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ဗီ ယက်နမ် ချည်မ င် ှင့် အထည်ချ ပ် အသင်း (VITAS)
အ ှစ် ၂၀ ြပည့် ှင့် အေထွေထွ အစည်းအေဝး ၂၀၁၉ ပွဲ
အခမ် းအနား
စာမျက် ှာ - ၁

Reverse Buyer Seller Meets and Exhibition
on Textile andApparel 2019

စာမျက် ှာ -၂

ခေါင်းစဉ်များ

ဗီယက်နမ် ချည်မျှင်နှင့် အထည်ချုပ်အသင်း (VITAS)

စာမျက်နှာ

၁

အနှစ် ၂၀ ပပည့်နှင့် အထထွေထထွေ အစည်းအထေး ၂၀၁၉ ပွေဲ
အခမ်းအနား

Reverse Buyer Seller Meets and Exhibition

၂

on Textile and Apparel 2019

ပတ်ေန်းကျင် စီမံခန့်ခွေဲမှု အစီအစဉ် (Environmental

၂-၃

Management Plan - EMP) ထေးဆွေဲ
အထကာင်အထည်ထော် ထဆာင်ေွက်ေန်ကိစ္စနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်း ထဆွေးထနွေးပွေဲ

၂၀၂၀ ခုနှစ် အများပပည်သူ အလုပ်ပိတေ
် က်များ

၃-၄

Activities
ဗီယက်နမ် ေျည်မျှင်နှင့် အထည်ေျုပ်အသင်း (VITAS) အနှစ် ၂၀ ပပည့်နှင့် အခထွေခထွေ
အစည်းအခေး ၂၀၁၉ ပွေဲ အေမ်းအနား

ဗီယက်နမ် ချည်မျှင်နှင့် အထည်ချုပ်အသင်း (VITAS) မှ
ေိတ်ကကားချက်အေ ပမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်များ အသင်း
(MGMA) မှ ကိုယ်စားလှယ် ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင် ဦးထွေန်းထွေန်း
သည် ဗီယက်နမ် ချည်မျှင်နှင့် အထည်ချုပ်အသင်း (VITAS) အနှစ် ၂၀
ပပည့န
် ှင့်

အထထွေထထွေ

အစည်းအထေး

၂၀၁၉

ပွေဲ

အခမ်းအနားသို့

တက်ထောက်ပါေင် ထဆွေးထနွေးခဲပ
့ ါသည်။ ဟနွေိုင်းမမို့၊ ဗီယက်နမ်နင
ို ်ငံတွေင်
အထထွေထထွေအစည်းအထေး အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁
ေက်မှ ၁၃ေက် အထိ ကျင်းပမပီး အနှစ် ၂၀ ပပည့် အခမ်းအနားကို
၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ေက်ထန့ တွေင်ပပုလုပ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

Group photo of intnerational participants

အခမ်းအနားတွေင်

ပါေင်တက်ထောက်လာ

ကကထသာ

ကိုယ်စားလှယ်များသည် Digital Transformations နှင့်
သက်ဆိုင်ထသာ ထခါင်းစဉ်များကို ထဆွေးထနွေးကကမပီး ယင်းထနာက်
အထထွေထထွေအစည်းအထေးတွေင်
ဗီယက်နမ်

ကိုယ်စားလှယ်များသည်

အထည်အလိပ်နှင့်

ချည်မျှင်

(၁)

အနာဂတ်

စီမံကိနး် များနှင့် စဉ်ဆက်မပပတ်ေွေံ့မေိုးတိုးတက်ေန်၊ (၂) ကမ္ဘာ့
အထည်အလိပ်နှင့် ချည်မျှင် အထပခအထနများကို ဒီဂျစ်တယ်
စနစ်များနှင့်

ထပပာင်းလဲပခင်းများ၊

(၃)

အလုပသ
် မားများ၏

လုပ်ခလစာ နှင့်ပတ်သက်ထသာ ကိစ္စများ ထဆွေးထနွေးပခင်း နှင့် (၄)
အေွေဲ့အစည်း အား နိုင်ငံအဆင့်နှင့် ထဒသဆိုင်ော အဆင့်ထိ
ဆက်သွေယ် ချိတ်ဆက်နင
ို ်ထသာ အခန်းက

တစ်ခု ပေစ်ထစေန်

စသည့် ထခါင်းစဉ်များကို ထဆွေးထနွေး နှီးထနှာေလှယ်ခ့ကဲ ကပါသည်။
U Tun Tun (CEC) participating the event
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Reverse Buyer Seller Meets and Exhibition on Textile and Apparel
2019 ပွေဲ အေမ်းအနားကို MGMA နှင့် အသင်းေင်စက်ရုံများမှ တက်ခောက်ပေင်း

Group photo of MGMA delegates with local authorities

Exchanging presents

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားမမို့တွေင် Indian Chamber of Commerceမှ ဦးစီးကျင်းပ ပပုလုပ်ထသာ
Reverse Buyer Seller Meets and Exhibition on Textile and Apparel 2019 ပွေဲကုိ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၆
ေက်ထန့မှ ၈ ေက်ထန့အထိပပုလုပ်ခ့ေ
ဲ ာ ပမန်မာနိင
ု်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်များ အသင်း (MGMA)မှ Managing Director
နှင့် MGMA အသင်းေင် စက်ရမ
ုံ ျားမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် တက်ထောက် ပါေင်ခကဲ့ ကပါသည်။

News
ပတ်ေန်းကျင် စီမံေန့်ေွေဲမှု အစီအစဉ် (Environmental Management Plan EMP) ခေးဆွေဲ အခကာင်အထည်ခော် ခဆာင်ေွက်ေန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်း
ခဆွေးခနွေးပွေဲ

ဦးစားထပး စက်မ၊ှု လက်မှုကဏ္ဍ (၉) ခုထအာက်ေှိ လက်ေှိလည်ပတ်ထဆာင်ေွက်လျက် ေှိထသာ စက်ရုံ/
အလုပ်ရမ
ုံ ျား အတွေက် ပတ်ေန်းကျင်စီမံခန့်ခွေဲမှု အစီအစဉ် (Environmental Management Plan - EMP)
ထေးဆွေဲအထကာင်အထည်ထော် ထဆာင်ေွက်ေန်ကိစန
္စ ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းထဆွေးထနွေးပွေဲကို ေန်ကုန်မမို့၊ လှိုင်သာယာ
စက်မဇ
ှု ုန် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၇)၊ စီမခ
ံ န့်ခွေဲထေးထကာ်မတီရုံး၊ ကထနာင်ခန်းမတွေင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ေက်ထန့ ၌
ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည်။
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ဒုတိယညွှန်ကကားခေးမှူးေျုပ် မှ ေှင်းလင်းတင်ပပပေင်း

စက်မှုဇုန်များအတွေင်းေှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ လုပ်ငန်းေှင်များ၊ လုပ်ငန်းေှင်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် သက်ဆိုင်ော
ဌာနဆိုင်ော

တာေန်ေှိပုဂ္ဂိုလ်များ

တက်ထောက်ခ့ကဲ ကသည်။

ထနပပည်ထတာ်၊

ပတ်ေန်းကျင်ထိန်းသိမ်းထေး

ဦးစီးဌာန၊

ဒုတိယညွှန်ကကားထေးမှူးချုပ် ဦးစိန်ထွေန်းလင်း မှ ဦးစားထပး စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ (၉) ခုထအာက်ေှိ စက်ရ/ုံ အလုပ်ရမ
ုံ ျားအတွေက်
ပတ်ေန်းကျင်စီမံခန့်ခမ
ွေဲ ှု အစီအစဉ် (EMP) ထေးဆွေဲ အထကာင်အထည်ထော် ထဆာင်ေွက်ေန်ကိစန
္စ ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်း
ထပပာကကားခဲ့သည်။
ထို့ထနာက် ေန်ကုနတ
် ိုင်းထဒသကကီး၊ ပတ်ေန်းကျင်ထိန်းသိမ်းထေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားထေးမှူး ထဒါ်ခင်သီတာတင် မှ
ေန်ကုန်တိုင်းထဒသကကီးအတွေင်းေှိ ဦးစားထပး

စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ (၉)

ခုထအာက်ေှိ

စက်ရုံ/အလုပ်ရမ
ုံ ျားနှင့် ပတ်သက်၍

ပတ်ေန်းကျင်စီမံခန့်ခမ
ွေဲ ှု အစီအစဉ် (EMP) တင်ပပနိုင်ထေး ထဆာင်ေွက်ထားေှိမှု အထပခအထနအား ေှင်းလင်းထပပာကကားခဲ့သည်။
ေှင်းလင်းထပပာကကားမှုများ အမပီးတွေင် တက်ထောက်လာသူများ၏ ထမးခွေန်းထမးပမန်းမှုများကို ထပေကကားခဲ့ကကသည်။
ထနာက်ဆုံးတွေင် ထနပပည်ထတာ် ပတ်ေန်းကျင် ထိန်းသိမ်းထေး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကကားထေးမှူးချုပ် ဦးစိန်ထွေန်းလင်း မှ
နိဂုံးချုပ်အမှာစကား

ထပပာကကားခဲ့မပီး

တက်ထောက်လာသူများအား

မပီးဆုံးခဲ့သည်။

ဆက်လက်ေတ်ရှုေန်………..
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ထန့လည်စာ

ထကျွေးထမွေးဧည့်ခလ
ံ ျက်

အခမ်းအနား

Legal
၂၀၂၀ ေုနှစ် အများပပည်သူ အလုပ်ပတ
ိ ်ေက်များ
၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွေက် အများပပည်သူ အလုပ်ပိတ်ေက်များကို ပပည်ထထာင်စုအစိုးေအေွေဲ့က အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ အမှတ်
၃၆/၂၀၁၉ ပေင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ဇွေန်လ ၄ ေက်ထန့တွေင် ထုတ်ပပန်ထကကညာခဲ့မပီး ပေစ်သည်။ ပပည်ထထာင်စုအစိုးေအေွေဲ့သည် ၂၀၂၀
ပပည်န
့ ှစ်၊ ပပက္ခဒိန်နှစ်အတွေင်း ပပည်ထထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်အတွေင်းေှိ ရုံးများ၏ ပိတ်ေက်နှင့် လွှဲထပပာင်းနိုင်သည့်
စာချုပ်စာတမ်းများ အက်ဥပထဒပုဒ်မ ၂၅ အေ အများပပည်သူတို့၏ အလုပ်ပိတ်ေက်များကို ထုတ်ပပန်ထကကညာပခင်းပေစ်သည်။
အမိန့်ထကကာ်ပငာစာကိကု ကည့်ရှုေန်...

ထို့ထနာက် ပပည်ထထာင်စုအစိုးေအေွေဲ့ကပင် အမိန့်ထကကာ်ပငာစာအမှတ် - ၅၀/၂၀၁၉ ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ကသဂုတ်လ ၉
ေက်ထန့တွေင် ထပ်မံထုတ်ပပန်ခ့မဲ ပီး 

စထနထန့တွေင် ကျထောက်ထသာ လွေတ်လပ်ထေးထန့



တနဂဂထနွေထန့တွေင် ကျထောက်ထသာ တထပါင်းလပပည့်ထန့



တနဂဂထနွေထန့တွေင် ကျထောက်ထသာ သကကဂန်အကကိုထန့



တနဂဂထနွေထန့တွေင် ကျထောက်ထသာ အာဇာနည်ထန့



စထနနှင့် တနဂဂထနွေထန့များတွေင် ကျထောက်ထသာ သီတင်းကျွေတ်လပပည်ထ
့ န့နှင့် လပပည့်ထကျာ်တစ်ေက်ထန့



စထနနှင့် တနဂဂထနွေထန့များတွေင် ကျထောက်ထသာ တန်ထဆာင်တိုင်ရုံးပိတ်ေက် အေိတ်ထန့နှင့် လပပည့်ထန့

တို့ကို အများပပည်သူတို့ အလုပ်ပိတ်ေက်ခစ
ံ ားခွေင့် မနစ်နာထစေန် အပခားေက်များပေင့် အစားပေည့်စက
ွေ ်၍ “ပပည်ထထာင်စု
သမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်အတွေင်းေှိ ရုံးများ၏ ပိတ်ေက်များနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများ အက်ဥပထဒ ပုဒ်မ ၂၅ အေ ၂၀၂၀ ပပည်န
့ ှစ်
ပပက္ခဒိန်နစ
ှ ်အတွေင်း အများပပည်သူတို့၏ အလုပ်ပိတ်ေက်ပေစ်ထကကာင်း ပပင်ဆင်သတ်မှတ် ထကကညာထပးခဲ့သည်။
အမိန့်ထကကာ်ပငာစာကို ကကည့်ရှုေန်...
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UPCOMING ACTIVITIES
Upcoming Events
Sr.

Title

Date

Place

1.

MGMA Members’ Day

29th, February, 2020

tbc…...

2.

Anniversary of MGHRDC

14th, March, 2020

tbc…..

Sr.

Title

Date

Place

1.

Applied Labor Laws

11st Jan 2020,
1:30PM to 4:30PM

1st Floor, Dakkhina Building,
Insein GTI Compound.

2.

Successful Employment and
Child Labor

18th Jan 2020,
1:30PM to 4:30PM

1st Floor, Dakkhina Building,
Insein GTI Compound.

Training

NEW MEMBERS IN December 2019
Number of New Factories in December 2019
Country
China
Korea

No. of Factories
7
0

Myanmar

1

TOTAL

8
MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2019-12-31

Status

Active

Inactive

Country

No. of Factories

Myanmar

90

Chinese

265

Korea

67

Japan

20

Others

137

All

96

TOTAL (Active)

579
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Sponsors to MGMA’s 6th Factory Award Dinner 2019

6

Sponsors to MGMA’s 6th Factory Award Dinner 2019
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