CEO, Arrow Media) မှ ြပ လုပ်ခဲ့ ပီ း
Position Paper တွင် ပါ ှ ိ ေသာ COVID – 19 ေ ကာင့် အထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်းအေပ သက်ေရာက်မ များ ှင့် ေတ ှ ိ ချက်များအေပ
ှ င်းလင်း တင်ြပြခင်းများ အစ ှ ိ သည်တိကို ြမန်မာ င
ုိ ်ငံ အထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်း ှ င်များ အသင်းမှ အေထွေထွအတွင်းေရးမး ေဒ ခို င်ခိုင် ယ
ွ ်
မှ ှ င်းလင်းေြပာ ကားခဲ့ ပါသည်။

ေငွေ ကးစီ မံခန ် ခွ့ ဲမဆိုင်ရာသင်တန်း (Income
Management) ကို Online မှတစ် ဆင့် ြပ လုပ်
ကျင်းပခဲ့ ြခင်း
Employers' Package သင်တန်းများကို၂၀၂၁ ခု ှစ် ၊
ဇန်နဝါရီ လမှ စတင်၍ ြပန်လည်ဖွင်လ
့ ှစ်မည်ြဖစ် ေ ကာင်း
အသိေပးြခင်း
ြမန်မာ့ အထည်ချ ပ် က အေပ COVID – 19 ၏
သက်ေရာက်မများ အေပ ေတဆံုေမးြမန်းြခင်း
MGMA System 3.0 စနစ် တင
ွ ် Factory
Information များ Update ြပ လုပ်ရန်
အေ ကာင်း ကားြခင်း

လုပ်ငန်းခွ င်ဆိုင်ရာေဘးအနရာယ်ကင်း ှ င်းေရး ှင့်
ကျန်းမာေရး (Occupational Safety and Health)
ဒုတိယအ ကိမ် Online သင်တန်း ကျင်းပခဲ့ ြခင်း

ခ ေါင််းစဉ်မ ်း

စ မ က်နှာ

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း )MGMA) ၏ လိုပင
် န််း
စစ်တြ််း (Position Paper)နှင် ပတ်သက်၍ သတင််းစာရှင််းလင််းပက
ွဲ ို

၁

Online ြှတစ်ဆင် မပျုလိုပ်ခွဲမခင််း
ငငင က်းစီြံခနခ
် ွဲြှုဆင
ို ရ
် ာသင်တန််း(Income Management) ကို

၂

Online ြှတစ်ဆင် မပျုလိုပ် က င််းပခွဲမခင််း
မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)၏ အထည်ခ ျုပ်

၃

လိုပင
် န််းြ ာ်းအငပေါ်သက်ငရာက်ြှု Position Paper ငရ်းသာ်းခ က်ငပေါ်
သတင််းစာရှင််းလင််းြှုမပျုလိုပ်ခြှု
ွဲ ြှ ငဆ်းငန်းတင်မပြှု ငကာက်နိုတခ
် က်ြ ာ်း
Employers' Package သင်တန််းြ ာ်းကို ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ၊် ဇန်နဝါရီလြှ စတင်၍

၄

မပန်လည်ဖင်လှစြ
် ည်မဖစ်င ကာင််း အသငပ်းမခင််း
သင််းကိုန်လင
ို ်စင်အတက် လိုအပ်ငသာ ငထာက်ခံခ က်ြ ာ်းအာ်း ၂၇ ၂၀၂၀.၁၂.

၆

ရက်ငန ငနောက်ဆို်းံ ထာ်း၍ ငလ ာက်ထာ်း ကရန် အင ကာင််း ကာ်းမခင််း
လိုပင
် န််းခင်ဆင
ို ်ရာင

်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းငရ်းနှင် က န််းြာငရ်း (Occupational

၈

Safety and Health) ဒိုတယအကကြ် Online သင်တန််း က င််းပခွဲမခင််း
မြန်ြာ အထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍအငပေါ် COVID – 19 ၏ သက်ငရာက်ြှုြ ာ်း အငပေါ်
ငတွေ့ဆင
ံို ြ်းမြန််းမခင််း
ဒိုတယအကကြ်ငမြာက် ငငင က်းစီြံခနခ
် ွဲြှုဆင
ို ရ
် ာသင်တန််း (Income
Management) ကို Online ြှတစ်ဆင် မပျုလပ
ို ် က င််းပခွဲမခင််း
MGMA System 3.0 စနစ်တင် Factory Information ြ ာ်း Update မပျုလိုပ်ရန်
အင ကာင််း ကာ်းမခင််း

၉

၁၀

၁၁

မြန်ြာနိုငင
် ံအထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှင်ြ ာ်းအသင််း (MGMA) ၏ လိုပ်ငန််း
စစ်တြ််း (Position Paper)နှင် ပတ်သက်၍ သတင််းစာရှင််းလင််းပွဲကို
Online ြှ တစ်ဆင် မပျုလိုပခ
် ွဲမခင််း

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း (MGMA) ၏ လိုပင
် န််းစစ်တြ််း
(Position

Paper)နှင်

ဒီဇင်ဘာလ

(၁၁)

ပတ်သက်၍

ရက်နနေ့တင်

သတင််းစာရှင််းလင််းပွဲကို

Online

ြှတစ်ဆင်

၂၀၂၀

မပည်နှစ်၊

မပျုလပ
ို ်က င််းပခွဲပါသည်။

သတင််းစာရှင််းလင််းပတ
ွဲ င် လိုပင
် န််းစစ်တြ််း(Position Paper) နှင် ပတ်သက်၍
ရှင််းလင််းတင်မပမခင််းကို ဦ်းနက ာ်ဇင်ထန််း(CEO, Arrow Media) ြှ မပျုလိုပ်ခွဲပပီ်း Position
Paper တင် ပါရှနသာ COVID – 19 န ကာင် အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းအနပေါ် သက်နရာက်ြှု
ြ ာ်းနှင် နတွေ့ရခ
ှ က်ြ ာ်းအနပေါ် ရှင််းလင််း တင်မပမခင််းြ ာ်း အစရှသည်တေ့ိုကို မြန်ြာနင
ို ်ငံ
အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းရှင်ြ ာ်း အသင််းြှ အနထနထအတင််းနရ်းြှ ်း နဒေါ်ခင
ို ်ခင
ို ်နယ် ြှ
ရှင််းလင််းနမပာ ကာ်းခွဲပါသည်။ ထိုေ့နနောက် တက်နရာက်လာနသာ သတင််းြီဒယ
ီ ာြ ာ်းြှ
COVID – 19 န ကာင် အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််း

ြ ာ်းအနနမြင် မပည်ပတင်ပေ့ြ
ို ြ
ှု ာ်းတင်

ထခက
ို ်ြြ
ှု ာ်း၊ COVID – 19 အလန်တင် အထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းြ ာ်းအနနမြင် မပန်လည်
ြငလ
် ှစ်ရန်အတက် မပင်ဆင်ထာ်းြှုြ ာ်း၊ ကိုဗစ် ကာလတင် ရန်ကိုန်တိုင််းအတင််း
အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််း ရင််းနှီ်းမြျုပ်နှီ်းြှု ဝင်နရာက်ြှုြ ာ်း ဆံ်းို ရံှု်းနစ်နောြှု ြ ာ်း အစရှသည်
တေ့ိုကို နြ်းမြန််းခွဲပပီ်း မြန်ြာနိုငင
် ံ အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််းြှ အနထနထ
အတင််းနရ်းြှ ်း နဒေါ်ခင
ို ်ခင
ို ်နယ် ြှ မပန်လည်နမြ ကာ်းခွဲပါသည်။ အဆိုပါ သတင််းစာ
ရှင််းလင််းပွဲသေ့ို

သတင််းြီဒီယာ

(၁၈)

နယာက်အပါအဝင်

စိုစန
ို ပါင််း(၃၂)နယာက်

တက်နရာက်ခွဲ ကပါသည်။

1

ငငင က်းစီြခ
ံ န်ခွဲြှုဆိုင်ရာသင်တန််း (Income Management) ကို Online
ြှတစ်ဆင် မပျုလိုပ် က င််းပခွဲမခင််း
မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ

နငန က်းစီြံခနေ့်ခြ
ွဲ ှု

ဆင
ို ်ရာ သင်တန််း(Income Management)ကို Online ြှတစ်ဆင် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊
ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်နနေ့တင် မပျုလပ
ို ်ခပါသည်
ွဲ
။ အဆိုပါ သင်တန််းကို ဝင်နငနှင်
အသံို်းစရတ်ြ ာ်းကို စနစ်တက စီြံခနေ့်ခတ
ွဲ တ်နစရန်၊ အသံို်း စရတ်ြ ာ်း၏ သဘာဝကို
သရှနော်းလည်တတ်နစရန်နှင် လိုအပ်နသာ ဦ်းစာ်းနပ်း အသံို်းစရတ်ြ ာ်းကို ခွဲမခာ်း
သရှနစရန််ရည်ရယ
ွ ၍
် မပျုလိုပ်က င််းပခွဲမခင််းမြစ်ပါသည်။ သင်တန််းအြငအ
် ြှာ စကာ်းကို
မြန်ြာနင
ို ်ငံ အထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််းြှ Managing Director နဒေါ်နအ်းြရှန်
နှင် Mr. Julian Stodt (Senior Project Manager, AVE) တေ့ိုြှ နမပာ ကာ်းခွဲပပီ်း
သင်တန််းနည််းမပ နဒေါ်အင် ကင််းြှ သင်တန််းကို ဆက်လက် သင် ကာ်းနပ်းခွဲပါသည်။
သင်တန််းသိုေ့ Textile Palace Garment Factory ြှ Supervisor ြ ာ်းနှင် ဝန်ထြ််း
စိုစန
ို ပါင််း (၁၀) နယာက် တက်နရာက်ခွဲ ကပါသည်။

2

မြန်ြာနိုငင
် ံအထည်ခ ျုပလ
် ပ
ို ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)၏ အထည်ခ ျုပ်
လိုပ်ငန််းြ ာ်းအငပေါ်သက်ငရာက်ြှု Position Paper ငရ်းသာ်းခ က်ငပေါ်
သတင််းစာရှင််းလင််းြှုမပျုလိုပ်ခွဲြှုြှ ငဆ်းငန်းတင်မပြှု ငကာက်နိုတ်ခ က်ြ ာ်း

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ၁၁.၁၂.၂၀၂၀ တင်
မပျုလပ
ို ်ခနသာ
ွဲ
အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းရှငြ
် ာ်းအနပေါ်သက်နရာက်ြှု Position Paper
နရ်းသာ်းခ က်အနပေါ် သတင််းစာရှင််းလင််းပွဲမပျုလိုပ်ခြှု
ွဲ ြှ နဆ်းနန်းတင်မပြှုနကာက်နိုတ်
ခ က်ြ ာ်းကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နနေ့တင် ထိုတ်မပန်ခွဲပါသည်။ အဆပ
ို ါ
နဆ်းနန်းတင်မပြှုနကာက်နိုတခ
် က်ြ ာ်းတင်

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပလ
် ပ
ို ်ငန််းရှင်ြ ာ်း

အသင််း(MGMA)၏ အနထနထအတင််းနရ်းြှု်း နဒေါ်ခင
ို ်ခင
ို ်နယ်ြှ သတင််း Media ြ ာ်းသိုေ့
နမပာ ကာ်းခွဲနသာ PPE ခ ျုပလ
် ပ
ို ်ြြ
ှု ာ်း၊ မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပလ
် ပ
ို ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း
(MGMA)ြှ မပျုလိုပန
် ဆာင်ရက
ွ ်ခြှု
ွဲ ြ ာ်း၊ စက်ရံိုပတ်သြ််းြှုအနမခအနနနှင် လိုပ်သာ်း
နလ ာက ြှုြ ာ်း၊အနည််းဆံ်းို လိုပ်ခလစာသတ်ြတ
ှ ်ြှုနရွေ့ဆင
ို ််းမခင််း၊လူြခ
ွဲ ံြှုဥပနဒ မပဌာန််း
မခင််းနှင် အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းြ ာ်းအနနမြင် COVID – 19 ကာလအတင််းနှငအ
် လန်တင်
ကကံျုနတွေ့ရြည် စန်နခေါ်ြှုြ ာ်း အစရှသညတ
် ေ့ိုကို နကာက်နိုတခ
် က်ြ ာ်းတင် အနသ်းစတ်
ထည်သင််းနြာ်မပနရ်းသာ်းထာ်းပါသည်။
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Employers' Package သင်တန််းြ ာ်းကို ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလြှ စတင်၍
မပန်လည်ဖငလ
် စ
ှ ်ြည်မဖစ်င ကာင််း အသငပ်းမခင််း
မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း

(MGMA)ြှ

Employers'

Package သင်တန််းြ ာ်းကို ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလြှ စတင်၍ မပန်လည်ြငလ
် ှစြ
် ည်
မြစ်ပပီ်း သင်တန််းခ န်ြ ာ်းအာ်းလံို်းကို Zoom Application အသံို်းမပျု၍ Virtual စနစ်မြင်
မပျုလပ
ို ်သာ်းြည်မြစ်န ကာင််းကို ၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်နနေ့တင်
အသနပ်းခွဲပါသည်။ သင်တန််းတင် သင် ကာ်းြည် သင်တန််း နခါင််းစဉ်၊နနေ့ရက်၊ အခ န်
ြ ာ်းနှင်အနသ်းစတ်အန ကာင််းအရာြ ာ်းကို နအာက်နြာ်မပပါ ဇယာ်းတင် ကည်ရှုနလ
လာနင
ို ်ပါသည်။
*သင်တန််းသာ်းဦ်းနရ ကနေ့်သတ်ထာ်းပါသမြင် သင်တန််းတက်လိုသူြ ာ်းအနနမြင် ၂၀၂၁
ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နနေ့ နနောက်ဆို်းံ ထာ်း၍ စာရင််းနပ်းသင််းနင
ို ်ပါသည်။
(09-257313341, 09-963522939, employerspackage@myanmargarments.org,
jlo.myanmargarments@gmail.com)
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သင််းကိုန်လိုင်စင်အတက် လိုအပ်ငသာ ငထာက်ခံခ က်ြ ာ်းအာ်း
၂၇.၁၂.၂၀၂၀ ရက်ငန ငနောက်ဆံို်းထာ်း၍ ငလ ာက်ထာ်း ကရန် အင ကာင််း
ကာ်းမခင််း

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA) ြှ သင််းကိုန်လိုင်စင်
အတက်

လိုအပ်နသာ

နထာက်ခံခ က်ြ ာ်းအာ်း

၂၇.၁၂.၂၀၂၀

နနောက်ဆို်းံ ထာ်း၍

နလ ာက်ထာ်း ကရန်အတက် န ကညာခ က်ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်
နနေ့တင် ထိုတမ် ပန်ခွဲပါသည်။ စီ်းပာ်းနရ်းနှင် ကူ်းသန််းနရာင််းဝယ်နရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ ကိုန်
သယ်နရ်းဦ်းစီ်းဌာန အနနမြင် ၅.၁.၂၀၂၁ ရက်နနေ့ြှ စတင်၍ သင််းကိုန်လိုင်စင်ြ ာ်းအာ်း
Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်မြင် နမပာင််းလွဲအသံို်းမပျုသာ်းြည်မြစ်ပါသည်။ မြန်ြာ
နိုင်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပလ
် ပ
ို ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််းြှလည််း
နလ ာက်ထာ်းနသာနထာက်ခံခ က်ြ ာ်းကို

အသင််းဝင်

CMP

စစ်နဆ်းရန်အခ န်လည််း

စက်ရံိုြ ာ်းြှ
ရှနသာန ကာင်

CMP စက်ရံိုြ ာ်းအနနမြင် သင််းကိုနလ
် ိုင်စင်ရရှရန်အတက် နထာက်ခံခ က်ြ ာ်းအာ်း
၂၇.၁၂.၂၀၂၀ (တနင်္ဂနနနနေ့) ည (၁၂်း၀၀) နောရီနနောက်ဆ်းံို ထာ်း၍ နလ ာက်ထာ်း ကပါ
ရန်အတက် တိုက်တန််းနှု်းနဆာ်မခင််းမြစ်ပါသည်။
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လိုပင
် န််းခင်ဆိုင်ရာင

်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းငရ်းနှင် က န််းြာငရ်း

(Occupational Safety and Health) ဒိုတယအကကြ် Online သင်တန််း
က င််းပခွဲမခင််း
LIFT Myanmar program ၏ ပံပို်းကူညီြှု ActionAid Myanmar

ြှ Safe

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

ကကီ်းြှု်းက င််းပနသာ

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပလ
် ပ
ို ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း
လိုပ်ငန််းခင်ဆင
ို ်ရာ

နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်းနှင်

က န််းြာနရ်း (Occupational Safety and Health)သင်တန််းကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ၊်
ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နနေ့ြှ

(၂၄)နနေ့အထ Online ြှတစ်ဆင် ဒိုတယအကကြ်

ထပ်ြံက င််းပခွဲပါသည်။သင်တန််းမပျုလိုပ်နပ်းရမခင််း၏

ရည်ရယ
ွ ်ခ က်ြှာအထည်ခ ျုပ်

စက်ရံိုြ ာ်းတင်နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်းနှင်ပတ်သက်၍
သင်နသာအခ က်ြ ာ်း၊နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်းနှင်

မပျုလိုပန
် ဆာင်ရက
ွ ထ
် ာ်း

ပတ်သက်နသာ

ဥပနဒြ ာ်း၊

နဘ်းအနတရာယ် အကွဲမြတ်ြြ
ှု ာ်း(Risk Assessments)၊ စနေ့ပ
် စ်ပစစည်း် ြ ာ်းနှင်ပတ်သက်
၍စီြံခနေ့်ခြ
ွဲ ြ
ှု ာ်း၊ Safety toolbox ြ ာ်း အန ကာင််းကို ပိုြိုသရှနစရန် မြစ်ပါသည်။
MGMA၏ တာဝန်ရသူ
ှ ြ ာ်းြှအဆပ
ို ါက င််းပမပျုလိုပန
် သာ Online သင်တန််းတင် ကကျုဆို
နှုတ်ခန််းဆက်မခင််းနှင်

သင်တန််းဆင််းအြှာစကာ်းြ ာ်း

ခ ်းီ မြင်နမပာ ကာ်းနပ်း ကပပီ်း

အဆိုပါ(၄) ရက်သင်တန််းသိုေ့ အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းစက်ရံိုြ ာ်းြှ စိုစန
ို ပါင််း (၃၀) နယာက်
တက်နရာက် သင် ကာ်းခွဲ ကပါသည်။
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မြန်ြာ အထည်ခ ျုပက
် ဏ္ဍအငပေါ် COVID – 19 ၏ သက်ငရာက်ြှုြ ာ်း အငပေါ်
ငတွေ့ဆံိုငြ်းမြန််းမခင််း
မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း၏

အနထနထအတင််းနရ်းြှ ်း

နဒေါ်ခင
ို ်ခင
ို ်နယ်ြှ Myanmar Insider ၏ မြန်ြာအထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍအနပေါ် COVID – 19
၏ သက်နရာက်ြြ
ှု ာ်းနှင် ပတ်သက်၍ နတွေ့ဆန
ံို ြ်းမြန််းမခင််းကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊
ဒီဇင်ဘာလ

(၂၄)

ရက်နနေ့တင်

လက်ခန
ံ မြ ကာ်းနပ်းခွဲပါသည်။

အဆပ
ို ါနတွေ့ဆံို

နြ်းမြန််းမခင််းတင် အထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းြ ာ်း တ်းို တက်နမပာင််းလွဲ လာခွဲြှုြ ာ်း၊ COVID
န ကာင်

အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းြ ာ်းတင်

ထခိုက်နစ်နောြှုြ ာ်း၊

ခက်ခွဲနစ်နောြှုြ ာ်းနှင်

အလိုပ်သြာ်းနလ ာခ ြှုြ ာ်း၊ COVID – 19 ကာလအတင််းတင် အထည်ခ ျုပ်စက်ရံိုြ ာ်း
ပတ်သြ််းြှုြ ာ်းနှင် ရပ်နော်းြှုြ ာ်း၊ အစို်းရ အနနမြင် နခ ်းနငအမပင် ထပ်ြလ
ံ ိုပ်နဆာင်ရန်
လိုအပ်နသာအရာြ ာ်းကို အကကံမပျုမခင််း၊ မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ် စက်ရံို ဝန်ထြ််းြ ာ်း
အနနမြင် နိုငင
် ံတကာြှ ဝန်ထြ််းြ ာ်း၏ လိုပ်နဆာင်ြှုြ ာ်းကွဲသိုေ့ ပြ
ို ိုတို်းတက်နအာင်
အစို်းရ၊ ပိုင်္လ
ဂ က၊ အထည်ခ ျုပ်အသင််း သံို်းြ ျု်းလံို်းတင် လိုပန
် ဆာင်သင်နသာကစစရပ်
ြ ာ်း အစရှသည်တေ့က
ို ို Myanmar Insider ြှ နြ်းမြန််းခွဲပပီ်း မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ခ ျုပ်
လိုပင
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း၏

အနထနထအတင််းနရ်းြှ ်း

နဒေါ်ခင
ို ခ
် ိုငန
် ယ်ြှ

မပန်လည်

နမြ ကာ်းခွဲပါသည်။
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ဒိုတယအကကြ်ငမြာက်

ငငင က်းစီြံခန်ခွဲြှုဆိုငရ
် ာသင်တန််း

(Income

Management) ကို Online ြှတစ်ဆင် မပျုလိုပ် က င််းပခွဲမခင််း
မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ

ဒိုတယအကကြ်

နမြာက် နငန က်းစီြံခနေ့်ခွဲြှု ဆင
ို ်ရာ သင်တန််း(Income Management)ကို Online ြှ
တစ်ဆင် ၂၀၂၀ မပညန
် စ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၉) ရက်နနေ့တင် မပျုလပ
ို ခ
် ွဲပါသည်။ အဆပ
ို ါ
သင်တန််းကို ဝင်နငနှင် အသံို်းစရတ်ြ ာ်းကို စနစ်တက စီြံခနေ့်ခတ
ွဲ တ်နစရန်၊ အသံို်း
စရတ်ြ ာ်း၏ သဘာဝကို သရှနော်းလည်နစရန်နင
ှ ် လိုအပ်နသာ ဦ်းစာ်းနပ်း အသံို်းစရတ်
ြ ာ်းကို ခွဲမခာ်းသရှနစရန်် ရည်ရယ
ွ ်၍ မပျုလိုပက
် င််းပခွဲမခင််းမြစ်ပါသည်။ သင်တန််းအြင်
အြှာစကာ်းကို မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ခ ျုပလ
် ပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််းြှ Managing Director
နဒေါ်နအ်းြရှန် နှင် Mr. Julian Stodt (Senior Project Manager, AVE) တေ့ြ
ို ှ
နမပာ ကာ်းခွဲပပီ်း သင်တန််းနည််းမပ နဒေါ်အင် ကင််းြှ သင်တန််းကို ဆက်လက် သင် ကာ်း
နပ်းခွဲပါသည်။ သင်တန််းသိုေ့ Unique HTT Company Limited ြှ Supervisor ြ ာ်းနှင်
ဝန်ထြ််း စိုစိုနပါင််း (၁၂) နယာက် တက်နရာက်ခွဲ ကပါသည်။
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MGMA System 3.0 စနစ်တင် Factory Information ြ ာ်း Update
မပျုလိုပရ
် န် အင ကာင််း ကာ်းမခင််း

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ MGMA System 3.0
စနစ်တင် Factory Information ြ ာ်း Update မပျုလပ
ို ်ရန် အန ကာင််း ကာ်းအသနပ်းစာ
နှင် မပျုလပ
ို ်ရြညပ
် ံိုစအ
ံ ြ ျု်းြ ျု်းကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နနေ့တင်
ထိုတမ် ပန်ခပါသည်
ွဲ
။ အသင််းဝင်စက်ရံိုြ ာ်းအနနမြင် ယခိုလက်ရှ အသံို်းမပျုလ က်ရှနသာ
MGMA Online Portal စနစ်တင် ယခင်ကမြည်သင််းခွဲသည် စက်ရံို/ကိုြပဏြ
ီ ာ်း၏
Factory Information ြ ာ်းအာ်း Update မပျုလိုပ်ရန် လအ
ို ပ်ြည်မြစ်ပပီ်း ထိုေ့သေ့ို မပန်လည်
Update မပျုလိုပြ
် ှသာလ င် MGMA System 3.0 စနစ်တင် သင််းကိုန်လိုင်စင်အတက်
နထာက်ခခ
ံ က်ြ ာ်းကိုနလ ာက်ထာ်းနင
ို ်ြည်မြစ်န ကာင််းထည်သင််းနြာ်မပထာ်းပါသည်။
၁.၁.၂၀၂၁ (နသာ ကာနနေ့)ြှ စတင်ကာ မပန်လည် Update မပျုလိုပ် ကရန်နှင် သင််းကိုန်
လိုင်စင်အတက် နထာက်ခံခ က်နလ ာက်ထာ်းြှုြ ာ်းကို MGMA System 3.0 စနစ်တင်
၅.၁.၂၀၂၁(အင်္ဂါနနေ့)ြှစတင်၍နလ ာက်ထာ်းနိုငန
် ကာင််းထည်သင််းနြာ်မပထာ်းပါသည်။
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