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ြမန်မာ င
ုိ ်ငံ အထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်း ှ င်များ အသင်း၊ အသင်းဝင်
ကုမဏီများမှ ေရေဘး အတွက် လဒါန်း ြခင်း (စာ -၂)

UMFCCI စ
ှ ် ၁၀၀ြပည့် အခမ် းအနား (စာ - ၄-၅)

ဒုတိယအ ကိမ် ကမာလံးု ဆိုင်ရာ အထည်အလိပ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ညီလာခံ (စာ - ၆-၇)
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အထည်အလိပ် ၂၅ စ
ှ ်ြပည့် (စာ - ၇-၈)

ခေါင်းစဉ်များ
အလုပ်ရုံဆ

စာမျက်နှာ

ွေးဆနွေးပွေဲနှင့် သင်တန်းများ

၁

မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၊ အသင်းဝင်

၂

ကုမ္ပဏီများမှ ဆရဆေး အတွေက် လှူဒါန်း မခင်း
ဥဆရာပတွေင် အကကီး

းုံ အထည်ချုပ်မပပွေဲ မြစ်ဆသာ အဝတ်အထည်မပပွေဲ

၃

ပဲရစ် (Apparel Sourcing Paris) ကို မပင်သစ်နုင
ိ ်ငံတင
ွေ ် ကျင်းပခဲ့ပပီး
မမန်မာနိုင်ငံကုယ
ိ ်စားမပုအမြင့် MGMA အြွေဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီ မှ ပါဝင်မပခဲ့
UMFCCI နှစ် ၁၀၀ မပည့်ပွေဲအမြင့် အမပည်မပည်

ုင
ိ ်ရာ ကုန်စည်မပပွေဲ

၄-၅

(Centennial International Expo) ကျင်းပ
ကိုရီးယာနိုင်ငံနှင့် မမန်မာနိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံအကကား အထည်အလိပ်များ
တင်ပို့ဆရာင်းချ၊ ရင်းနှီးမမှပ်နှံ နိုင်ဆရး အတွေက် ဆတွေ့
ဒုတိယအကကိမ် ကမ္ဘာလုံး

ုံ ဆ

၆

ွေးဆနွေးမခင်း

င
ို ်ရာ အထည်အလိပ် ကူးသန်း

၆-၇

ဆရာင်းဝယ်ဆရး ညီလာခံ
အမပည်မပည်

ုင
ိ ်ရာ အထည်အလိပ်

၂၅ နှစမ် ပည့် VIP အခမ်းအနား နှင့် စားပွေဲဝိုင်းဆတွေ့

၇-၈
ုံ ဆ

အမငင်းပွေားမှု ပငိနှိုင်းြျန်ဆမြဆရးအြွေဲ့ ဆရှ့ဆမှာက်တင
ွေ ် ချုပ်

ွေးဆနွေး
ုဆ
ိ သာ

စာချုပ်များအတွေက် သက်တမ်းကို အလုပ်သမားဥပဆဒ မပဌာန်းမထားမခင်း

၉

ACTIVITY

အလုပရ
် ုံခ

ွေးခနွေးပွေဲနှင့် သင်တန်းများ

မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပင
် န်း ြွေ့ံ ပြိုးတိးု တက်ဆရးအတွေက် မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပင
် န်းရှင်များ
အသင်း (MGMA) နှင့် Foreign Trade Association of German Retailers (AVE) တို့ ပူးဆပါင်း
ဆ

ာင်ရွကလ
် ျှကရ
် ှိရာ MGMA အလုပ်အမှုဆ

ာင်အြွေ့ဲ ဝင်များနှင့် အသင်းဝင်များပါဝင်ြဲ့ွေ စည်းထားသည့် လုပင
် န်း

ဆကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းများ ထိဆရာက်ဆအာင်မမင်ဆစရန် နှင့် MGMA ရုံးအြွေ့ဲ ၏ စွေမး် ဆ

ာင်ရည်တးို တက်

ဆစရန်အတိ့အ
ု တွေက် AVE ၏ အကူအညီမြင့် MGMA ရုံးတွေင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ ၃ ရက်ဆန့မှ ၇
ရက်ဆန့အထိ အလုပရ
် ုံးဆ

ွေးဆနွေးပွေမ
ဲ ျား၊ သင်တန်များကို ဆအာက်အတိင
ု ်း မပုလုပ်ခဲ့သည်။

1.
2.
3.
4.
5.

Human Resources (HR) Development Planning Workshop
Workshop with MGMA Organizational Support staff Members
Moderation/facilitation workshop for MGMA ECs and Staffs
Meeting and Workshop for Working Group of Social Compliance
Meeting and Workshop for Working Group of Info Tech Hub and Skill Development
6. Induction and Teambuilding Workshop for MGHRDC
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မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ေျုပ်လုပင
် န်းရှင်များ အသင်း၊ အသင်းဝင် ကုမ္ပဏီများမှ ခရခေး
အတွေက် လှူဒါန်း မေင်း
မမန်မာနိုင်ငံ

အထည်ချုပ်လုပင
် န်းရှင်များအသင်းမှ

အသင်းဝင်

မြစ်ပွေားဆနဆသာ ဆရဆေးဒုက္ခ ခံစားဆနရဆသာ ဆနရာများအတွေက်

ကုမဏ
္ပ ီများသည်

မမန်မာနိုင်ငံအတွေင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ ၁၃ ရက် တွေင်

နာဆရးကူညီမအ
ှု သင်း-ရန်ကုန် သို့ အလှူဆငွေများ နှင့် အဝတ်အထည်များ ကို သွေားဆရာက် လှူဒါန်းခဲ့ကကသည်။
လှူဒါန်းခဲ့ပမာဏမှာ စုစုဆပါင်း အလှူဆငွေ - ၁,၅၀၀,၀၀၀ (တစ်
စုစုဆပါင်းတန်ြုိး - ၈,၂၁၅,၄၅၀ (ရှစ်

ယ့်ငါးသိန်း) ကျပ်တတ
ိ ိ၊နှင့် အဝတ်အထည်

ယ့်နှစ်သိန်းတစ်ဆသာင်းငါးဆထာင်ဆလးရာငါး

ယ်) ကျပ်တတ
ိ ိ တိ့မု ြစ်သည်။

မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပင
် န်းရှင်များအသင်းမှ အလှူဆငွေနှင့် အလှူပစ္စည်း ထည့်ဝင်ဆသာ
ကုမဏ
္ပ ီများမှာ o
o
o
o

Garment & Process Global Co., Ltd.
Hanjen Garment Co., Ltd.
Mingalar Sumbiri Garment Co., Ltd.
Myanmar Wise Pacific Apparel Yangon.
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အသင်းဝင်

o Asia Vista Garment
o Thong Thai Textile Myanmar Co., Ltd.
o Opal Int’l Co., Ltd.

ဥခရာပတွေင် အကကီး

ုံး အထည်ေျုပ်မပပွေဲ မြစ်ခသာ ပဲရစ် အဝတ်အထည် မပပွေဲ (Apparel

Sourcing Paris) ကို မပင်သစ်နိုငင
် ံတွေင် ကျင်းပေဲ့ပပီး မမန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားမပုအမြင့်
MGMA အြွေဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီ များ ပါဝင်မပေဲ့

ဥဆရာပတွေင် အကကီး

ုံး အထည်ချုပ်မပပွေဲ မြစ်ဆသာ ပဲရစ် အဝတ်အထည် မပပွေဲ (Apparel Sourcing Paris) ကို

၁၆ရက်ဆန့မှ ၁၉ရက်ဆန့ စက်တင်ောလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အထိ မပင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်ပမို့တွေင် ကျင်းပရာ ကမ္ဘာန
့ ိုင်ငံ
အသီးသီးမှ မပခန်းဆပါင်း ၆၀၀ ဆကျာ် မပသခဲ့ကကသည်။ မမန်မာနိုင်ငံမှ အထည်ချုပ်ကုမဏ
္ပ ီများသည်လည်း CBI အစီအစဉ်
မြစ်ဆသာ “ကူးဆမပာင်းချန
ိ ်တန်ပပီ - မမန်မာ့အထည်ချုပ်” တွေင် တစ်ခု အပါအဝင် မြစ်သည်။ ၄င်း အစီအစဉ်သည်
ကုမဏ
္ပ ီများကို ကုန်ပစ္စည်းများကို တိက
ု ်ရိုက်တင်ပို့နိုင်ရန်နှင့် မိမိ လိုအပ်ချက်ကို မိမိတု့ိကိုယ်တိုင် မြည့်စွေမး် နိုင်ဆသာ
အမှအ
ီ ခိုကင်းလွေတ်ဆသာ ကုမဏ
္ပ ီများ မြစ်လာဆစရန် အဓိကထား ဆထာက်ပ့ံ ကူညီရန် မြစ်သည်။
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ဤစီမက
ံ ိန်း၏

ရည်ရွယ်ချက်မာှ

မမန်မာနိုင်ငံ

အထည်ချုပ်လုပင
် န်းရှင်များအသင်း

(MGMA)

နှင့်အတူ

နိုင်ငံအတွေင်း စွေမး် ရည်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ တိးု တက်လာဆစရန်တ့မို ြစ်သည်။ အဝတ်အထည်မပပွေဲ ပဲရစ် (Apparel
Sourcing Paris) တွေင် ဦးမမင့်စိုး (ဥက္ကဌ - မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း) ဦးဆ

ာင်ကာ မမန်မာနိုင်ငံ

ကိုယ်စားမပု မပသခဲ့ကကဆသာ ကုမဏ
္ပ ီများမှာ 





Chindwin Banner Co., Ltd.
Maple Trading Co., Ltd.
Shwe Sakar Garment Factory
Shweyi Zabe Garment Manufacturing Co., Ltd.
Thiri Sandar Garment Co., Ltd.

UMFCCI နှစ် ၁၀၀ မပည့်ပဲွေအမြင့် အမပည်မပည်

ိုင်ရာ ကုန်စည်မပပွေဲ (Centennial

International Expo) ကျင်းပ

မပည်ဆထာင်စုသမ္မတ မမန်မာနိင
ု ်ငံဆတာ် ကုန်သည်များနှင့် စက်မလ
ှု က်မလ
ှု ုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI)
နှစ် ၁၀၀ မပည့် အထမ်းအမှတ် အဆနမြင့် အမပည်မပည်

ိုင်ရာ ကုန်စည်မပပွေဲ (Centennial International Expo) ကို

Fortune Plaza တွေင် စက်တင်ောလ ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ၃ရက်တာ မပပွေဲကို မပုလုပ်ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။
မပပွေဲကျင်းပရသည့်

ရည်ရွယ်ချက်မာှ

နိုင်ငံ၏

စီးပွေားဆရးြွေံ့ပြိုး

တိးု တက်ဆစြိ့အ
ု တွေက်

ပံပ
့ းို ကူညီလျက် ရှိသည်မြစ်ရာ မပည်တင
ွေ ်း မပည်ပ စီးပွေားဆရးလုပ်ငန်းရှင်များ အချတ
ိ အ
်
နိုင်ငံတကာဆစျးကွေက်သို့

မမန်မာ့ထုတ်ကုန်ပစ္စညး် များ

ထိုးဆြာက်ဝင်ဆရာက်

က်မမ
ိ ိ လုပ်ကိုင်နိုင်ဆစဆရး၊

ဆရာင်းချနိုင်ဆစဆရး၊

အရည်ဆသွေးမမင့် သွေင်းကုန်ပစ္စည်းများ မပည်တွေင်းဆစျးကွေက်သို့ ဆရာက်ရှိလာနိင
ု ်ဆရး တိ့မု ြစ်သည်။
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ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ
မပည်ပမှ

မမန်မာနိုင်ငံ

အထည်ချုပ်လုပ်ရှင်များအသင်း

(MGMA)

သည်

မပည်ဆထာင်စုသမ္မတ

မမန်မာနိုင်ငံဆတာ်

ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) ညီဆနာင်အသင်းများမှ တစ်သင်းအပါအဝင်
မြစ်ဆသာဆကကာင့် MGMA အဆနမြင့်လည်း မပခန်း စုစုဆပါင်း ၁၂ ခန်းမြင့် ပါဝင် မပသ ခဲ့ပါသည်။ ထို မပခန်း ၁ ခန်း ချင်းစီ
တွေင် MGMA ၏ အြွေ့ဲ ဝင် ကုမဏ
္ပ ီများမှ ၁၂ ကုမ္ပဏီ က တာဝန်ယူ မပသခဲ့ကကသည်။ မပပွေဲတွေင် ပါဝင်မပသခဲ့ကကဆသာ
အြွေ့ဲ ဝင် ကုမဏ
္ပ ီ များသည် မမန်မာနိုင်ငံထုတ် ပစ္စည်း (MADE in MYANMAR) များမပသခဲ့ကကသည်။

မပသခဲ့ဆသာ အသင်းဝင် ကုမ္ပဏီများမှာ



Golden Shine & Seo Ho



KPH Manufacturing Co., Ltd.

International



Panda Textile Co., Ltd

Myanmar Golden Heart



Sweety Bras, Panties &
Underwears

Co., Ltd.


Sun Flower Lace Co., Ltd.



Y&P Sewing Machine & Parts



Thiri Sandar Garment &



Suyuei Co.,Ltd

General Trading Co-Op
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Society
ကိုရးီ ယာနိ
ုင်ငန
ံ Ltd.
ှင့် မမန


Textile Palace Co., Ltd.



Unique HTT Co., Ltd.
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ကိုရးီ ယားနိုင်ငန
ံ ှင့် မမန်မာနိုငင
် ံ ၂ နိုင်ငံအကကား အထည်အလိပ်များ တင်ပု့ခ
ိ ရာင်းေျ၊
ရင်းနှီးမမှပ်နှံ နိုင်ခရး အတွေက် ခတွေ့

ုံ ခ

ွေးခနွေးမေင်း

Korea Federation of Textile Industries (KOFOTI)၊ မမန်မာနိုင်ငံအဆမခစိုက် ကိုရီးယားအထည်ချုပ်
အြွေ့ဲ အစည်း (KOGAM) နှင့် မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MGMA) တိ့ဆ
ု တွေ့
ဆ

ွေးဆနွေးကကရာ

ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ

အထည်အလိပ်ကဏ္ဍ၌
ဆ

အထည်အလိပ်များ

ရင်းနှီးမမှပ်နံမ
ှ မ
ှု ျား

လုပ်ဆ

ကို

ာင်နိုင်ရန်

တင်ပု့ိ

ဆရာင်းချ

အတွေက်

ဆ

နိုင်ရန်နှင့်

ုံ

မမန်မာနိုင်ငံတွေင်

ွေးဆနွေးခဲ့ကကပါသည်။

ဤဆတွေ့

ုံ

ွေးဆနွေးပွေဲကို ၃ရက်ဆန့၊ ဆအာက်တုေ
ိ ာလ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် တွေင် မမန်မာနိင
ု ်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း

(MGMA) ရုံးခန်း၌မပုလုပ်ခဲ့ကကသည်။

ဒုတိယအကကိမ် ကမ္ဘာလုံး

ိုင်ရာ အထည်အလိပ် ကူးသန်း ခရာင်းဝယ်ခရး ညီလာေံ

ဒုတိယအကကိမ်ဆမမာက် ကမ္ဘာလုံး

င
ို ်ရာ အထည်အလိပ် ကူးသန်း ဆရာင်းဝယ်ဆရး ညီလာခံ

၂၀၁၉ အခမ်းအနားကို ခွေီးဆချာင်၊ ဆရှာင်းရှင်မပည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ ၌ တရုတ် အမျိုးသား
အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည် ဆကာင်စီ မှ စက်တင်ောလ ၂၇ ရက်ဆန့မှ ၂၈ ရက်ဆန့အထိ
(၂ရက်)တာ ဦးစီး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဤ ညီလာခံ၏ ဆ
Responsible Development” မြစ်သည်။
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ာင်ပုဒ်မှာ “Win-Win Cooperation and

ဆ
ြက်ရှင်

ာင်ပဒ
ု ် သည် “နည်းပညာ တိးု တက်ဆရး၊ ပွေင့်လင်းမမင်သာစွော ပူးဆပါင်းဆ
ဆမပာင်းလဲဆရး”

ပူးတွေလ
ဲ ုပ်ဆ

ာင်မခင်းနှင့်

နှင့်

ရရှိဆစရန်၊

ချက်

က်များ

နှစ်ေက်

တိ့တ
ု င
ွေ ်

အမပန်အလှန်

အဆမခခံမခင်း

အကကံဆပးမခင်း၊

မြစ်ပပီး

ညီလာခံမှ

က်ရှိဆစရန်၊ နှစ်ဦး နှစ်ေက် အမပန်အလှန် အကျ ိုးရှိဆသာ

ာင်ရွက်မှု ပလက်ဆြာင်း ရှိဆစရန်၊ ကျယ်မပန့်ဆသာ ဆ

တိးု တက်

ကူးဆမပာင်းဆစရန်” တိ့က
ု ို ကမ်းလှမ်း ဆ

“နှစ်ဦး

မျှဆဝမခင်း”

က်အသွေယ် အချတ
ိ ်အ

ိုင်ရာ စက်မှုလက်မှု ပူးဆပါင်းဆ
အချ ိတ်အ

မြစ်ဆသာ

အကျိုးအမမတ်များ

“ကိုယ်စားလှယ်အချင်းချင်း အ
ကမ္ဘာလုံး

ယူ

ာင်ရွကဆ
် ရး၊ ဆခတ်နှင့်အညီ

လာဆစရန်နှင့်

အကကံအဉာဏ်များမှ

ပူးတွေလ
ဲ ုပ်ဆ

ွေးဆနွေးမှုများ
ာင်မခင်း

ီသို့

ာင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

ဒုတယ
ိ အကကိမ်ဆမမာက် ကမ္ဘာလုံး

ိုင်ရာ အထည်အလိပ် ကူးသန်း ဆရာင်းဝယ်ဆရး ညီလာခံ

၂၀၁၉

အခန်းအနားကို မမန်မာနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များအမြင့် မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
(MGMA)မှ ဦးကျင်ထွေန်း၊ ဦးဆအာင်မျိုးဟိန်းနှင့် ဦးသိန်းဆြဝင်း တိ့ုမှ တက်ဆရာက်ခဲ့ ကကပါသည်။

အမပည်မပည်

ိုင်ရာ

စားပွေဲဝုိင်းခတွေ့
အမပည်မပည်

ုံ ခ

အထည်အလိပ်

၂၅

နှစ်မပည့်

VIP

အေမ်းအနား

နှင့်

ွေးခနွေးပွေဲ

ိုင်ရာ အထည်အလိပ် ၂၅ နှစ်မပည့် VIP အခမ်းအနား နှင့် စားပွေဲဝိုင်း ဆတွေ့

ုံ ဆ

ွေးဆနွေးပွေဲ ကို

တရုတန
် ိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်း၊ အမျိုးသားမပပွေန
ဲ ှင့် ကွေန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (NECC) ၌ စက်တင်ောလ ၂၅ ရက်ဆန့ ၂၀၁၉
ခုနှစ်တွေင် မပုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
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ဤအခမ်းအနားတွေင်
ဆ

ွေးဆနွေးမခင်း၊

အလုပ်

ဤအမပည်မပည်

ြွေင့်ပွေဲအခမ်းအနားမပုလုပ်မခင်း၊

အြွေ့ဲ

(Working

Group)

စားပွေဝ
ဲ ိုင်း
ဆတွေ့

ုံဆ

ဆတွေ့

ုံ

ွေးဆနွေးမခင်း

ဆ

ွေးဆနွေးမခင်း၊

တိ့ုကို

အြွေ့ဲ လိုက်

မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ိုင်ရာ အထည်အလိပ် ၂၅ နှစ်မပည့် VIP အခမ်းအနား နှင့် စားပွေဝ
ဲ ိုင်း ဆတွေ့

ုံ ဆ

ွေးဆနွေးပွေသ
ဲ ို့

မမန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အမြင့် မမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပင
် န်းရှင်များ အသင်း (MGMA)မှ ဆဒါ်ခိုင်ခိုင်နွေယ်
(အဆထွေဆထွေ

အတွေင်းဆရးမှူး)

နှင့်

ဦးဆအာင်မျိုးဟိန်း

ပါဝင်ခဲ့ကကပါသည်။
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(ဗဟိုအလုပမ
် ှုဆ

ာင်

ဆကာ်မတီ)

တို့

တက်ဆရာက်

LEGAL

အမငင်းပွေားမှု ပငိနှိုင်းြျန်ခမြခရးအြွေဲ့ ခရှ့ခမှာက်တွေင် ေျုပ်

ိုခသာ စာေျုပ်များအတွေက်

သက်တမ်းကို အလုပသ
် မားဥပခဒ မပဌာန်းမထားမေင်း
အထည်ချုပ်စက်ရုံများ

အများ

ုံးတည်ရှိရာ

ရန်ကုန်တင
ို ်းဆဒသကကီး၊

လှိုင်သာယာပမို့နယ်အတွေင်းရှိ

စက်မဇ
ှု ုန်များအတွေင်း ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လမှစ၍ အလုပ်သမား

မပမှုများ တစ်ဆကကာ့မပန် အမြစ်များလာသည်။

အလုပ်သမားအြွေ့ဲ ချုပ်များ၊

ဆနာက်ခံမပုဆပးကကဆသာ

အလုပ်သမားအြွေ့ဲ အစည်းများ၊
ပိတ်

ို့ပပီး ဆတာင်း

ပိတ်

ို့

မခင်းမြင့်

ဆတာင်း

ိုချက်များ

တက်ကကလုပ်ရှားသူများက
အလုပသ
် မားများသည်

ိုချက်များ ရသည်အထိ
အလုပ်ရှင်များကို
ရသည်အထိ

၎င်းတို့

အလုပ်လုပ်သည့်

စက်ရုံအ

င့်

စက်ရုံအဝင်အဆပါက်များကို

မပကကသည်ကို ဆတွေ့ကကရသည်။ ထိုသို့ စက်ရုံအဝင်ဆပါက်ဝကို
အကျပ်ရက
ို ်ဆစလျက်

ပမို့နယ်ညန
ှိ ှိုင်းြျန်ဆမြဆရး

ုဆကကးကဲ့သို့ဆသာ

အြွေ့ဲ များတွေင်

အကျိုးစီးပွေား

အကကိမက် ကိမည
် ိန
ှ ှိုင်း

ိုင်ရာ

ဆတာင်း

ို

တက်ကကသည်။ ထိုအခါ အလုပ်ရှင်များေက်မှ မပဿနာကို ဆမပလည်ချင်စိတ်မြင့်


ုဆကကးများပိဆ
ု ပးရသမြင့် ပိမ
ု က
ို ုန်ကျသွေားမည့် အလုပသ
် မားစရိတ်
မပပွေဲအပပီး



အရှိုန်မဆသဆသးသည့်

သမဂလှုပ်ရှားမှုများဆကကာင့်

သတ်မှတက
် ုန်ထုတ်လုပ်မှု

မရဆသးမီ လုပ်ငန်းခွေင်တည်ပငိမ်ဆအာင် ထိန်းသိမ်းရမည့် အချိန်ကာလ


ထိုလှုပ်ရှားမှုများဆကကာင့် ဆနာက်ပုိင်းတွေင် မပုမပင်ဆမပာင်းလဲရဆတာ့မည့် စီမခ
ံ န့်ခွေဲမပ
ှု စ
ုံ ံ

စသည့် တိ့က
ု ို ဆသဆသချာချာ ထည့်သွေင်းတွေက်ချက်မခင်းမမပုေဲ သိမ
ု့ ဟုတ် စက်ရုံအဝင်ဆပါက်ကို ပိတ်
အဆမခအဆနဆကကာင့်

ထည့်သွေင်းတွေက်ချက်ချိန်မရေဲ

လိုက်ဆလျာမှုများ

ဆရှ့ဆမှာက်တွေင် နှစ်ြက်သဆောတူစာချုပ်များ ချုပ်

မပုလုပ်ပပီး

ို့ထားသည့်

ညှိနှိုင်းြျန်ဆမြဆရးအြွေ့ဲ

ိုတက်ကကသည်။ မပဿနာမှာ အလုပရ
် ှင်များက အထက်ပါ

အချက်အလက်များကို ထည့်သွေင်းတွေက်ချက်ခဲ့မခင်း မရှိသည့်အမပင် နှစ်ြက်သဆညာတူစာချုပ်များ၌ အချ ိန်ကာလ
ကန့်သတ်ချက်ကိုလည်း ထည့်သွေင်းဆြာ်မပမှုမရှိကကမခင်း မြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အလုပသ
် မားဆရးရာ အမငင်းပွေားမှု ဆမြရှင်းဆရး ဥပဆဒ၊ အခန်း (၇) တွေင် ခုံသမာဓိ အြွေ့ဲ ၊
ခုံသမာဓိဆကာင်စီနှင့် ခုံအြွေ့ဲ တို့၏
ဆကျာ်လွေန်ပါက

ုံးမြတ်ချက်များကို

နှစ်ြက်သဆောတူ

မပင်

ညှိနှုင်းြျန်ဆမြဆရးအြွေ့ဲ ဆရှ့ဆမှာက်တွေင် ချုပ်
မပင်

ုံးမြတ်ချက် အတည်မြစ်သည့် ယဆန့မှ ရက်ဆပါင်း ၉၀

င်ကာ

ဆမပာင်းလဲနိုင်သည်ဟု

မပဌာန်းထားသည်။

သို့ဆသာ်

ိုသည့် နှစ်ြက်သဆောတူ စာချုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်တမ်းနှင့်

င်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတိ့က
ု ို မပဌာန်းထားမခင်းမရှိ။ အလုပ်ရှင်များအဆနမြင့် ညှိနှိုင်းမှုများ မပုလုပ်သည့်အခါ

ယင်းအချက်ကို သတိမပုသင့်သည်။
ကုန်ထုတ်လုပမ
် ှုတိုးတက်ဆအာင်
ုဆကကးပမာဏများကို
စက်ရုံများတွေင်

ွေဲတင်လျှင် ရနိုင်မည် ဟူဆသာ ဆမျှာ်လင့်ချက်မြင့် ဆရရှည်မဆပးနိုင်သည့်

အလွေယ်မလိုက်ဆလျာကကြို့

ဆနာက်ပင
ို ်း

၆လမှ

အကကံမပုလိုသည်။

တစ်နှစ်ခန့်ကကာသည့်

စာချုပ်ချိုးဆြာက်သည်ဟုဆသာ စွေပစ
် ွေဲချက်မြင့် မပန်လည်

အခါ

ထိုသို့

လိုက်ဆလျာဆမပလည်ခဲ့ကကဆသာ

အလုပ်သမားများက

မပဆလ့ရှိကကသည်ကို ဆတွေ့ရသည်။
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အလုပရ
် ှင်အား

UPCOMING EVENTS
Meeting & Conference
Sr.
Description

Date

Place

30-31 Oct 2019

SEDONA Hotel, Kabar Aye
pagoda road, Yangon.

1.

3rd Myanmar Textile Summit 2019

2.

6th MGMA Factory Award Dinner

2nd Nov 2019

3.

The 8th Myanmar International Textile
and Industry Exhibition

1-4 Nov 2019

Training
Sr.
1.
2.

Title
Employment and Child
Labour DOs and DON’Ts

Date
19th Oct 2019,
1:30PM to 4:30PM

Preparing for Audit

26rd Oct 2019,
9:30PM to 5:30PM

Melia Hotel, Kabar Aye
pagoda road, Yangon.
Yangon Convention
center
(Inya Lake Hotel
Compound)

Place
1st Floor, Dakkhina
Building, Insein GTI
Compound.

NEW MEMBERS IN SEPTEMBER 2019
Number of New Factories in September 2019
Country
China
Korea
Myanmar

No. of Factories
5
0
1

TOTAL

6
MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2019-09-30

Status

Active

Inactive

Country

No. of Factories

Myanmar

112

Chinese

227

Korea

64

Japan

19

Others

136

All

(89)

TOTAL (Active)

558
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Sponsors to MGMA’s 6th Factory Award Dinner 2019
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Sponsors to MGMA’s 6th Factory Award Dinner 2019
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