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'အထည်ချ ပ် လုပ်ငန်းများ၏လက် ှ ိ အေြခအေနများကို
အသိ ေပး ှ င်းလင်းြခင်း’ သတင်းစာ ှ င်းလင်းပွဲ ကျင်းပြခင်း
စာမျက် ှာ - ၆,၇

MGMAမှ ’HOUSE BL’ အသံုး ြပ ရြခင်း အေ ကာင်း ှ င့် ပ တ် သ တ် ေသာ
အစည်း အေဝးကျင်း ပခဲ့ ြခင်း

MGMA အသင်း ဝင် စက် ု ံ များအတွ က် ဝန်ေဆာင် မ အသစ် ၄ ခု
မိ တ် ဆ က် ြခင်း အခမ် း အနား

ကေမာဒီး ယား ုိင် ငံ တွ င် ကျင်း ပသည့် ‘CLMV TO JAPAN
AND GLOBAL VALUE CHAIN IN TEXTILE INDUSTRY’
အလု ပ် ု ံ ေဆွး ေ းွ ပွဲ သိ တက် ေရာက် ြခင်း

ြမန်မာ ုင
ိ ်ငံအထည်ချ ပ် လုပ်ငန်း ှ င်များအသင်း မှ
စု အသက် ေမွးဝမ် းေကျာင်းသိ ပံ (လိင်သာယာ) သိ
ေမာ် တာအပ် ချ ပ် စက် များ လဒါန်းြခင်း
‘ကုန ် ကမ် းများ ြပတ် လပ် မများ ှင့် ပတ် သတ် ၍
ေဆွးေ းွ ပွဲ ’

စာမျက် ှာ - ၂
စာမျက် ှာ - ၃,၄
စာမျက် ှာ - ၅

စာမျက် ှာ - ၈

စာမျက် ှာ -၉,၁၀

�ခ�င်�စ်မ���
MGMAမ� ’House BL’ အသ����ပရ�ခင်�အ�က�င်��င�်

စ�မ�က်��
၂

ပတ်သတ်�သ�အစည်�အ�ဝ�က�င်�ပခ���ခင်�

MGMA အသင်�ဝင် စက်�မ���အတ�က် ဝန်�ဆ�င်မအသစ်

၃, ၄

၄ ခ� မ�တ်ဆက်�ခင်� အခမ်�အန��
က�မ�ဒ��ယ����င်င�တ�င် က�င်�ပသည�် ‘CLMV to Japan
And global value chain in textile industry’
အလ�ပ်� �ဆ�����ပ��သ� တက်�ရ�က်�ခင်�

‘အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�မ���၏လက်ရ�အ��ခအ�နမ���က��

၅

၆, ၇

အသ��ပ� ရ�င်�လင်��ခင်�’ သတင်�စ�ရ�င်�လင်�ပ�� က�င်�ပ�ခင်�
�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်� မ� စ�

၈

အသက်�မ��ဝမ်��က��င်�သ�ပ�(လင်သ�ယ�) သ��
�မ�်တ�အပ်ခ�ပ်စက်မ���လ�ဒ�န်��ခင်�
‘က�န်ကမ်�မ��� �ပတ်လပ်မမ��� �င�် ပတ်သတ်၍ �ဆ�����ပ��’

၉, ၁၀

Legal Statement

၁၁, ၁၂

Upcoming Event

၁၃,၁၄
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MGMAမ� ’House BL’ အသ����ပရ�ခင်�အ�က�င်��င�်ပတ်သတ်�သ�
အစည်�အ�ဝ�က�င်�ပခ���ခင်�
‘House BL’အသ����ပရ�ခင်�အ�က�င်��င�် ပတ်သက်�သ� အစည်�အ�ဝ�က�� 2020 ခ��စ်
�ဖ�ဖ�်ဝ�ရ�လ

၆

ရက်�န�တ�င်

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်����ခ�ပ်(MGMA)၌

�ပလ�ပ်ခ�ပ�� အစည်�အ�ဝ�သ�� �မန်မ���င်င�အထည်အလ�ပ်အသင်�ခ�ပ် ဥကဌ �င�် အတ� MGMA
အသင်�ဝင် က�မဏ�မ���မ� ဧည�်သည်�တ�်မ��� တက်�ရ�က်ခ�ကပ�သည်။

အစည်�အ�ဝ�က�� MGMA Custom Working Group မ� ဦ�တင်�အ�င်ဟ�န်� မ� ‘House
BL’

အ�က�င်��င�်

ဧည�်သည်�တ�်မ���မ�

‘NVC’
သ�လ�

စနစ်

အ�က�င်�

သည်မ���က��

ရ�င်��ပ�ခင်��ဖင�်

�မ��မန်�ခ��

ပ��

တ��မ���ဖက���ပ�ခ��ပ�သည်။ထ���န�က်တက်�ရ�က်လ�သ�မ���က��

စတင်ခ�ပ�သည်။

ဥကဌ

�င�်

ပ���န�က်

ဦ�တင်�အ�င်ဟ�န်�

�က��ဇ��တင်စက����ပ�က��ပ��

အစည်�အ�ဝ�က��ပ�တ်သ�မ်�ခ��ပ�သည်။
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MGMA အသင်�ဝင် စက်�မ���အတ�က် ဝန်�ဆ�င်မအသစ်၄ ခ�
မ�တ်ဆက်�ခင်� အခမ်�အန��
�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်� မ� ဝန်�ဆ�င်မအသစ် ၄ ခ��င�် မ�တ်ဆက်�ခင်�
အ�က�င်�က�� ILO �င�် ပ���ပ�င်�၍ ၁၇ ရက်�န� ၂၀၂၀ ခ��စ်တ�င် UMFCCI ၄ လ�,အခန်� ၄၀၆ ၌
�ပလ�ပ်ခ�ပ�သည်။ အခမ်�အန�� အဖ�င�်အမ�� စက��က�� MGMA မ� �ဒခ��င်ခ�င်�ယ် �င�် ILO Yangon မ�
Mr. Donglin Li တ��မ� ��ပ�က��ခ�� ပ�သည်။
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ထ���န�က် လ�ပ်သ��ထ�က်န်� �င�် အလ�ပ်ပ�က်က�က်�ခင်� အ�က�င်� �င�်ပတ်သတ်�သ�
အစ�ရင်ခ�စ� က�� Ms. Catherine Vaillancourt Laflamme, ILO-GIP မ� ဖတ်က��ခ��ပ�� Mr.
Jared

Bissinger

(Bissinger

Consulting)

မ�

အလ��အ�လ��က်

စက်ပစည်�

မ����င�်

ဒ�ဂ�စ်တယ်စနစ်က����ပ�င်��ခင်� �င�်ပတ်သက်�သ� အစ�ရင်ခ�စ� က�� ဆက်လက်ဖတ်က��ခ��ပ�သည်။
ပ���န�က်

MGMA

Labour

Officer

မ�

ဝန်�ဆ�င်မအသစ်

မ���အ��

အဖ��ဝင်

မ���က��

ရ�င်��ပ�ပ�ခ��ပ�သည်။ Lee Dong Eung, ILO Bangkok မ� �က��ဇ��တင် စက����ပ�က��ပ��
အခမ်�အန��က�� ပ�တ်သ�မ်�ခ��ပ�သည်။
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က�မ�ဒ��ယ����င်င�တ�င် က�င်�ပသည�် ‘CLMV to Japan and global
value

chain

in

textile

industry’

အလ�ပ်�

�ဆ�����ပ��သ�

တက်�ရ�က်�ခင်�
အ�ဆ�ယ�-ဂ�ပန် စင်တ�(AJCJ) မ� ဦ��ဆ�င်၍ ‘CLMV to Japan and global value
chain in textile industry’ အလ�ပ်� �ဆ�����ပ�� က�� က�မ�ဒ��ယ����င်င�၊ ဖ�မ်ပင်မ� ၌
�ဖ�ဖ�်ဝ�ရ�လ ၁၃ရက်�န�မ� ၁၄ ရက်�န� တ�င် က�င်�ပခ��ပ�သည်။

�ဆ�����ပ��သ� က�မ�ဒ��ယ����င်င�၊ လ�အ���င်င� ၊ �မန်မ���င်င� �င�် ဗ�ယက်�င်င� မ� က��ယ်စ��လ�ယ်
အသ��သ�� တက်�ရ�က် ပ�� ဂ�ပန်�င်င� သ�� အဝတ်အထည်ပ�က�န် မ��� တင်ပ��ရ�င်�ခ���င်မည�်
အလ��အလ� မ���အ�က�င်� �ဆ�����တင်�ပကပ�သည်။ �မန်မ���င်င� မ�ကယ
� စ
် ��လ�ယမ
် ��� အ�ဖစ်
�မန်မ���င်င� က�န်သ�ယ်မ �မင�်တင်�ရ� အဖ��၊စ��ပ����ရ��င�် က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�န မ�
တ�ဝန်ရ�သ� တစ်ဦ� �င�် �မန်မ���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�မ� ဗဟ��အလ�ပ်အမ�ဆ�င်
�ဒယ်ယ်မ�� တ�� တက်�ရ�က်�ဆ�����ခ��ကပ�သည်။
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‘အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�မ���၏လက်ရ�အ��ခအ�နမ���က�� အသ��ပ�
ရ�င်�လင်��ခင်�’ သတင်�စ�ရ�င်�လင်�ပ�� က�င်�ပ�ခင်�
‘အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�မ���၏လက်ရ�အ��ခအ�နမ���က��

အသ��ပ�

ရ�င်�လင်��ခင်�’

သတင်�စ�ရ�င်�လင်�ပ�� က�� ၂၁ ရက်�န�၊ �ဖ�ဖ�်ဝ�ရ�လ ၂၀၂၀ ခ��စ်တ�င် �မန်မ���င်င� အထည်ခ�ပ်
လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� အသင်�၊ UMFCCI ၉ လ� တ�င် �ပလ�ပ်ခ�ပ�သည်။အခမ်�အန�� သ�� �မန်မ���င်င�
အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� အသင်�မ� ဥကဌ �င�် အလ�ပ်အမ�ဆ�င်မ���၊ တ�တ်အထည်ခ�ပ်
လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� အသင်�မ� ဥကဌ �င�် အတ�င်��ရ�မ�၊ က���ရ��ယ��အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� အသင်�မ�
ဥကဌ �င�် အတ�င်��ရ�မ� �င�် မ�ဒ�ယ� အသ��သ�� တ�� တက်�ရ�က် ခ��ကပ�သည်။ အခမ်�အန��
�ပလ�ပ်ရ�ခင်� အ�က�င်� �င�် ပတ်သက်၍ MGMA မ� အ�ထ��ထ� အတ�င်��ရ�မ� �ဒခ��င်ခ�င်�ယ် မ�
တက်�ရ�က်လ�သ� မ���က�� ��ပ�က��ခ��ပ�သည်။ ထ���န�က် Coronavirus(COVID 19) �က�င�်
တ�တ်မ� က�န်ကမ်�မ��� �ပတ်�တ�က်မ မ��� �ဖစ်�ပလ��ခင်� အ�က�င်�က�� MGMA မ� ဗဟ��အလ�ပ်
အမ�ဆ�င် ဦ��အ�င်မ�� �ဟ�န်� မ� ရ�င်�လင်�တင်�ပခ��ပ�သည်။Myanmar Chinese Textile and
Garment Association
တ��ကလည်�

က�န်ကမ်�မ���

ဥကဌ �င�် Korea Garment Association in Myanmar ဥကဌ
�ပတ်လပ်

မ�က�င�်

�က��တ��နရ�သ�

�ပသ�န�

မ���က��

��ပ�က��ခ��ပ�သည်။
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ပ���န�က် တက်�ရ�က်လ��သ� 7 days မ�ဒ�ယ� မ� ‘က�န်ကမ်�လ���ဝ �ပတ်သ���လင်
လ�ပ်သ��မ���က�� မည်သ��ဆ�င်ရ�က် မည်နည်�’ ဆ���သ� �မ�ခ�န်�အ�ပ MGMA မ� ဥကဌ ဦ��မင�်စ�� မ�
‘အ�မရ�ကန် စ��ပ����ရ� ပ�တ်ဆ�မ �ဖစ်သ���ခ��တ�န်� က ၁၀၀ % န��ပ�� အထည်အလ�ပ်စ��ပ����ရ� ပ�က်စ��မ
�ဖစ်ခ�ပ�� တ�ခ�� �ဈ�က�က်မရခင် ထ� အလ�ပ်ခ�န
� ် �လ���က�ပ�� �န�က်ပ�င်� ၂ ရက် အလ�ပ်ဆင်� ၅ ရက် စ�
လစ� ယ��ဖင�် �ပလ�ပ်ခ�ပ�� �ဈ�က�က် လ���ဝ မရ��င်�တ�� တ�� အ��ခအ�န မ�� လ�ပ်သ�� အင်အ��
�လ���က� ခ���က�င်� ၊ �လ���က�ပ�� မရ ��င်�သ�ပ�က ယ�ယ� စက်� ရပ်န���ခင်� �ပလ�ပ်ခ� �က�င်�’
ဥပမ� �ပ�ပ�� ��ဖက���ပ�ခ��ပ�သည်။ DVB သတင်�ဌ�နမ� လည်� ဒ��စ် �ပလ�ပ်မည�်အနည်�ဆ���အခ
�က��င�သတ်မ�တ်မတ�င် ���င�်���မ ရ���င်မလ�� �င�် ပတ်သတ်ပ�� �မ��မန်� ခ��မ က�� MGMA မ�
အတ�င်��ရ�မ� �ဒခ��င်ခ�င်�ယ် �င�် ဗဟ��အလ�ပ် အမ�ဆ�င် ဦ�ထ�န်�ထ�န်� မ� ���င�်��� မမရ�� ဘ�
အခ�က်အလက်မ���က��
တ�ခ��မ�ဒ�ယ�

စတင်

မ���မ�လည်�

�က�က်ခ��နဆ�

�ဖစ်�က�င်�

သ�လ�သည်မ���က��

��ဖက���ပ�ခ��ပ�သည်။

�မ��မန်�ခ��ပ��

ထ���န�က်

သတင်�စ�ရ�င်�လင်�ပ��က�

ပ�တ်သ�မ်�ခ��ပ�သည်။
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�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်� မ� စ�
အသက်�မ��ဝမ်��က��င်�သ�ပ�သ�� (လင်သ�ယ�) �မ�်တ�အပ်ခ�ပ်စက်မ���
လ�ဒ�န်��ခင်�
�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�

မ�

�မ�်တ�အပ်ခ�ပ်စက်မ���(၂၂

လ���)

လ�ဒ�န်��ခင်� အခမ်�အန��က�� လင်သ�ယ� မ�နယ် အတ�င်�ရ�� အမ�� �သ��ဒ�မ� က�ရစ�အဖ��ခ�ပ်၊
ပည��ရ�က�န်ရက်၊

စ�

အသက်�မ��ဝမ်��က��င်�သ�ပ�(လင်သ�ယ�)

တ�င်

၂၂.၂.၂၀၂၀

(စ�န�န�)

၊�န�လည် (၁ : ၃၀ ) အခ�န
� ် တ�င် �ပလ�ပ် က�င်�ပခ��ပ�သည်။ အခမ်�အန�� သ�� စ��ပ����ရ��င�်
က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ� ဝန်က��ဌ�န မ� �ပည်�ထ�င်စ�ဝန်က�� �ဒ�က်တ�သန်��မင�် �င�်အတ� �မန်မ���င်င�
အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� အသင်�မ� ဒ�-ဥကဌ ဦ��က��်ဝင်� �င�် အမ�ဆ�င် �က�်မတ� ဝင် မ���၊ စ�
အသက်�မ��ဝမ်��က��င်�မ� တ�ဝန်ရ�သ�မ��� တက်�ရ�က်ခ�ကပ�သည်။
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‘က�န်ကမ်�မ��� �ပတ်လပ်မမ��� �င�် ပတ်သတ်၍ �ဆ�����ပ��’
‘က�န်ကမ်�မ��� �ပတ်လပ်မမ��� �င�် ပတ်သတ်၍ �ဆ�����ပ��’ က�� UMFCCI မ� က��မ�၍ ၂၆ ရက်
�ဖ�ဖ�်ဝ�ရ�လ ၂၀၂၀ ၊ �န�လည် ၃ န�ရ� အခ�န
� ်တ�င် UMFCCI ပထမ ထပ် အစည်အ�ဝ� ခန်�မ တ�င်
က�င်�ပခ��ပ�သည်။

အစည်�အ�ဝ�

သ��

�ဒစ�မင်�

(ဘ��ရ�၊

စ�မ�က�န်�

�င�်

စ��ပ����ရ��က�်မတ�(ဥကဌ)) �င�် �ဒအ��ရ�စင်(ဗဟ��အလ�ပ်သမ���ရ�ရ��က�်မတ�၊ NLD အဖ��ခ�ပ်)၊
UMFCCI မ�တ�ဝန်ရ�သ�မ��� ၊ �မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� အသင်�မ� တ�ဝန်ရ�သ�မ����င�်
အသင်�ဝင်စက်�မ��� ၊ လတ်�တ�် အဖ��မ� တ�ဝန်ရ� ပ�ဂ�လ်မ��� ၊ ဌ�န အသ��သ�� မ� တ�ဝန်ရ�သ�မ���
တက်�ရ�က်ခ�ကပ�သည်။ အခမ်�အန�� �ပလ�ပ်ရ�ခင်� အ�က�င်� မ�� တ�တ်�င်င� မ�က�န်ကမ်� မ���
�ပတ်လပ်မ

�က�င�်

သ�ပ်မက�ခင်

�က��တ�ရမည�်

�ပသ�န�မ���က��

ဝ��င်�ဝန်�

�ဆ�������င်ရန်

�ဖစ်�က�င်� UMFCCI ဥကဌ ဦ��ဇ�်မင်�ဝင်� မ� ��ပ�က��ခ��ပ�သည်။ ထ���န�က် က�န်ကမ်� �ပတ်လပ်
မ�က�င�်

�က��တ��နရ�သ�

�ပသ�န�မ���က��

တက်�ရ�က်လ�က�သ�

ဌ�န

အသ��သ��မ�

ရ�င်�လင်�တင်�ပက ပ�သည်။ Korea Garment Association ဥကဌ မ� �မန်မ���င်င��တ�်အစ���ရ မ�
အနည်�ဆ���အခ�က��င�သတ်မ�တ်�ခင်�က�� �ရ�ဆ��င်��ပ�လ���က�င်� ၊ စက်� မ���က�� �င��က� အက�အည�
�ပ��ခင်�မ��� �ပလ�ပ်�ပ��စလ���က�င်� တင်�ပ�ပ�ခ��ပ�သည်။
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စက်� ပ��င်ရ�င် အမ���စ�မ� အစ���ရအဖ�� က�� Coronavirus(COVID 19) �က�င�် စက်�အလ�ပ်�
မ��� က�န်ကမ်� �ပတ်လပ် �ခင်�က�� �က��တ��နရ�က�င်� အမ�န�်�က�င�စ� ထ�တ်�ပ��ခင်�မ��� ၊
လ�ပ်သ���လ���ခ�လင်

နစ်န��က�

၃

လ

သ�

�ပ�လ��ပ��

ရက်မ�န်�က�၊

အပ���ဆ�င်�

မ���မ�ပ�လ���က�င်� ၊ က�န်ကမ်�မ��� �ရ�က်လ�လင် လည်� ဆ�ပ်ကမ်� ၌ အ�မန်ဆ�� ထ�တ်�င်�အ�င်
�ဆ�င်ရ�က်�ပ�လ���က�င်� ၊ ILO, INGO မ����င�်ပ���ပ�င်� ၍ ��ဖရ�င်��ပ� �စလ���က�င်� ၊ လ�မဖ�လ��ရ�
ဌ�န

မ�လည်�

လ�ပ်သ��မ���အတ�က်

တစ်ခ�ခ�

�ဆ�င်ရ�က်

�ပ��ခင်�မ���၊

စသည�်

�ပလ�ပ်�ပ��စလ���သ�အခ�က်မ��� က�� �ပလ�ပ်�ပ�ရန်�တ�င်�ဆ�� ကပ�သည်။ ထ���န�က် Myanmar
Chinese Textile and Garment Association မ� လည်� စက်�မ��� အ�န�ဖင�် �ရတ�� �င�် �ရရ�ည်
�က��တ� ��င်�သ� �ပသ�န� မ���က�� ရ�င်�လင်���ပ�က��ခ��ပ�သည်။ �မန်မ���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်
မ���အသင်� ဥကဌ ဦ��မင�်စ�� မ�လည်� အလ�ပ်သမ�� မ��� အတ�က် လ�မဖ�လ��ရ� ဌ�န မ� တစ်ခ�ခ� ��ဖရ�င်�
�ပ�ရန် အစ���ရ အဖ�� က�� တ��က်တ�န်�ခ��ပ�သည်။ လတ်�တ�် အဖ�� မ�လည်� �က��တ��နရ�သ��ပသ�န�
မ��� က�� အစ���ရ အဖ��သ�� တင်�ပ�ပ�မည် �ဖစ်�က�င်�၊ လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� �င�် အလ�ပ်သမ�� လည်�
အခ�င်�ခ�င်� ��င်�ပင်� က�ည� စ�န� �ပ�ကရန်လ��က�င်� ��ပ�က��ခ��ပ�သည်။ UMFCCI ဥကဌ
ဦ��ဇ�်မင်�ဝင်� မ� �က��တ��နရ�သ� �ပသ�န�မ��� က�� အတ�တ� ရင်ဆ�င် ပ�က �က��်လ�� ��င်မည်
�ဖစ်�က�င်� ��ပ�က�� ပ�� တက်�ရ�က်လ�သ�မ��� က�� �က��ဇ�� တင် စက�� ��ပ�က��ခ��ပ�သည်။
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Legal Statement
အလ�ပ်ပ�တ်�ခင်��င်� လ�ပ်သ��အင်အ�� �လ���ခ��ခင်�
၂၀၂၀-၀၃-၀၄
တ�တ်�င်င�မ� စတင်�ဖစ်ပ���ခ���သ� COVID19 �ရ�ဂ�သည် ကမ�တဝန်�သ�� ပ�� ���ရ�က်ရ�လက်ရ��သ�
က��စက်�ရ�ဂ�တစ်ခ�အ�ဖစ် �ရ�က်ရ�သ���ပ��ဖစ်သည်။ တ�တ်�င်င�တ�င် ယင်�က��စက်�ရ�ဂ��က�င်�
�စ်သစ်က��က�လ

ပ�တ်ရက်က�

ရက်တ��

ပ�တ်ရက်ရ�ည်အ�ဖစ်

ပ�တ်ရက်ရ�ည်က�လပ���န�က်စ��ပ����ရ�လ�ပ်ငန်�မ���
စ���ရ�မ်�က�င်�ကမ�င်�

သတ်မ�တ်ခ�ရသည်။

�ပန်လည်လည်ပတ်ရ�တ�င်လည်�

က��စက်�ရ�ဂ�ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�လ�ပ်ငန်�မ����က�င်�

လ�မ���၏

လ�ပ်ငန်�မ����င်�

လမ်�ပန်�ဆက်သ�ယ်�ရ�တ��မ������က���နဆ��ဖစ်သည်။
�မန်မ���င်င�၏က�န်ထ�တ်စက်မလ�ပ်ငန်�မ���သည်
တင်သ�င်��နက�ခင်��ဖစ်သည်။

က�န်ကမ်�အမ���စ�က�

ယင်�လ�ပ်ငန်�မ���ထ�တ�င်

တ�တ်�ပည်မ�

အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�လည်�

ပ�ဝင်သည်။

အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်� အတ�က် က�န်ကမ်�ပစည်� ၉၀% က�� တ�တ်�ပည်မ� တင်သ�င်�သည်။
COVID19 က��စက်�ရ�ဂ� �ဖစ်ပ���မ�က�င်� အထည်ခ�ပ်စက်�မ���တ�င် က�န်ကမ်��ပတ်လပ်သည်�
�ပဿန�မ����က��တ�လ�ရသည်။

စက်�အမ���စ�သည်

က�န်ကမ်�ပစည်�ရ��ကပ��အခ�န
� ်ဆ��င်ရန်
အခ� �န်ပ�မ���က��

မလ�ပ်�တ��ဘ�

ယခ��စ်

မတ်လ

အက�န်ထ�သ�

က�န်ထ�တ်လ�ပ်မ�လ��ခ��နကသည်။

စ�န�န�က�လည်�

တစ်�န�လ��

ပ��မ�န်လ�ပ်သည်�

အလ�ပ်ပ�တ်�ပ��နကပ��ဖစ်သည်။

က�န်ကမ်��ပတ်လပ်မ�က�င်� စက်�မ��� ပ�တ်သ�မ်�ရ�ခင်�၊ ယ�ယ�ရပ်န��ရ�ခင်�မ��� ရ��လ�လင် အလ�ပ်
ရပ်န��ခ�ရမည်�

အလ�ပ်သမ��မ���အတ�က်

စ���ရ�မ်မမ���လည်�

မည်သ�လ�ပ်ကမည်လ�ဟ��သ�

ရ��လ�သည်။လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အက�� �ဆ�����မမ��� ရ��လ�သက��သ� အစ���ရ၊ အလ�ပ်ရ�င် �င်� အလ�ပ်သမ��
သ���ပ�င်�ဆ�င်�ဆ�����မမ���လည်� ရ��လ�သည်။
�မန်မ���င်င� အလ�ပ်သမ��ဥပ�ဒတ�င် အလ�ပ်သမ��အ�� အလ�ပ်ထ�တ်�ခင်��င်� အလ�ပ်မ� ရပ်န���ခင်�
က�စမ���က�� အလ�ပ်ခန်�ထ��မဆ�င်ရ� သ�ဘ�တ�ည�ခ�က် စ�ခ�ပ် ပ��စ��င်� အမ�န်��က�်�င�စ� အမ�တ် ၈၄/၂၀၁၅ တ��တ�င် �ပဌ�န်�ထ��သည်။ အလ�ပ်ခန်�ထ��မဆ�င်ရ� သ�ဘ�တ�ညခ
� �က်စ�ခ�ပ်ပ�စ� တ�င်
အလ�ပ်သမ��အ��အလ�ပ်ထ�တ်�ခင်�၊
စက်�အလ�ပ်�မ���က�� ပ�တ်သ�မ်��ခင်�၊

အလ�ပ်ထ�က်�ခင်�

�င်�

က�စမ���အတ�က်

�ပဌ�န်�ထ��ပ��

ယ�ယ�ပ�တ်သ�မ်��ခင်� �င်� လ�ပ်သ��အင်အ�� �လ���ခ��ခင်�

လ�ပ်ငန်�မ���အတ�က် �ပ�ရမည်� �လ��်�က��င�န်�ထ��မ���က�� အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝင်မက��ကပ်�ရ��င်�
�ပည်သ�အင်အ��

ဝန်က��ဌ�န၏

အမ�န်��က�်�င�စ�

အမ�တ်

-

၈၄/၂၀၁၅

�ဖင်�

သတ်မ�တ်ထ��သည်။အမ�န်��က�်�င�စ� အမ�တ် - ၈၄/၂၀၁၅ တ�င် အလ�ပ်ရ�င်သည် အလ�ပ်သမ��အ��
သ��မဟ�တ်

အလ�ပ်သမ��မ���အ��

အလ�ပ်မ�ရပ်စ��ခင်�ဆ��င်ရ�

က�စရပ်မ����င်�

စပ်လ�ဥ်
�၍
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လ�ပ်သက်ရ�သ�မ���အတ�က်

(အခ�န
� ်ပ��က�မပ�)

�န�က်ဆ��ထ�တ်လစ�

�ဖင်�

�အ�က်�ဖ�်�ပပ�

နစ်န��က�န်�ထ��မ���အတ��င်� �ပ�ရမည်ဟ� သတ်မ�တ်ထ��သည်။

လ�ပ်သက်

နစ်န��က�န်�ထ��

၆ လ�ပည်�ပ�� ၁ �စ် မ�ပည်�ပ�က

လဝက်စ�

၁ �စ်�ပည်�ပ�� ၂ �စ်မ�ပည်�ပ�က

တစ်လစ�

၂ �စ်�ပည်�ပ�� ၃ �စ်မ�ပည်�ပ�က

တစ်လခ��စ�

၃ �စ်�ပည်�ပ�� ၄ �စ်မ�ပည်�ပ�က

သ���လစ�

၄ �စ်�ပည်�ပ�� ၆ �စ်မ�ပည်�ပ�က

�လ�လစ�

၆ �စ်�ပည်�ပ�� ၈ �စ်မ�ပည်�ပ�က

င��လစ�

၈ �စ်�ပည်�ပ�� ၁၀ �စ်မ�ပည်�ပ�က

��ခ�က်လစ�

၁၀ �စ်�ပည်�ပ�� ၂၀ �စ်မ�ပည်�ပ�က

ရ�စ်လစ�

၂၀ �စ်�ပည်�ပ�� ၂၅ �စ်မ�ပည်�ပ�က

တစ်ဆယ်လစ�

၂၅ �စ်�င်�အထက်

တစ်ဆယ်�သ��လစ�

COVID19 �ရ�ဂ��ဖစ်ပ���မ၏ �န�က်ဆက်တ� �ပဿန��ဖစ်သည်� က�န်ကမ်��ပတ်လပ်မ�က�င်� ယ�ယ�
ပ�တ်သ�မ်�ရ�ခင်�

သ��မဟ�တ်

သမ����က��ဖစ်�လ
ထ�တ်�ပန်ထ���သ�

ရ���သ�

ရပ်န��ရ�ခင်�သည်

သမ����က�မဟ�တ်�သ�

အလ�ပ်�ပ�တ်သ�မ်��ခင်��င်�

အလ�ပ်ထ�တ်နစ်န��က�န်�ထ��က��

အလ�ပ်ရပ်န��ရသည်�က�စတ�င်

�ပ�ရမည်ဆ�လင်

ထ���ခ���ဖစ်ရပ်�ဖစ်သည်။

လ�ပ်သ��အင်အ���လ���ခ��ခင်�တ��အတ�က်
ယခ�က�သ�

က�န်ကမ်��ပတ်လပ်သ�ဖင်�

လ�ပ်ငန်�ရ�င်ဘက်တ�င်

နစ်န�မမ���ရ��မည်ဟ�

�န�က်ဆက်တ�

�ပဿန��ဖစ်သည်�

လ�ပ်ငန်�ရ�င်အသ��င်�အဝ��င်�က ��ပ�ကသည်။
ထ���က�င်�

COVID19

�ရ�ဂ��ဖစ်ပ���မ၏

က�န်ကမ်��ပတ်လပ်မ�က�င်�လ�ပ်ငန်� ယ�ယ� ပ�တ်သ�မ်�ရ�ခင်� သ��မဟ�တ် ရပ်န��ရ�ခင်�မ����ဖစ်လ�လင်
အလ�ပ်သမ��မ���အ�� လ�ပ်ခလစ�မ�� ခ�င်��ပ���င်�ရ� က��ဝင်�ဆ�င်ရ�က်�ပ�ရန် လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���က
အစ���ရအ�� အ�က��ပ ��ပ�ဆ��ကသည်။
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UPCOMING ACTIVITIES

Upcoming Event
Sr.

Title

Date

Place

1.

MGMA Members’ Day

tbc…..

tbc…..

2.

Anniversary of MGHRDC

tbc…..

MGHRDC

tbc…..

MGHRDC

Title

Date

Place

Forming and Functioning
WCC

14th March 2020,
1:30PM to 4:30PM

1st Floor, Dakkhina
Building, Insein GTI
Compound.

3.

Environmental
Management Plan &
Stakeholders meeting

Training
Sr.
1.

2.

3.

Characteristic of Labor
Disputes

Human Resources
Management

21st March 2020,
1:30PM to 4:30PM

1st Floor, Dakkhina
Building, Insein GTI
Compound.

11th – 13th March 2020,
9AM to 5PM

1st Floor, Dakkhina
Building, Insein GTI
Compound.
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NEW MEMBERS IN FEBRUARY 2020
Number of New Factories in February 2020
Country
China
Thailand
Malaysia

No. of Factories
2
1
1

TOTAL

4
MEMBERSHIP UPDATE AS OF
2020-02-31

Status

Active CMP

Country

No. of Factories

Myanmar

90

Chinese

271

Korea

67

Japan

21

Others

34

TOTAL (Active) CMP

483

Membership Data Update (February)
Investment Type

No. of Factories

Foreign Company
CMP

Myanmar Company

510

JV
Others

77

Total

587
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