
 ဖိတ္ၾကာားလႊာ 

 

ဒုတိယအႀကိမ္ေျ္မာက္က္မ ျ္မာ္မာ့ခ်ည္္မ်ည္္ွ်္္္ အထ္္အလိပ္ထိပ္္သား္သလာမာ့ခ်ံ ၂၀၁၈ 

 

ေျလားးာားအပ္ပပေျ္ာ MGMA အ္္္ား၀္္မညာားး်္္္။  

 

္မ ျ္မာွုိ္္္ံအထ္္မာ့ခ်ည္ပ္လပု္္  ျ္ားး်္္မညာားအ္္ာ္း MGMA မ် ွတတ္မာ့ခ် ္ျ္ား က္္ အပ္ပပ္္္္။ MGMA ွ်္္္ ECV International 

Shanghai တို႔ ပ ားေျပပ္ာ္းက်င္းပ္ေေသာ ဒု တိ ယအကတိ ္္ေကိသကာ္ကိ္ ျ္ိသန္်ာ့္ိ််င္ွ််င္နာယႏာ့ယ့္ တပ္ ာ့့ီ သ္ ံ ၂၀၁၈ာ ကတဒာ

္ေယသက္ပပယအယီအစ္ယုတဒငး္ာက်င္းပိာ့္ကပအပ္ပေကပင္နာုက္္ေကသက္္ကပပက္ ျ္ာ ္ေ့ းအသးအစသ ပတု ္္ကသးယပ္ပပော့္။ 

ာ့ီ့ သ္ံကပ ့ ဒပ္က္င္း၏ ကာ့္ကစိ ္္်က္ွ််င္နာစီးုာ့္္်က္ိ်သးိ်သ- 

 

 ္မ ျ္မာွို္္္ံေျတာ္ အးိုားး လက္း်မိ ၀ပဒ ထုတ္္ ပ ျမ္ာ့ခ်ညက္ွ်္ ္္က္မ ျ္မာ္မာ့ခ်ည္္မည်္္ွ်္္ ္ အထ္အ္လိပ္လပု္္ ျ္ား ို္္းာ 

အေျ္ားးတိ ္လုပ္္ ျာ္းးသမံမာ့ခ်ညက္ကေျ ္ားေျွာ္းဖလယ်္္မာ့ခ်္္ား္။  

 ္်ာ့္ိ််င္ွ််င္နာယႏာ့ယ့္ တပက္ဒ္ ျေ္စိ္ိ ် ာုတဒးုက္ိ် ယ္ေက္ယ္ေ္ ျ:FTA(Free Trade Area) 
့ စု ့္ ပ္္ေေသကဒ္ ျေ္စိ ္ိမႈကတိသယုစကာ္ကိ္ ျ္ိသွ်တဒင္ငံငာ္ကတ ုင္ကပင္္ င္ိ ် ။ 

 ကိ္ ျ္ိသွ်တဒင္ငံယ့ ဒပေ္ိသးစပ္ေ ကပ ကပင္ိ် ာ့ ဒပ္င္ ျ္းအစ္ွ်င်္နာကိ္ ျ္ိသွ်တဒင္ငံငာယသးေသ္်က္ာယကင္းယကိအ္ိ ်သးယသး ာကပ္ ျ့္ ာ့ ္ာ
ႏဒု ္္ေပသ္က္င္း။ 

 ွ်တဒင္ငံက္သးကင္းွီ််းကိ ပ္ွံ််ေ ိ ်သးယုစကာ္္်ာ့္ိ််င္ွ််င္နယႏာ့္ယ့ တပ့္ ဒပ္င္္ ျးွ််င္နေက္္ တဒင္္ေေသာယနတကာစပ္ေ ွ််င္န 
အာ့္းိ်စ္းိ်သးယသးာႏာ့္နေစင္းအစ္းအသးက္င္း။ 

 ယ္ေက်႕္ေုသင္ယသက်ွ်တဒင္ငံယုစင္းက်တာယက္သး္ေေသာွ်တဒင္ငံိ်သးွ််င္နာွ််တ င္းိ်စ္္ေေသ္ာယေအယ္ေအ္္ေေသာယကင္းယကိအ္ိ ်သး 
ယသး  ာကိ္ ျ္ိသွ်တဒင္ငံယုစင္းကိ ိ် ာပံဒအံ။ 

 ကိ္ ျ္ိသွ်တဒင္ငံယုစင္းာယ္ေက္္ယံ္ေ္သကယ္စးီိ်သးငာ့ ကက္်တယ္ေက္ယ္ေ္ ျွ််င္နာယ္ ျသွု္ု စင္ာယ္င္န္င္န္ေကပသင္း့  ာ
ွ်တဒင္ပံဒ။ 

 ္ေကသငး္ိစ္ ျ္္ေေသ ၀ိ္ိ ိ ်် ိ်သးိ်ု္င္န ကဒ္ ျေ္စင္းေ ိ်သးွ််င္န ပတဒိ တဒ္ီ ျးကပ္္ေေသ ္က္္ ံ္ေကးုအ္္ ဒ ကပအ္္ေအက္ ျယ္ုစက္ 

ကဒ္ ျေ္စင္းေ င ယကာ့္ယ္ေေစးအအ္္ေ္းိ် ွ််င္န ယ္ေကသငး္္ံဒး္ေေသ ိတ္ု္ပက္္ေကစး္်ိ္ိ် ယသး ႏတႏတ္ေကသက္္ေကသက္ 

့ ဒပ္္ေ္သင္ပံဒ ၊ ့ ဒပ္္ေ္သင္္ ျာ့္း။ 

 

 



 ဖိတ္ၾကာားလႊာ 

 

 ကိ္ ျ္ိသွ်တဒင္င ံ္်ာ့္ိ််င္ွ််င္န ယႏာ့္ယ့ တပ့္ ဒပင္္ ျ္းက်င္ိ ်သးက ယ္ေက်႕္ေုသင္ယသက်၌ ယ္ေကးပပော့္န ယ္္ ျး္ကကုစင္ 

ိာ့္ေတဒ႔ ပပ၀င္္ေ္ ျပံဒွ ်္ ္္ ယ့ ဒပေ္ိသး၊ ႏဒု ့္ ဒပ္ိ် အစိး္ကာ့ွ္််င္န ္ ျာ့္းပာ့သငယ္္ ျ္းကကိ်သးက ကိ္ ျ္ိသွ်တဒင္ငံင 

ိ်စ္ကပတ င္ိ်  ယသးေသ္်က္ိ ်သး ကပအ္္ေယသင္ု စ္္ ျးယသး္ေပးိ် ယသး ယ္ေ့ းႏသး္ေ္စး္ေွ်စးက္င္း။  

  အ္မာ့ခ်ာားးိတ၀္္္းာားးးာေျကာ္္ားေျ္ာ အ္ပ ျအ္လ ်ျ္ေျ ္ားေျွာ္းမတမညာားကိ ုတတ္္ ိပ္ား်္ မ္ညာားွ်္္္ကေျအာက္ပပအးသအးီ ္              

 အတို္္ားကေျ ာ္းေျွာ္း္္ာားမ္္က္ဖး္ပပ္္္္။   

 

ေျ ျ႔းက္္။    ္။ ၁၂-၁၃ ွို၀္္ ာလ၊ ၂၀၁၈္။ (ွ်း္းက)္  

အမာ့ခ်ည ိျ္္။     ္။ ၈ား၃၀၊ (ပ ားတြဲ အးသအးီ)္ ကိ ုၾက္္္း ျ္္။  

ေျ ျးာ္။  ္။    သဒိုား ျာား ဟိုတယ္ (Grand Ballroom) 

              အမ်တ္၁၊ ကမ ႓ာေျအား ုးာားလမ္ား၊ း ျ္က္္ား မိ္ဳ ျယ္၊ း ျ္ကု ျ္ မိ္ဳ္။ 

Registration: USD100 (MGMA အ္္ာ္း၀္မ္ညာား္ာ) 
Fee              အ္္္ား၀္္မဟုတ္္ မညာားွ်္္္ Brand အဖ္ြဳဲ အး္္ားမညာား ပ္ြဲးသးီ္္  ECV Internationalွ်္္္           
                 တိုက္းိုက္  က္္ယ္္ွုိ္္း ျ္ MGMA မ် မာ့ခ်ညိတ္ က္ေျပားပပမ္္္။  
             
  အေျလားအ ျက္ထာား တက္ေျးာက္  ္မညာားကိုကေျမ်ညာ္လ္္္လညက္က္မ ျ္မာ္မာ့ခ်ည္္မ်ည္္ွ်္္္ အထ္္အလိပ္ထိပ္္သား္သလာမာ့ခ်ံ 
၂၀၁၈ မ်ကေျွ္ားေျထ္ားးာ္ ႀကိ္ ိုအပ္ပပ္္္္။  

 

အမာ့ခ်မာ္းအ ျာား္ုိ႔ business card ွ်္ ္္ the registion ticketက္ဖ္္ ္တကေ္ျးာကေ္ျပားပပး ျ္္။ 

Registration ွ်္ ္္ payment အတက္က္ေျအာကပ္ပ လပိး္ာထ ံ က္္ ယ္ေ္ျပားပပး ျ.္.   

 ျ ျ္ား ဖိ္ား္ပ္္္ ္္ 
Junior Project Manager 

09-254339246 

01-2314829, 01- 2300253 Ext No. 11 

jpm@myanmargarments.org 

္မ ျ္မာွုိ္္္ံအထ္္မာ့ခ်ည္ပ္လုပ္္ ျ္ားး်္္မညာားအ္္္ား 
UMFCCI တာ၀ပ၊ ၉လႊာ၊ 
အမ်တ္ ၂၉၊ မ္္ားးြဲေျကညာ္း္ာလမ္ား၊ း ျ္ကု ျ္၊က္မ ျ္မာ္။ 
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