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ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်�ှင်များအသင်း (MGMA)၏ လပ်ုငနး် စစ်တမ်း
(Position Paper)�ှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာ�ှင်းလင်းပဲွကုိ Online မှ တစ်ဆင့်
ြပ�လပ်ုခ့ဲြခင်း

            ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်�ှင်များအသင်း (MGMA) ၏ လပ်ုငနး်စစ်တမ်း (Position Paper)�ှင့် ပတ်သက်၍သတင်းစာ
�ှင်းလင်းပဲွကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်ေန ့�တွင် Online မှ တစ်ဆင့် ြပ�လပ်ုကျင်းပခ့ဲပါသည်။ သတင်းစာ�ှင်းလင်းပဲွတင်ွ
လပ်ုငနး်စစ်တမ်း(Position Paper) �ှင့် ပတ်သက်၍ �ှင်းလင်းတင်ြပြခင်းကုိ ဦးေကျာ်ဇင်ထွနး်(CEO, Arrow Media) မှ ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ပီး
Position Paper တင်ွ ပါ�ိှေသာ COVID – 19 ေ�ကာင့် အထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်အေပ� သက်ေရာက်မ� များ�ှင့် ေတ��ိှချက်များအေပ�
�ှင်းလင်း တင်ြပြခင်းများ အစ�ိှသည်တိ� ကုိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ အထည်ချ�ပ်လပ်ုငနး်�ှင်များ အသင်းမှ အေထွေထွအတင်ွးေရးမ�း  ေဒ�ခုိင်ခုိင်�ယ်ွ
မှ �ှင်းလင်းေြပာ�ကားခ့ဲပါသည်။

လပ်ုငနး်ခွင်ဆုိင်ရာေဘးအန�ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး�ှင့်
ကျနး်မာေရး (Occupational Safety and Health)

ဒတိုယအ�ကိမ် Online သင်တနး် ကျင်းပခ့ဲြခင်း

Employers' Package သင်တနး်များကုိ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ၊
ဇနန်ဝါရီလမှ စတင်၍ ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေ�ကာင်း
အသိေပးြခင်း

ြမနမ်ာ ့အထည်ချ�ပ်က�အေပ� COVID – 19 ၏
သက်ေရာက်မ�များ အေပ� ေတ�ဆုံေမးြမနး်ြခင်း

MGMA System 3.0 စနစ်တင်ွ Factory
Information များ Update ြပ�လပ်ုရန်
အေ�ကာင်း�ကားြခင်း

ေငေွ�ကးစီမံခန ့�်ခဲွမ�ဆုိင်ရာသင်တနး် (Income 
Management) ကုိ Online မှတစ်ဆင့် ြပ�လပ်ု 
ကျင်းပခ့ဲြခင်း



ခ ေါင််းစဉ်မ  ်း                                                               စ မ က်န ှာ 
 
မြနြ်ာ န ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ ်းအသင််း )MGMA) ၏ လိုပင်န််း  
စစ်တြ််း (Position Paper)နငှ ် ပတ်သက်၍ သတင််းစာရငှ််းလင််းပ ွဲက ို  
Online ြတှစ်ဆင ် မပျုလိုပ်ခွဲ မခင််း 
 

ငင င က်းစြီံခန ခ် ွဲြှုဆ ိုငရ်ာသင်တန််း(Income Management) က ို  
Online ြတှစ်ဆင ် မပျုလိုပ် က င ််းပခွဲ မခင််း 
 

မြနြ်ာ န ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ ်းအသင််း(MGMA)၏ အထညခ် ျုပ ် 
လိုပင်န််းြ ာ ်းအငပ ေါ်သက်ငရာ က်ြှု Position Paper ငရ်းသာ ်းခ က်ငပေါ် 
သတင််းစာရငှ််းလင််းြှုမပျုလိုပ်ခွဲ ြှုြှ ငဆ ်းငန ်းတင်မပြှု ငကာ က်နိုတခ် ကြ် ာ ်း 
 

Employers' Package သင်တန််းြ ာ ်းက ို ၂ ၀၂၁ ခိုနစှ၊်ဇနန်ဝါရီလြှ စတင်၍ 
မပနလ်ညဖ် င ်လှစြ်ည်မဖစင် ကာ င််း အသ ငပ်းမခင််း 
 

သ င််းကိုန်လ ိုင်စငအ်တ က် လ ိုအပ်ငသာ  ငထာက်ခံခ က်ြ ာ ်းအာ ်း  ၂ ၇ .၁၂.၂၀၂ ၀  
ရက်ငန  ငနော က်ဆံို်းထာ်း၍ ငလ ာ က်ထာ ်း ကရန် အင ကာ င််း  ကာ ်းမခင််း 
 

လိုပင်န််းခ ငဆ် ိုင်ရာ င ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းငရ်းနှင ် က န််းြာ ငရ်း (Occupational  
Safety and Health) ဒိုတ ယအက က ြ် Online သင်တန််း က င ််းပခွဲ မခင််း 
 

မြနြ်ာ   အထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍအ ငပေါ် COVID – 19 ၏ သက်ငရာ က်ြှုြ ာ ်း အငပ ေါ် 
ငတ ွေ့ဆံိုငြ်းမြန််းမခင််း 
 

ဒိုတ ယအက က ြ်ငမြာ က် ငင င က်းစီြံခန ခ် ွဲြှုဆ ိုငရ်ာသင်တန််း (Income  
Management) က ို Online  ြှတစ်ဆင ် မပျုလိုပ် က င ််းပခွဲ မခင််း 
 
MGMA System 3.0 စနစ်တ င် Factory Information ြ ာ ်း Update မပျုလိုပ်ရန ်
အင ကာ င််း ကာ ်းမခင််း 
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မြနြ်ာန ိုငင်ံအထည်ခ ျုပ်လိုပင် န််းရငှ် ြ ာ်း အသင််း (MGMA) ၏ လိုပ်ငန််း 

စစ်တြ််း (Position Paper)နှင  ်ပတ်သ က၍်  သ တင််းစာရှင််း လင််းပ ွဲက ို  

Online ြှ တစ် ဆင ် မ ပျုလို ပခ်ွဲ မခင် ်း 

 

 မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း (MGMA) ၏ လိုပင်န််းစစတ်ြ််း 

(Position Paper)နငှ ် ပတ်သက်၍ သတင််းစာရငှ််းလင််းပ ွဲက ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ 

ဒဇီင်ဘာလ (၁၁) ရက်နနေ့တ င် Online ြတှစ်ဆင ် မပျုလိုပ်က င််းပခွဲ ပါသည်။ 

သတင််းစာရငှ််းလင််းပ ွဲတ င် လိုပင်န််းစစတ်ြ််း(Position Paper) နငှ ် ပတ်သက်၍ 

ရှင််းလင််းတင်မပမခင််းက ို ဦ်းနက ာ်ဇငထ် န််း(CEO, Arrow Media) ြှ မပျုလိုပ်ခွဲ ပပီ်း Position 

Paper တ င ်ပါရှ နသာ COVID – 19 န ကာင ် အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းအနပေါ် သက်နရာက်ြှု 

ြ ာ်းနှင ် နတ ွေ့ရှ ခ ကြ် ာ်းအနပေါ် ရငှ််းလင််း တင်မပမခင််းြ ာ်း အစရှ သညတ် ိုေ့က ို မြနြ်ာန ိုင်င ံ

အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းရှင်ြ ာ်း အသင််းြှ အနထ နထ အတ င််းနရ်းြှ ်း နဒေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်န ယ် ြှ 

ရှင််းလင််းနမပာ ကာ်းခွဲ ပါသည်။ ထ ိုေ့နနောက် တက်နရာက်လာနသာ သတင််းြီဒီယာြ ာ်းြှ 

COVID – 19 န ကာင  ် အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််း  ြ ာ်းအနနမြင ် မပညပ်တငပ် ိုေ့ြှုြ ာ်းတ င် 

ထ ခ ိုက်ြှုြ ာ်း၊ COVID – 19 အလ န်တ င် အထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းြ ာ်းအနနမြင  ် မပနလ်ည် 

ြ င လ်ှစ်ရန်အတ က် မပင်ဆငထ်ာ်းြှုြ ာ်း၊ က ိုဗစ် ကာလတ င် ရန်ကိုန်တ ိုင််းအတ င််း 

အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််း ရင််းနီှ်းမြ ျုပ်နီှ်းြှု ဝင်နရာက်ြှုြ ာ်း ဆံို်းရံှု်းနစ်နောြှု ြ ာ်း အစရှ သည် 

တ ိုေ့က ို နြ်းမြန််းခွဲ ပပီ်း မြနြ်ာန ိုငင်ံ အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််းြ ှ အနထ နထ  

အတ င််းနရ်းြှ ်း နဒေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်န ယ် ြှ မပနလ်ည်နမြ ကာ်းခွဲ ပါသည်။ အဆ ိုပါ သတင််းစာ 

ရှင််းလင််းပ ွဲသ ိုေ့ သတင််းြီဒီယာ (၁၈) နယာက်အပါအဝင် စိုစိုနပါင််း(၃၂)နယာက် 

တက်နရာက်ခွဲ  ကပါသည်။ 
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ငင င က်းစီ ြခံန ်ခ ွဲ ြှုဆ ိုင်ရာသင် တန််း (Income Management) က ို Online 
ြှတစ်ဆ င  ်မပျုလိုပ် က င််းပခွဲ မခင််း 
 

မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ နင န က်းစီြံခနေ့်ခ ွဲြှု 
ဆ ိုင်ရာ သင်တန််း(Income Management)က ို Online ြတှစ်ဆင ် ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ 
ဒဇီင်ဘာလ (၁၅) ရက်နနေ့တ င် မပျုလိုပ်ခွဲ ပါသည်။ အဆ ိုပါ သငတ်န််းက ို ဝင်နင နှင ် 
အသံို်းစရ တ်ြ ာ်းက ို စနစတ်က  စြီံခနေ့်ခ ွဲတတန်စရန၊် အသံို်း စရ တ်ြ ာ်း၏ သဘာဝက ို 
သ ရှ နော်းလည်တတန်စရန်နှင ် လ ိုအပ်နသာ ဦ်းစာ်းနပ်း အသံို်းစရ တ်ြ ာ်းက ို ခ ွဲမခာ်း 
သ ရှ နစရန််ရည်ရယွ၍် မပျုလိုပ်က င််းပခွဲ မခင််းမြစပ်ါသည်။ သင်တန််းအြ င အ်ြာှ စကာ်းက ို 
မြနြ်ာန ိုင်ငံ အထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််းြှ Managing Director နဒေါ်နအ်းြ ရှ န် 
နငှ ် Mr. Julian Stodt (Senior Project Manager, AVE) တ ိုေ့ြှ နမပာ ကာ်းခွဲ ပပီ်း 
သင်တန််းနည််းမပ နဒေါ်အင် ကင််းြှ သင်တန််းက ို ဆက်လက် သင် ကာ်းနပ်းခွဲ ပါသည်။ 
သင်တန််းသ ိုေ့ Textile Palace Garment Factory ြှ Supervisor ြ ာ်းနှင ် ဝနထ်ြ််း 
စိုစိုနပါင််း (၁၀) နယာက် တက်နရာက်ခွဲ  ကပါသည်။ 
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မြန်ြာန ိုငင်ံ အထည်ခ ျုပလ်ိုပ်ငန််းရှ င်ြ ာ်းအသင််း(MGMA)၏  အထည်ခ ျုပ် 

လိုပ်ငန််း ြ ာ်းအင ပေါ်သကင်ရာက်ြှု Position Paper ငရ်းသ ာ ်းခ ကင်ပေါ် 

သတင််းစာ ရှင််းလင််းြှုမပျုလို ပ်ခွဲ ြှုြှ ငဆ ်းငန ်းတင်မပြှု င ကာကန်ိုတ်ခ က်ြ ာ်း 

 

 မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ၁၁.၁၂.၂၀၂၀ တ င် 

မပျုလိုပ်ခွဲ နသာ အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအနပေါ်သက်နရာက်ြှု Position Paper 

နရ်းသာ်းခ က်အနပေါ် သတင််းစာရငှ််းလင််းပ ွဲမပျုလိုပ်ခွဲ ြှုြှ နဆ ်းနန ်းတင်မပြှုနကာက်နိုတ ်

ခ ကြ် ာ်းက ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၆) ရက်နနေ့တ င် ထိုတ်မပနခ်ွဲ ပါသည်။ အဆ ိုပါ 

နဆ ်းနန ်းတင်မပြှုနကာက်နိုတခ် ကြ် ာ်းတ င ် မြနြ်ာန ိုင်ငအံထညခ် ျုပလ်ိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်း 

အသင််း(MGMA)၏ အနထ နထ အတ င််းနရ်းြှု်း နဒေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်န ယ်ြှ သတင််း Media ြ ာ်းသ ိုေ့ 

နမပာ ကာ်းခွဲ နသာ PPE ခ ျုပလ်ိုပ်ြှုြ ာ်း၊ မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပလ်ိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း 

(MGMA)ြ ှ မပျုလိုပန်ဆာင်ရက်ွခွဲ ြှုြ ာ်း၊ စက်ရံိုပ တ်သ ြ််းြှုအနမခအနနနှင ် လိုပ်သာ်း 

နလ ာ က ြှုြ ာ်း၊အနည််းဆံို်းလိုပ်ခလစာသတ်ြတှ်ြှုနရ ွေ့ဆ ိုင််းမခင််း၊လြူ ွဲခံြှုဥပနဒ မပဌာန််း 

မခင််းနငှ ် အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းြ ာ်းအနနမြင ် COVID – 19 ကာလအတ င််းနှင အ်လ န်တ င ်

ကကံျုနတ ွေ့ရြည ် စ နန်ခေါ်ြှုြ ာ်း အစရှ သည တ် ိုေ့က ို နကာက်နိုတခ် ကြ် ာ်းတ င် အနသ်းစ တ ်

ထည ်သ င််းနြာ်မပနရ်းသာ်းထာ်းပါသည်။  
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Employers' Package သင်တန််းြ ာ်းက ို ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ဇနန်ဝါရလီြှ စတင်၍ 

မပန်လည်ဖ င လ်စှ် ြည်မဖစ်င ကာင် ်း အ သ ငပ်းမခင််း 

 

မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း (MGMA)ြှ Employers' 

Package သင်တန််းြ ာ်းက ို ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ဇနန်ဝါရီလြှ စတင်၍ မပနလ်ညြ် င လ်ှစ်ြည် 

မြစပ်ပီ်း သင်တန််းခ  နြ် ာ်းအာ်းလံို်းက ို Zoom Application အသံို်းမပျု၍ Virtual စနစ်မြင ် 

မပျုလိုပ်သ ာ်းြည်မြစ်န ကာင််းက ို ၂၀၂၀ မပည ်နစှ၊် ဒဇီင်ဘာလ (၂၃) ရက်နနေ့တ င် 

အသ နပ်းခွဲ ပါသည်။ သင်တန််းတ င် သင် ကာ်းြည ်  သင်တန််း နခါင််းစဉ်၊နနေ့ရက်၊ အခ  န ်

ြ ာ်းနှင ်အနသ်းစ တအ်န ကာင််းအရာြ ာ်းက ို နအာက်နြာ်မပပါ ဇယာ်းတ င်  ကည ်ရှုနလ  

လာန ိုင်ပါသည်။ 

*သင်တန််းသာ်းဦ်းနရ ကနေ့်သတ်ထာ်းပါသမြင  ်သင်တန််းတက်လ ိုသူြ ာ်းအနနမြင ် ၂၀၂၁ 

ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နနေ့ နနောက်ဆံို်းထာ်း၍ စာရင််းနပ်းသ င််းန ိုင်ပါသည်။         

(09-257313341, 09-963522939, employerspackage@myanmargarments.org, 

jlo.myanmargarments@gmail.com)  
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သ င််းကိုန်လ ိုင်စင်အတ က် လ ိုအပ်ငသာ ငထာက်ခံခ ကြ် ာ်းအာ်း 

၂၇.၁၂.၂ ၀၂၀  ရကင် န  ငနော ကဆ်ံို်း ထာ်း၍ ငလ ာ က်ထာ်း  ကရန် အင  ကာင််း  

 ကာ်းမခင် ်း 

 

 မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA) ြ ှ သ င််းကိုန်လ ိုင်စင် 

အတ က် လ ိုအပ်နသာ နထာက်ခံခ က်ြ ာ်းအာ်း ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ နနောက်ဆံို်းထာ်း၍ 

နလ ာကထ်ာ်း ကရန်အတ က် န ကညာခ ကက် ို ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ (၂၃) ရက် 

နနေ့တ င် ထိုတမ်ပနခ်ွဲ ပါသည်။ စ်ီးပ ာ်းနရ်းနငှ ် ကူ်းသန််းနရာင််းဝယ်နရ်းဝနက်ကီ်းဌာန၊ ကိုန် 

သ ယ်နရ်းဦ်းစ်ီးဌာန အနနမြင်  ၅.၁.၂၀၂၁ ရက်နနေ့ြှ စတင၍် သ င််းကိုန်လ ိုင်စင်ြ ာ်းအာ်း 

Myanmar Tradenet 2.0 စနစမ်ြင ် နမပာင််းလွဲအသံို်းမပျုသ ာ်းြည်မြစပ်ါသည်။ မြနြ်ာ 

န ိုင်ငအံထည်ခ ျုပလ်ိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််းြလှည််း အသင််းဝင ် CMP စက်ရံိုြ ာ်းြှ 

နလ ာကထ်ာ်းနသာနထာက်ခံခ က်ြ ာ်းက ို စစ်နဆ်းရနအ်ခ  နလ်ည််း ရှ နသာန ကာင ် 

CMP စက်ရံိုြ ာ်းအနနမြင ် သ င််းကိုန်လ ိုင်စငရ်ရှ ရနအ်တ က် နထာက်ခံခ က်ြ ာ်းအာ်း 

၂၇.၁၂.၂၀၂၀ (တနင်္ဂနန နနေ့) ည (၁၂်း၀၀) နောရီနနောကဆ်ံို်းထာ်း၍ နလ ာက်ထာ်း ကပါ 

ရန်အတ က် တ ိုက်တ န််းန ှု်းနဆာ်မခင််းမြစပ်ါသည်။  
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လိုပင်န််းခ င်ဆ ိုင်ရာင ်းအနတရာယ် ကင််းရှင််းငရ်းနှင ် က န််းြာငရ်း 
(Occupational Safety and Health) ဒို တ ယအကက ြ ်Online သင်တန််း 
က င််းပခွဲ မခင််း 
 

 LIFT Myanmar program ၏ ပပံ ို်းကူညီြှု ActionAid Myanmar  ြှ Safe 

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

စြီံက န််းအနကာငအ်ထညလ် က ်  မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပလ်ိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း 

(MGMA) ကကီ်းြှု်းက င််းပနသာ လိုပ်ငန််းခ ငဆ် ိုင်ရာ နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်းနငှ ် 

က န််းြာနရ်း (Occupational Safety and Health)သင်တန််းက ို ၂၀၂၀ မပည် နှစ၊် 

ဒဇီင်ဘာလ (၂၁)ရက်နနေ့ြှ  (၂၄)နနေ့အထ  Online ြှတစ်ဆင  ် ဒိုတ ယအကက ြ် 

ထပြ်ံက င််းပခွဲ ပါသည်။သင်တန််းမပျုလိုပ်နပ်းရမခင််း၏ ရည်ရယွ်ခ က်ြှာအထည်ခ ျုပ် 

စက်ရံိုြ ာ်းတ င်နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်းနငှ ်ပတ်သက်၍ မပျုလိုပန်ဆာင်ရက်ွထာ်း 

သင ်နသာအခ က်ြ ာ်း၊နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်းနငှ ် ပတ်သက်နသာ ဥပနဒြ ာ်း၊ 

နဘ်းအနတရာယ် အကွဲမြတ်ြှုြ ာ်း(Risk Assessments)၊ စ နေ့ပ်စပ်စစည််းြ ာ်းနှင ်ပတ်သက် 

၍စီြံခနေ့်ခ ွဲြှုြ ာ်း၊ Safety toolbox ြ ာ်း အန ကာင််းက ို ပ ိုြ ိုသ ရှ နစရန ် မြစပ်ါသည်။ 

MGMA၏ တာဝနရ်ှ သူြ ာ်းြှအဆ ိုပါက င််းပမပျုလိုပန်သာ Online သင်တန််းတ င် ကက ျုဆ ို 

နှုတ်ခ န််းဆက်မခင််းနငှ  ် သင်တန််းဆင််းအြာှစကာ်းြ ာ်း ခ ်ီးမြ င ်နမပာ ကာ်းနပ်း ကပပီ်း 

အဆ ိုပါ(၄) ရက်သင်တန််းသ ိုေ့ အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းစက်ရံိုြ ာ်းြှ စိုစိုနပါင််း (၃၀) နယာက် 

တက်နရာက် သင် ကာ်းခွဲ  ကပါသည်။ 
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မြနြ်ာ  အထည်ခ ျုပက်ဏ္ဍအငပေါ် COVID – 19 ၏ သ ကင်ရာက်ြှုြ ာ်း အငပေါ် 

ငတ ွေ့ဆံိုငြ်းမြန််းမခင် ်း 

 

 မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း၏ အနထ နထ အတ င််းနရ်းြှ ်း 

နဒေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်န ယ်ြ ှMyanmar Insider ၏ မြနြ်ာ အထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍအနပေါ် COVID – 19 

၏ သက်နရာက်ြှုြ ာ်းနငှ ် ပတ်သက်၍ နတ ွေ့ဆံိုနြ်းမြန််းမခင််းက ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ 

ဒဇီင်ဘာလ (၂၄) ရက်နနေ့တ င ် လက်ခနံမြ ကာ်းနပ်းခွဲ ပါသည်။ အဆ ိုပါနတ ွေ့ဆံို 

နြ်းမြန််းမခင််းတ င် အထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းြ ာ်း တ ို်းတက်နမပာင််းလွဲ လာခွဲ ြှုြ ာ်း၊ COVID 

န ကာင ် အထညခ် ျုပလ်ိုပင်န််းြ ာ်းတ င် ထ ခ ိုက်နစန်ောြှုြ ာ်း၊ ခက်ခွဲနစန်ောြှုြ ာ်းနှင ် 

အလိုပ်သြာ်းနလ ာ ခ ြှုြ ာ်း၊ COVID – 19 ကာလအတ င််းတ င် အထည်ခ ျုပ်စက်ရံိုြ ာ်း 

ပ တသ် ြ််းြှုြ ာ်းနှင ် ရပန်ော်းြှုြ ာ်း၊ အစ ို်းရ အနနမြင ် နခ ်းနင အမပင ်ထပြ်လံိုပ်နဆာင်ရန် 

လ ိုအပ်နသာအရာြ ာ်းက ို အကကံမပျုမခင််း၊ မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ် စက်ရံို ဝနထ်ြ််းြ ာ်း 

အနနမြင  ် န ိုငင်ံတကာြှ ဝနထ်ြ််းြ ာ်း၏ လိုပ်နဆာငြ်ှုြ ာ်းကွဲ သ ိုေ့ ပ ိုြ ိုတ ို်းတက်နအာင် 

အစ ို်းရ၊ ပိုင်္ဂလ က၊ အထည်ခ ျုပ်အသင််း သံို်းြ  ျု်းလံို်းတ င် လိုပန်ဆာင်သင် နသာက စစရပ် 

ြ ာ်း အစရှ သည ်တ ိုေ့က ို Myanmar Insider ြ ှ နြ်းမြန််းခွဲ ပပီ်း မြနြ်ာန ိုင်ငံ အထညခ် ျုပ် 

လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း၏ အနထ နထ အတ င််းနရ်းြှ ်း နဒေါ်ခ ိုငခ် ိုငန် ယ်ြှ မပနလ်ည် 

နမြ ကာ်းခွဲ ပါသည်။ 
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ဒိုတ ယအကက ြ်ငမြာက် ငင င က်းစီြံခန ်ခ ွဲြှုဆ ိုငရ်ာသင်တန််း (Income 
Management) က ို  Online ြှ တစ်ဆင ် မပျုလို ပ ်က င််း ပခွဲ မခင် ်း 
 

မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ဒိုတ ယအကက ြ် 
နမြာက် နင န က်းစီြံခနေ့်ခ ွဲြှု ဆ ိုင်ရာ သငတ်န််း(Income Management)က ို Online ြှ 
တစ်ဆင ် ၂၀၂၀ မပည န်စှ၊် ဒဇီင်ဘာလ (၂၉) ရက်နနေ့တ င် မပျုလိုပခ်ွဲ ပါသည်။ အဆ ိုပါ 
သင်တန််းက ို ဝင်နင နှင  ် အသံို်းစရ တ်ြ ာ်းက ို စနစတ်က  စြီံခနေ့်ခ ွဲတတ်နစရန်၊ အသံို်း 
စရ တ်ြ ာ်း၏ သဘာဝက ို သ ရှ နော်းလည်နစရနန်ငှ ် လ ိုအပ်နသာ ဦ်းစာ်းနပ်း အသံို်းစရ တ် 
ြ ာ်းက ို ခ ွဲမခာ်းသ ရှ နစရန်် ရည်ရယွ်၍ မပျုလိုပက် င််းပခွဲ မခင််းမြစပ်ါသည်။ သငတ်န််းအြ င ် 
အြာှစကာ်းက ို မြနြ်ာန ိုင်ငံ အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််းြှ Managing Director 
နဒေါ်နအ်းြ ရှ န ် နငှ  ် Mr. Julian Stodt (Senior Project Manager, AVE) တ ိုေ့ြ ှ
နမပာ ကာ်းခွဲ ပပီ်း သင်တန််းနည််းမပ နဒေါ်အင် ကင််းြှ သင်တန််းက ို ဆက်လက် သင် ကာ်း 
နပ်းခွဲ ပါသည်။ သင်တန််းသ ိုေ့ Unique HTT Company Limited ြ ှSupervisor ြ ာ်းနှင  ်
ဝနထ်ြ််း စိုစိုနပါင််း (၁၂) နယာက် တက်နရာက်ခွဲ  ကပါသည်။ 
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MGMA System 3.0 စနစ်တ င် Factory Information ြ ာ်း Update 

မပျုလိုပရ် န် အင ကာင််း ကာ်း မခင််း 

 

 မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ MGMA System 3.0 

စနစတ် င် Factory Information ြ ာ်း Update မပျုလိုပ်ရန် အန ကာင််း ကာ်းအသ နပ်းစာ 

နငှ ် မပျုလိုပ်ရြည ပ်ံိုစံအြ  ျု်းြ  ျု်းက ို ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၃၁) ရက်နနေ့တ င် 

ထိုတမ်ပနခ်ွဲ ပါသည်။ အသင််းဝင်စက်ရံိုြ ာ်းအနနမြင ် ယခိုလက်ရှ  အသံို်းမပျုလ က်ရှ နသာ 

MGMA Online Portal စနစတ် င် ယခငက်မြည ်သ င််းခွဲ သည ် စက်ရံို/ကိုြပဏြီ ာ်း၏ 

Factory Information ြ ာ်းအာ်း Update မပျုလိုပ်ရန ်လ ိုအပြ်ည်မြစပ်ပီ်း ထ ိုေ့သ ိုေ့ မပနလ်ည ်

Update မပျုလိုပြ်ှသာလ င် MGMA System 3.0 စနစတ် င ် သ င််းကိုန်လ ိုင်စင်အတ က် 

နထာက်ခခံ ကြ် ာ်းက ိုနလ ာက်ထာ်းန ိုင်ြည်မြစန် ကာင််းထည် သ င််းနြာ်မပထာ်းပါသည်။ 

၁.၁.၂၀၂၁ (နသာ ကာနနေ့)ြ ှစတင်ကာ မပနလ်ည ်Update မပျုလိုပ် ကရန်နှင ် သ င််းကိုန် 

လ ိုင်စင်အတ က် နထာက်ခံခ က်နလ ာက်ထာ်းြှုြ ာ်းက ို MGMA System 3.0 စနစတ် င် 

၅.၁.၂၀၂၁(အင်္ဂါနနေ့)ြှစတင်၍နလ ာက်ထာ်းန ိုငန် ကာင််းထည ်သ င််းနြာ်မပထာ်းပါသည်။ 
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