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ြမန်မာ�ိုင်ငံအထည်ချ�ပ် လုပ်ငနး်�ှင်များအသင်း၊KOREA GARMENT
ASSOCIATION IN MYANMAR �ှင့် KM HEALTHCARE MYANMAR တိ�
ပူးေပါင်း၍ ခဲွစိတ်ခနး်သုံးဝတ်စုံ (၁၅၀၀) အား ရန်ကုန်အေထွေထွေရာဂါကုေဆး�ုံသစ်

�ကီးသိ�  လ�ဒါနး်ပဲွ

CORONAVIRUS (COVID-19) ေ�ကာင့်
ရင်ဆုိင်ေနရသည့် အခက်အခဲ အ�ကပ်အတည်းများအေပ� ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်မည့်
နည်းလမ်းများေဆွးေ�းွ�ိုင်ေရး အတွက် သုံးပွင့်ဆုိင် အစည်းအေဝး ကျင်းပြခင်း

အဝတ်အထည်စက်မ�လုပ်ငနး်များအတွက်
လ� �စွမ်းအားအရင်းအြမစ်စီမံ ခန ့်�ခဲွမ�သင်တနး်- LEVEL 1 ြပ�လုပ်ခ့ဲြခင်း

မ��ေလး အထည်ချ�ပ်လုပ်ငနး်�ှင်များ အသင်း�ှင့်ေတ�ဆုံြခင်း �ှင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံအထည်
ချ�ပ် လုပ်ငနး်�ှင်များအသင်း အမ�ေဆာင်အဖ�ဲဝင်များ ပုံမှန်အစည်းအေဝး

CORONAVIRUS (COVID-19) ေ�ကာင့် ရင်ဆုိင်ေနရသည့်အခက်အခဲ အ�ကပ်အ
တည်းများအေပ� ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်မည့်
နည်းလမ်းများေဆွးေ�းွ�ိုင်ေရး အတွက် သုံးပွင့်ဆုိင် အစည်းအေဝး 
ဒုတိယ အ�ကိမ် ထပ်မံ ကျင်းပြခင်း

စာရွက်စာတမ်းများ တင်ပိ� �ြခင်း ကုိ ၂၅ ရာခုိင်�ှ�နး် ေလျာ့ချေပးရန် DHL �ှင့် သေဘာတူ
ညီမ�ရ�ိှခ့ဲြခင်း

COVID-19သက်ေရာက်မ�ေ�ကာင့် ထိခုိက်မ��ိှေသာစီးပွားေရးလုပ်ငနး် 
များကုိ COVID-19 FUND မှ ထုတ်ေပးမည့် ေချးေငွ ေလ�ာက်ထား�ိုင်ြခင်း

စာမျက်�ှာ -၃

စာမျက်�ှာ -၄

စာမျက်�ှာ - ၇ 

စာမျက်�ှာ -၂

စာမျက်�ှာ -၇

စာမျက်�ှာ -၈

စာမျက်�ှာ - ၅,၆

UPCOMING EVENT AND NEW MEMBERS UPDATE စာမျက်�ှာ -၉,၁၀



�ခ�င�်စမ်���                                      စ�မ�က်�� 
 

မ�လ� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင�်�င��်တ�ဆ���ခင်�  

�င�် �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�  

အမ�ဆ�င်အဖ��ဝင်မ��� ပ��မ�နအ်စည်�အ�ဝ�  

 

အဝတ်အထည်စက်မလ�ပ်ငန�်မ���အတ�က် လ�စ�မ်�အ��အရင်� 

အ�မစစ်�မ� ခန�်ခ��မသင်တန�်- Level 1 �ပလ�ပ်ခ���ခင်� 

 
Coronavirus (COVID-19) �က�င�် ရင်ဆ��င်�နရသည�် အခက်အခ�  

အကပ်အတည်�မ���အ�ပ ��ဖရ�င်��ဆ�င်ရ�က်မည�် နည်�လမ်�မ��� 

�ဆ�������င်�ရ� အတ�က် သ���ပ�င�်ဆ��င် အစည်�အ�ဝ� က�င်�ပ�ခင်� 

 
�မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�၊ Korea Garment  

Association in Myanmar �င�် KM Healthcare Myanmar  

တ��ပ���ပ�င်�၍41ခ��စ�တ်ခန�်သ���41 ဝတ်စ�� (၁၅၀၀) အ�� ရန်က�န် 

အ�ထ��ထ��ရ�ဂ�က��ဆ���သစ်က��သ�� လဒ�န�်ပ�� 

 
Coronavirus (COVID-19) �က�င�် ရင်ဆ��င်�နရသည�် အခက်အခ� 

 အကပ်အတည်�မ���အ�ပ ��ဖရ�င�်�ဆ�င်ရ�က်မည�် နည်�လမ်�မ��� 

�ဆ�������င်�ရ� အတ�က် သ���ပ�င�်ဆ��င် အစည်�အ�ဝ� ထပ်မ� က�င်�ပ�ခင်�  

 
စ�ရ�က်စ�တမ်�မ��� တင်ပ���ခင်� က�� ၂၅ ရ�ခ��င်န�် �လ���ခ��ပ�ရန ်DHL 

 �င�် သ�ဘ�တ�ည�မရရ��ခ���ခင်� 

 
COVID-19 သက်�ရ�က်မ�က�င�် ထ�ခ��က်မရ���သ� စ��ပ����ရ�လ�ပ်ငန�်  

မ���က�� COVID-19 Fund မ� ထ�တ်�ပ�မည�် �ခ���င� �လ�က်ထ����င်�ခင်�  
 
  
Upcoming Event and New Members Update  
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မ�လ� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�ငမ်��� အသင်��င�်�တ�ဆ���ခင်� �င�် 

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပင်န�်ရ�င်မ���အသင်� အမ�ဆ�ငအ်ဖ��ဝငမ်��� 

ပ��မ�နအ်စည်�အ�ဝ� 
 

မ�လ� အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင်�မ� ဥကဌ၊ ဒ�-ဥကဌ �င�် အမ�ဆ�င်မ���က�� 

�မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�် ရ�င်မ���အသင်� မ� ဥကဌ �င�် ဒ�ဥကဌ မ���၊ အ�ထ��ထ�အတ�င်��ရ�မ� 

�င�် တ��ဖက်အတ�င်��ရ�မ�၊ ဗဟ��အလ�ပ် အမ�ဆ�ငမ်��� �င�အ်လ�ပ်အမ�ဆ�င်မ��� မ� လက်ခ��တ�ဆ��ပ��က�� 

�မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင်� ၌ ၇ ရက်, မတ်လ ၂၀၂၀ �န�တ�င် �ပလ�ပခ်��ပ��  

�မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန�် မ��� တ���တက်�က�င်�မ�န ်လ��စရန ်အ�က�င်�မ��� က�� �ဆ�����ခ�� 

ကပ�သည်။ထ���န�က် �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်� အမ�ဆ�င် အဖ�� ဝင်မ���  

ပ��မ�နအ်စည်�အ�ဝ� က�� ၇ ရက် မတ်လ ၂၀၂၀ တ�င် �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင်�တ�င ်

�န�လည် ၂ န�ရ� မ� ၄ န�ရ� ထ�က�င်�ပ�ပလ�ပ် ခ��ပ�သည်။ အစည်�အ�ဝ�သ�� �မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ် 

လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင်�မ� ဥကဌ �င�် ဒ�ဥကဌ မ���၊ အ�ထ��ထ�အတ�င်��ရ�မ� �င�် တ��ဖက်အတ�င်��ရ�မ�၊ 

ဗဟ��အလ�ပ် အမ�ဆ�င်မ��� �င�်အလ�ပ်အမ�ဆ�င်မ��� တက်�ရ�က်�ဆ�����ခ��ကပ�သည်။ 

အစည်�အ�ဝ�တ�င် �မန်မ���င်င� အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန�် က�� တ���တက်�က�င်�မ�န ် �အ�င် 

ဆက်လက်�ဆ�င်ရ�က်မည�် အ�က�င်�မ���က�� �ဆ�����ခ��ကပ�သည်။ 
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အဝတအ်ထည်စက်မလ�ပ်ငန�်မ���အတ�က် လ�စ�မ်�အ��အရင်�အ�မစစ်�မ� 

ခန�်ခ��မသင်တန�်- Level 1 �ပလ�ပခ်���ခင်� 
 
 
�မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င် မ���အသင်� �င�်  SMART Myanmar တ��ပ���ပ�င်� ၍ 

အဝတ်အထည်စက်မလ�ပ်ငန�်မ���အတ�က် လ�စ�မ်�အ��အရင်�အ�မစစ်�မ�ခနခ်��မသင်တန�် - Level 1 က�� 

၂၀၂၀ မတ်လ ၁၁ ရက်�န� မ� ၁၃ ရက်�န� ထ� အင်�စ�န်မ�နယ် ရ�� 

�မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�၏ GTI သင်က���ရ�စင်တ� ၌ န�နက်၉ န�ရ� မ� ည�န ၅ 

န�ရ� အခ� �န ်ထ� �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည်။ လ�ပ်ငန�်က��တစခ်�တ�င် တည်င�မ်မ၊ က�တင်တ�က်ဆရနလ်�ယက်�မ �င�် 

သဟဇတ �ဖစ�်စသည�် စ�မ�ခန�်ခ��မ စနစမ်��� ရ���စရန ်ရည်ရ�ယ၍် ဖ�င�်လ�စခ်���ခင်��ဖစပ်�သည်။ သင်တန�်သ��  

အထည်ခ�ပ် စက်��မ��� တ�င် လ� စ�မ်�အ�� အရင်�အ�မစ ် �င�် ဆက်စပ် ပတ်သက်၍ �ပလ�ပ်�နသ�မ���၊ 

စ�တ်ဝင်စ�� သ�မ��� မ�တတ်�ရ�က်ခ�� ကပ�သည်။ 
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Coronavirus (COVID-19) �က�င�် ရင်ဆ��င်�နရသည�် အခကအ်ခ� 

အကပ်အတည်�မ���အ�ပ ��ဖရ�င�်�ဆ�င်ရ�က်မည�် 

နည်�လမ်�မ����ဆ�������င်�ရ� အတ�က် သ���ပ�င�်ဆ��င် အစည်�အ�ဝ� 

က�င်�ပ�ခင�် 
 
 
 
 
Coronavirus (COVID-19) �က�င�် ရင်ဆ��င်�နရသည�် အခက်အခ� 

အကပ်အတည်�မ���အ�ပ ��ဖရ�င်��ဆ�င်ရ�က်မည�် နည်�လမ်�မ����ဆ�������င်�ရ� အတ�က် သ���ပ�င�်ဆ��င် 

အစည်�အ�ဝ�က�� �န�ပည်�တ�်ရ�� အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝင်မ က��ကပ်�ရ� �င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�န 

���အမ�တ်(၅၁) အစည်�အ�ဝ�ခန�်မ ၌ ၁၃ ရက်၊ မတ်လ ၂၀၂၀ တ�င် �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည်။ အစည်�အ�ဝ�သ�� 

အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝငမ် က��ကပ်�ရ� �င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�န  �ပည်�ထ�င်စ� ဝန်က�� 

ဦ�သ�န�်�ဆ� �င�် အစ���ရ က��ယစ်��လ�ယမ်���၊ UMFCCI အလ�ပ်ရ�င် က��ယစ်��လ�ယမ်��� �င�် အလ�ပ်သမ�� 

အဖ��အစည်�မ� က��ယစ်��လ�ယမ်��� တတ်�ရ�က်�ဆ�����ခ��ကပ�သည်။ အစည်�အ�ဝ� တ�င် 

အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝငမ် က��ကပ်�ရ� �င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�န  �ပည်�ထ�င်စ� ဝန်က�� 

ဦ�သ�န�်�ဆ� မ� Coronavirus( COVID 19) ��က်ခက်မ �က�င�် �ဖစ�်ပလ��သ� သက်�ရ�ကမ် 

မ���က�� က�တင်�ပငဆ်င်မမ����ပလ�ပ�်န�က�င်� စသည်တ��က�� ��ပ�က��ခ��ပ�သည်။ အလ�ပ်သမ�� 

က��ယစ်��လ�ယ် မ��� မ�လည်� အစ���ရ သ�� �တ�င်�ဆ��ခ�က်မ��� တင်�ပ ပ�� အစ���ရ �င� ် ပ���ပ�င်� 

ပ�ဝင်�ဆ�င်ရ�က် မညဟ်� ��ပ�က��ခ��ပ� သည်။ ထ���န�က် UMFCCI က��ယစ်���ပ အလ�ပ်ရ�င်မ��� 

က��ယစ်��လ�ယ် အ�န �ဖင�် �ဒခ��င်ခ��င်�ယ ် မ� လ�မဖ�လ���ရ� ဦ�စ��ဌ�န သ�� �တ�င်�ဆ��ခ�က်မ��� 

တင်�ပခ��ပ�သည်။ အလ�ပ်ရ�င်က��ယစ်��လ�ယ ် အ�န�ဖင�် စက်မအသင�်မ� ဦ�ထ�န်�ထ�န�် မ� 

Coronavirus(COVID 19) က�� �ပည်သ�အ�န �ဖင�် အထ�တ်တလန�် မ�ဖစ�်စရန ် က�တင်စ�မ�က�န�် 

မ���လ�ပ်�ဆ�င် သင�်�က�င်� ��ပ�က��ခ��ပ�သည်။ အစည်�အ�ဝ� က�� ည�န ၄:၃၀ တ�င် �အ�င်�မင်စ�� 

ပ��ဆ����က�င်� �ကည�ခ��ပ�သည်။ 
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�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန်�ရ�ငမ်���အသင�်၊ Korea Garment Association in 
Myanmar �င�် KM Healthcare Myanmar တ��ပ���ပ�င်�၍ 41ခ��စ�တ်ခန်�သ���41 ဝတ်စ�� 

(၁၅၀၀) အ�� ရန်က�န်အ�ထ��ထ��ရ�ဂ�က��ဆ���သစ်က��သ�� လဒ�န်�ပ�� 
 
 

�မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�၊ Korea Garment Association in 

Myanmar �င�် KM Healthcare Myanmar တ��ပ���ပ�င်�၍ 41ခ��စ�တ်ခန�်သ���41 ဝတ်စ�� (၁၅၀၀) အ�� 

ရနက်�နအ်�ထ��ထ��ရ�ဂ�က��ဆ���သစ်က��သ�� လဒ�န�်ပ�� က�� ၂၃ ရက�်န�(တနလ��န�) မတ်လ၂၀၂၀ 

တ�င် ရနက်�နအ်�ထ��ထ��ရ�ဂ�က��ဆ���သစ်က�� ၌ �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည်။ အဆ��ပ� လဒ�န�်ပ�� သ�� 

�မနမ်���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင်�မ� ဒ�-ဥကဌ ဦ��က��်ဝင်�၊ အ�ထ��ထ�အတ�င်��ရ�မ� 

�ဒခ��င်ခ��င်�ယ် �င�် အမ�ဆ�င်မ���၊ Korea Garment Association မ� ဥကဌ �င�် တ�ဝနရ်��သ�မ���၊ 

Myanmar Chinese Textile and Garment Association မ� ဥကဌ �င�် တ�ဝနရ်��သ�မ��� �င�် 

KM Healthcare Myanmar မ� မန�်နဂ�င်� ဒ���က်တ� �င�် တ�ဝနရ်��သ�မ��� တက်�ရ�က ်

ခ��ကပ�သည။်  
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�မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင်�မ� ဒ�-ဥကဌ ဦ��က��်ဝင်�မ� 

အဖ�င�်စက����ပ�က��ခ��ပ�သည်။ ထ���န�က်  Korea Garment Association ဥကဌ မ�လဒ�န�် 

ရ�ခင်�အ�က�င်��င�် ပတ်သတ်၍ ��ပ�က��ခ��ပ�သည်။ ရနက်�နအ်�ထ��ထ��ရ�ဂ�က��ဆ���သစ်က�� မ� 

�ဆ���အ�ပ်က�� မ� KM Healthcare Myanmar မ� မန�်နဂ�င်� ဒ���က်တ� ထ�သ�� လဒ�န�်ခ���သ� 

ခ��စ�တ်ခန�်သ��� ဝတစ်�� မ����င�် ပတ်သက်၍ ဂ�ဏ�်ပလ� �ပနလ်ည်�ပ�အပ်ခ�� ပ�� အခမ်�အန�� က��ပ�တ်သ�မ်� 

ခ��ပ�သည်။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

6 
 



Coronavirus (COVID-19) �က�င�် ရင်ဆ��င်�နရသည�် အခကအ်ခ� 

အကပ်အတည်�မ���အ�ပ ��ဖရ�င�်�ဆ�င်ရ�က်မည�် 

နည်�လမ်�မ����ဆ�������င်�ရ� အတ�က် သ���ပ�င�်ဆ��င် အစည်�အ�ဝ� ထပ်မ� 

က�င်�ပ�ခင�်  
 
 
 Coronavirus (COVID-19) �က�င�် ရင်ဆ��င်�နရသည�် အခက်အခ� 

အကပ်အတည်�မ���အ�ပ ��ဖရ�င်��ဆ�င်ရ�က်မည�် နည်�လမ်�မ����ဆ�������င်�ရ� အတ�က် သ���ပ�င�်ဆ��င် 

အစည်�အ�ဝ� က�� �န�ပည်�တ�်ရ�� အလ�ပ်သမ��၊ လ�ဝင်မ က��ကပ်�ရ� �င�် �ပည်သ�အင်အ��ဝန်က��ဌ�န 

���အမ�တ်(၅၁) အစည်�အ�ဝ�ခန�်မ ၌ ၂၅ ရက်�န� မတ်လ၊ ၂၀၂၀ တ�င်�ပလ�ပ်ခ��ပ�သည်။ အစည်�အဝ� 

သ�� �ပည်�ထ�င်စ� ဝန်က�� ဦ�သ�န�်�ဆ�၊ အမ�တမ်�အတ�င်�ဝန်�င�် န်က���ရ�မ��ခ�ပ၊် 

ဒ�တ�ယန်က���ရ�မ��ခ�ပ်မ���၊ အလ�ပ်သမ��က��ယ်စ��လ�ယမ်����င�် အလ�ပ်ရ�င် က��ယစ်��လ�ယမ်���၊ 

ဌ�နဆ��င်ရ�တ�ဝနရ်��သ�မ��� တက်�ရ�က်ခ��ကပ�သည်။ COVID-19 ��က်ခတ်မ�က�င�် စက်��၊ အလ�ပ်�� 

မ���တ�င် �ဖစ�်ပလ� ��င်�သ� အခက်အခ�၊ အကပ်အတည်�မ����င�် စပ်လ��်၍ အလ�ပ်ရ�င်၊ 

အလ�ပ်သမ��၊ အစ���ရ ပ���ပ�င်��ဆ�င်ရ�က် ��င်�ရ� နည်�လမ်�မ��� �ဆ�������င်ရန ် အတ�က် 

အစည်�အ�ဝ� က�� က�င်�ပရ�ခင်� �ဖစပ်�သည်။ တက်�ရ�က်လ�က�သ� အလ�ပ်သမ�� အဖ��ခ�ပ်မ��� မ� 

က��ယစ်��လ�ယ် မ��� မ� �တ�င်�ဆ��ခ�က် မ��� က�� တင်�ပ�ဆ�����ခ��ကပ�သည်။ အလ�ပ်ရ�င်က��ယစ်��လ�ယ် 

မ��� မ� လည်� �တ�င�်ဆ��ခ�က်မ��� က�� ဆက်လက်တင်�ပခ��က ပ�သည်။ ထ���န�က် အစည်�အ�ဝ� ၌ 

ဆ����ဖတ်ခ�က် တခ� � က�� ဆက်လက်�ဆ�ငရ်�က် ရန ်ဆ����ဖတ်ခ��ပ�သည။် 
 

စ�ရ�က်စ�တမ်�မ��� တင်ပ���ခင်� က�� ၂၅ ရ�ခ��င်န�် �လ���ခ��ပ�ရန် DHL �င�် 

သ�ဘ�တ�ည�မရရ��ခ���ခင်� 
 

�မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� အသင်� ၏ အသင်�ဝင် မ��� က�� ၎င်�တ�� က�နတ်င်�င� ်

စ�ရ�က်စ�တမ်�မ��� တင်ပ���ခင်� က�� ၂၅ ရ�ခ��င်န�် �လ���ခ��ပ�ရန ်DHL �င�် သ�ဘ�တ�ည�မရရ��ခ��ပ�သည။် 

ထ��အ�ပင်က�်ပတ်��သည်မ�မ�က��ယပ်��င်က�န်ပစည်��င�်စ�ရ�က်စ�တမ်�တင်ပ���ခင်�ဆ��င်ရ�အ�မခ�က���ပလ�ပ်ရန်

�ရ��ခ�ယ်��င်သည်။ 
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COVID-19 သက်�ရ�က်မ�က�င�် ထ�ခ��က်မရ���သ� စ��ပ����ရ�လ�ပ်ငန�် 

မ���က�� COVID-19 Fund မ� ထ�တ်�ပ�မည�် �ခ���င� �လ�က်ထ����င�်ခင�် 
 
  
 
 

COVID-19 သက်�ရ�က်မ�က�င�် ထ�ခ��က်မရ���သ� စ��ပ����ရ�လ�ပ်ငန�် မ���က�� COVID-19 

Fund မ� ထ�တ်�ပ�မည�် �ခ���င� �လ�က်ထ���ခင်� က�� ၂၀၂၀ ခ��စ် မတ်လ ၃၀ ရက်�န�မ� ဧပ�လ ၉ 

ရက်�န� အတ�င်� (ပ�တ်ရက်မရ��) �ပည်�ထ�င်စ� သမတ �မနမ်���င်င�က�နသ်ည်မ��� �င�် 

စက်မလက်မလ�ပင်န�်ရ�င်မ��� အသင်�ခ�ပ် (ပထမ ထပ်၊ မဂလ� ခန�်မ) �င�် တ��င်��ဒသက�� �င�် 

�ပည်နယက်�န်သည်မ����င�် စက်မလကမ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင်����မ��� တ�င် လက်ခ��ပ�လ�က ်

ရ��ပ�သည်။ COVID-19 �က�င�် �ပည်တ�င်� စ��ပ����ရ� ထ�ခ��က်မ မ��� က�� �ပန်လည် က�စ����င်ရန် �င� ်

အစ���ရ မ� အတ���န�် ၁ ရ�ခ��င်န�်၊ �ခ���င�က�လ ၁ �စ ် �ဖင�် ထ�တ်�ခ��လ�က်ရ��ပ�သည်။ �ခ���င� က�� 

ဟ��တယ ်�င�် ခရ��သ���လ�ပ်ငန�်၊ အ�သ�စ���င�် အလတ်စ�� စ��ပ����ရ�လ�ပ်ငန်� �င�် အခစ�� လ�ပ်ငန�်မ��� 

အတ�က်သ� ထ�တ�်ခ��မည�် �ဖစ်ပ�သည်။ ��င်င��တ�်မ� ထ�တ်�ခ��မည�် �ခ���င� မ���သည် လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ��� 

ထ�သ�� �မလ တ�င်�တ�င် �ရ�က်ရ�� မည�် �ဖစ်ပ�� �ခ���င��င�် ပတ်သက်မည�် လ�ပ်ငန်�အစ�အမ�မ���က�� လည်� 

�ခ���င��လ�က်လ� တ�င် ထည�်သ�င်��ပသ ရမည�် �ဖစ�်က�င်� အခ�က်မ��� ပ�ရ�� ပ�သည်။ 

�ခ���င��လ�က်ထ�� ရ�တ�င် �ပည်�ထ�င်စ� သမတ �မနမ်���င်င�က�နသ်ည်မ��� �င�် 

စက်မလက်မလ�ပင်န�်ရ�င်မ��� အသင်�ခ�ပ် (ပထမ ထပ်၊ မဂလ� ခန�်မ) �င�် တ��င်��ဒသက�� �င�် 

�ပည်နယက်�န်သည်မ����င�် စက်မလက်မလ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� အသင်����မ��� သ�� လ�က��ယတ်��င ် လ��ရ�က ်

�လ�က်ထ���ခင်� �ဖင�် လည်��က�င်�၊ online မ��လ�က်ထ���ခင်� �ဖင�် �သ�လ်ည်��က�င်� 

�ဆ�င်ရ�က် ��င်ပ� သည်။  
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UPCOMING ACTIVITIES                                                                                                                 
 
 
 
Upcoming Event 
Sr. Title Date Place 

1. MGMA 3rd Members’ Day tbc….. tbc….. 

2. Anniversary of MGHRDC tbc….. MGHRDC 

3. Environmental 
Management Plan & 
Stakeholders meeting 

tbc….. MGHRDC 

 
 
 
 
 
 
Upcoming Training 
Sr. Title Date Place 

 
1. 
 

Characteristic of Labor 
Disputes tbc 

1st Floor, Dakkhina 
Building, Insein GTI 

Compound. 

 
2. 
 

 
Occupational Safety and 

Health 

 
 

tbc 

 
 

MGHRDC 
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NEW MEMBERS IN MARCH 2020 
Number of New Factories in MARCH 2020 

Country No. of Factories 
China 4 

Germany 1 
MC 1 

TOTAL 6 
MEMBERSHIP UPDATE AS OF 

2020-03-31 
Status Country No. of Factories 

 
 

Active CMP 
 
 

Myanmar 90 
Chinese 275 

Korea 67 

Japan 21 

Others 35 

TOTAL (Active) CMP 488 

 
Membership Data Update (MARCH) 

 Investment Type No. of Factories 

CMP 

Foreign Company 

515 Myanmar Company 

JV 

Others 78 

Total 593 
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