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ကို ဗစ် - ၁၉ ကာလအတွင်း စက် ံု ၊ အလု ပ် ံု ၊အလု ပ်ဌာနများ ှ ိ ကနသ
် ့ တ်
ေစာင့် ကည့ ်ထားသည့ ်အာမခံ အလု ပ်သမားများ ှ င့်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်
များအား မကျန်းမာမအကျ ိ းခံ စားခွ င့် ၆၀ရာခို င် ှ န်းလာေရာက် ထုတ်ယူရန်
အသိ ေပး ှ ိးေဆာ်ြခင်း

လူမဖူ လံုေရးအဖဲ မှစက် ု ံ ၊အလုပ် ု ံ ၊အလုပ်ဌာနများတွင် ကိုဗစ် -၁၉ကာလအတွင်းကနသ
် ့ တ် ေစာင့် ကည့်ြပ လုပ်ထားသူ အာမခံ
အလုပ်သမားများ ှင့် အာမခံ အလုပ်သမားကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များအားမကျန်းမာမေဆးခွ င့်အြဖစ် သတ် မှတ်ကာထည့်ဝင်ေ ကး
လစာ၏ ၆၀ရာခို င် ှ န်းအားေငွေ ကးအကျ ိ းခံ စားခွ င့်အြဖစ် ထုတ်ေပးရန်အတွက် န် ကားချက် ထုတ်ြပန်၍စိ စစ် ခွင့်ြပ
ေပးလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကို ၁ ရက် ေန ့ ှင့်၃ရက် ေနထု
့ တ်ေ ကးမံု သတင်းစာတွင်ထည့်သွင်းေဖာ် ြပထားပါသည်။

‘ကို ဗစ် ကာလ ှ င့်ကာလအလွနတ
် ွင်စက် ံု အလု ပ်
ံု များ၏လု ပ်ငန်းခွ င်အေြခအေနတိုးတက်
အဆင်ေြပေစရန်လက် တဲွပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ြခင်း’ေဆွးေ ွးပွဲ စကားဝို င်းြပ လု ပ်ခ့ဲ ြခင်း

‘ဥေရာပသမဂ(EU)ြမန်ကူရန်ပံုေငွအစီ အစ ် မှ
ကျပ် ၁ ဘီ လီယံေကျာ်အား ၁၂,၉၀၀ေကျာ်
အထည်ချ ပ် လုပ်သားများထံ သိေငွေ ကးပံ့ ပိုးေပးမ
‘၂၀၁၈ခု ှ စ်၊ ဒီ ဇင်ဘာလအထိ KGစာရင်းများ
ှ င်းလင်းရန် အေ ကာင်း ကားြခင်း
‘အသင်း၏ဝန်ေဆာင်မ ှ န်းထားများေလ ာ့ချြခင်း
သတ် မှတ်ကာလကို တိုးြမင့်ြခင်း ှ င့် MGMA
ONLINE SYSTEM ှ ိ INFORMATION များအား
UPDATE လု ပ် ကပါရန် အေ ကာင်း ကားြခင်း

�ခ�င်�စ်မ���
က��ဗစ် - ၁၉ က�လအတ�င်� စက်�၊ အလ�ပ်�၊ အလ�ပ်ဌ�နမ���ရ��ကန�်သတ်
�စ�င�်ကည�်ထ��သည�် အ�မခ�အလ�ပ်သမ��မ����င�်က�ယ်ဝန်�ဆ�င်မ�ခင်

စ�မ�က်��
၂

မ���အ�� မက�န်�မ�မအက���ခ�စ��ခ�င�် ၆၀ ရ�ခ��င်န်�လ��ရ�က်ထ�တ်ယ�ရန်
အသ��ပ���ဆ�်�ခင်�
ဥ�ရ�ပသမဂ (EU) �မန်က�ရန်ပ��င�အစ�အစ်မ� က�ပ် ၁ ဘ�လ�ယ��က��်အ��
၁၂,၉၀၀ �က��် အထည်ခ�ပ်လ�ပ်သ��မ���ထ�သ� �င��က�ပ��ပ���ပ�မ

၄

အလ�ပ်သမ���ရ�ရ� လ�ပ်ငန်�ည�င်��ရ� �က�်မတ�(WCC) ဖ��စည်��ခင်�

၈

‘Tune in Tuesday’ အင်တ�ဗ��အ�� �ဒခ��င်ခ�င်�ယ်မ��ပန်လည်��ဖက���ခင်�

၈

COVID–19က�က�ယ်ထ�န်�ခ�ပ်�ရ��င�်စပ်လ�်�သည�်က�တင်က�က�ယ်�ရ�

၉

18

18

ဆ��င်ရ� ကန�်သတ်ခ�က်မ���အ�� ၂၀၂၀ �ပည�်�စ်၊ ဇ�န်လ ၃၀ ရက်�န�အထ�
တ����မင�်သတ်မ�တ်�က�င်� �ကည�ခ�က်

Myanmar Tradenet Member ဝင်�ခင်��င�် သက်တမ်�တ����လ�က်ထ���ခင်�
မ���က��သတ်မ�တ်က�လအတ�င်�ယ�ယ�သက်တမ်�တ����ဆ�င်ရ�က်�ပ�မည်�ဖစ်�က�င်�

၁၁

အသ��ပ��ကည��ခင်�
၂၀၁၈ ခ��စ်၊ ဒ�ဇင်ဘ�လအထ� KG စ�ရင်�မ���ရ�င်�လင်�ရန် အ�က�င်�က���ခင်�

၁၃

အသင်�၏ဝန်�ဆ�င်မန်�ထ��မ��� �လ��ခ��ခင်� သတ်မ�တ်က�လက�� တ����မင�်�ခင်��င�်

၁၅

MGMA Online System ရ�� Information မ���အ�� update လ�ပ်ကပ�ရန်
အ�က�င်�က���ခင်�
Industrial Engineering (IE) နည်�ပည� သင်တန်��ပလ�ပ်�ပ�ခ���ခင်�

၁၇

‘က��ဗစ်က�လ�င်� က�လအလ�န်တ�င် စက်�အလ�ပ်�မ���၏လ�ပ်ငန်�ခ�င်အ��ခအ�နတ���တက်

၁၈

အဆင်��ပ�စရန်လက်တ�ပ���ပ�င်��ဆ�င်ရ�က်�ခင်�’�ဆ�����ပ��စက��ဝ��င်� �ပလ�ပ်ခ��ခင်�
�မန်က�ပ�ရ�ဂ�က်မ� MGMA သ�� ���ခ�င်�စည်� လဒ�န်�ခ���ခင်�

၁၉

1

က��ဗစ် - ၁၉ က�လအတ�င်� စက်�၊ အလ�ပ်�၊ အလ�ပ်ဌ�နမ���ရ��ကန�်သတ်
�စ�င�်ကည�်ထ��သည�် အ�မခ�အလ�ပ်သမ��မ����င�်က�ယ်ဝန်�ဆ�င်မ�ခင်
မ���အ�� မက�န်�မ�မအက���ခ�စ��ခ�င�် ၆၀ ရ�ခ��င်န်�လ��ရ�က်ထ�တ်ယ�ရန်
အသ��ပ���ဆ�်�ခင်�

လ�မဖ�လ��ရ�အဖ��မ�စက်�၊အလ�ပ်�၊အလ�ပ်ဌ�နမ���တ�င် က��ဗစ်-၁၉�ရ�ဂ�က�က�ယ်က�သ��င်ရန်
အတ�က်

က�န်�မ��ရ��င�်

အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�န၏

အည��ဆ�င်ရ�က်�နစ်က�လအတ�င်�
အ�မခ�အလ�ပ်သမ��မ����င�်

ထ�တ်�ပန်ခ�က်မ���၊

လမ်�န်ခ�က်မ����င�်

က��ဗစ်-၁၉က�လအတ�င်�ကန�်သတ်�စ�င�်ကည�်�ပလ�ပ်ထ��သ�

အ�မခ�အလ�ပ်သမ��က��ယ်ဝန်�ဆ�င်မခ
� င်မ���အ�� မက�န်�မ�မ�ဆ�ခ�င�်

အ�ဖစ်သတ်မ�တ်က�ထည�်ဝင်�က�လစ�၏ ၆၀ ရ�ခ��င်န်�အ�� �င��က�အက�� �ခ�စ��ခ�င�်အ�ဖစ်ထ�တ်�ပ�
ရန်အတ�က်

န်က��ခ�က်ထ�တ်�ပန်၍

စ�စစ်ခ�င�်�ပ�ပ�လ�က်ရ��က�င်�က��

၁

ရက်�န��င�်

၃

ရက်�န�ထ�တ်�က�မ��သတင်�စ�တ�င်ထည�်သ�င်��ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။ ၂၀၂၀ �ပည�်�စ်၊ �မ ၂၈ ရက်�န�ထ�
စ�ရင်�မ���အရကန�်သတ်�စ�င�်ကည�်�ပလ�ပ်ထ��သ�

အ�မခ�အလ�ပ်သမ��

၉၁၂

ဦ��င�်

က��ယ်ဝန်�ဆ�င်မ�ခင် ၅၉၈၅ ဦ� ရ��သည�်အနက် ကန�်သတ်�စ�င�်ကည�်�ပလ�ပ်ထ��သ� ၂၁၂ ဦ�အ��
�င��က�အက�� �ခ�စ��ခ�င�်မ����ပ�အပ်ခ�ပ�သည်။ အဆ��ပ��င��က�အက�� �ခ�စ��ခ�င�်မ���က�� သက်ဆ�င်ရ�မ�
ထ�တ်�ပ��သ� ကန�်သတ်�စ�င�်ကည�်ရက်�ပည�်ပ���က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်၊ လ�မဖ�လ��ရ��ဆ�ခန်�မ���မ�
ထ�တ်�ပ��သ� �ဆ�သက်�သခ�လက်မ�တ် �င�် အတ�သက်ဆ�င်ရ�မ�နယ် လ�မဖ�လ��ရ����မ��သ�� ဆက်
သ�ယ်၍ထ�တ်ယ��င်�က�င်��ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။
(အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ� �အ�က်တ�င် ဆက်လက်ဖတ်
 �င်ပ�သည်။)
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3

ဥ�ရ�ပသမဂ (EU) �မန်က�ရန်ပ��င�အစ�အစ်မ� က�ပ် ၁ ဘ�လ�ယ��က��်အ��
၁၂,၉၀၀ �က��် အထည်ခ�ပ်လ�ပ်သ��မ���ထ�သ� �င��က�ပ��ပ���ပ�မ

ကမ�တစ်ဝ�မ်�တ�င်

�ဖစ်�ပ�န�သ�

က��ဗစ်-၁၉

�က�င�်

အလ�ပ်လက်မ��ဖစ်သ����သ�

အလ�ပ်သမ��မ���အတ�က် ဥ�ရ�ပသမဂ (EU) �မန်က�ရန်ပ��င�အစ�အစ် မ� ယ�� ၅ သန်�အ��
�င��က�က�ည��ထ�က်ပ�မ�ပ�လ�က်ရ�ပ�သည်။

�မလ

၁

ရက်�န�မ�

စတင်၍

‘�မန်က�’

၏

ပဏမ��ခလ�မ်�အ�ဖစ် တ���ပ���လ�သည�်လက်ခ�သ�ဦ��ရအ�ပ �င��က�ပ��ပ��မမ����ပလ�ပ်�နပ�� ဇ�န်လ ၂
ရက်�န�အထ� ၁၂,၉၁၃ ဦ�စ� �င�် �မန်မ�က�ပ်�င��ပ�င်� ၁ ဘ�လ�ယ��က��်အ�� �ပ�အပ်ခ�ပ��ဖစ်ပ�သည်။
�င��က�လက်ခ�

ရရ��သ�မ���တ�င်

ရန်က�န်၊

ပ�သ�မ်၊

မ�လ�၊

ပ�ခ��၊

မ�က��တ��င်��ဒသက���င�်

�မန်မ���င်င�အ��အ�ပ��ရ�� အမ�� �သမ��စက်�အလ�ပ်သမ�� ၁၀,၀၀၀ �က��်ပ�ဝင်ပ�သည်။ (Crd – SMART
Textile & Garments)
(အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ� �အ�က်တ�င် ဆက်လက်ဖတ်
 �င်ပ�သည်။)
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အလ�ပ်သမ���ရ�ရ� လ�ပ်ငန်�ည�င်��ရ� �က�်မတ�(WCC) ဖ��စည်��ခင်�

အလ�ပ်သမ���ရ�ရ�

လ�ပ်ငန်�ည�င်��ရ�

�က�်မတ�

(WCC)

ဖ��စည်��ခင်��င�်

ပတ်သက်�သ�

အ�က�င်�အရ�က��

ဦ�မင်�စ��� ဟန်(Labor

Officer)

လ�ပ်ငန်�ည�င်��ရ�က��

�က�်မတ�က� မ�ဖစ်မ�နဖ��စည်�ရမည် �ဖစ်�က�င်�၊ ဖ��စည်�ရ�တ�င်မ�ဖစ်မ�န

မ�

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�မ�

ဗ�ဒ�ယ�ဖ�င်�င�်

တက�ရ�င်��ပခ��ပ�သည်။

အလ�ပ်သမ���ရ�ရ�

ပ�ဝင်ရမည�်လ�မ��� အ�က�င်�၊ �ရ��ခ�ယ်ရ�တ�င်လည်�မည်သ��ရ��ခ�ယ်ရမည�်�ဖစ်�က�င်�၊ �ရ��ခ�ယ်ရ�
တ�င်လည်�အလ�ယ်ဆ��နည်��င�် အ�မန်ဆ��နည်�၊�ရ��ခ�ယ်ရ�တ�င်လည်� �က��တ�ရ��င်သည�် က�စမ���က��
ဗ�ဒ�ယ�အတ�င်�တ�င် အ�သ�စ�တ်ရ�င်�လင်���ပ��ပထ��ပ�သည်။
(https://www.youtube.com/watch?v=5cPg0cdYeQs&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR2k-59-Zh3Z7tUsSToCIEZnmQRXJEwESUciNcqaRapn0wtHxXUXEUpUKtc)

‘Tune in Tuesday’ အင်တ�ဗ��အ�� �ဒခ��င်ခ�င်�ယ်မ��ပန်လည်
��ဖက���ခင်�
Delegation of German Industry and Commerce in Myanmar မ� �ပလ�ပ်�သ�
‘Tune in Tuesday’ အင်တ�ဗ��အ�� �မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်� (MGMA) မ�
အ�ထ��ထ�အတ�င်��ရ�မ�� �ဒခ��င်ခ�င်�ယ်မ� �ပန်လည်��ဖက���ပ�ခ��ပ�သည်။ အဆ��ပ� အင်တ�ဗ��တ�င်
�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�အ�က�င်��င�် အသင်�ဝင်မ���အ�� �ပလ�ပ်�ပ��န�သ�
ဝန်�ဆ�င်မမ���၊ ��င်င��ခ��အဖ��အစည်�မ����င�်

တ��ဖက်အလ�ပ်လ�ပ်မမ���၊

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်

လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�အ�န�ဖင�်ဆက်လက်လ�ပ်�ဆ�င်သ���မည�် အ�က�င်�အရ�မ���က�� အ�သ�စ�တ်
��ဖက���ပ�ခ��ပ�သည်။
(အင်တ�ဗ��က�� https://www.facebook.com/watch/?v=2603753016610362 လင�်တ�င်ဝင်�ရ�က်
32

န���ထ�င်�င်ပ�သည်။)

8

COVID–19က�က�ယ်ထ�န်�ခ�ပ်�ရ��င�်စပ်လ�်�သည�်က�တင်က�က�ယ်�ရ�
19

ဆ��င်ရ� ကန�်သတ်ခ�က်မ���အ�� ၂၀၂၀ �ပည�်�စ်၊ ဇ�န်လ ၃၀ ရက်�န�အထ�

တ����မင�်သတ်မ�တ်�က�င်� �ကည�ခ�က်

�မန်မ���င်င��င်င��ခ���ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�

19

COVID–19

က�က�ယ်ထ�န်�ခ�ပ်�ရ��င�်

စပ်လ�်�သည�်က�တင်က�က�ယ်�ရ�ဆ��င်ရ� ကန�်သတ်ခ�က်မ���အ�� ၂၀၂၀ �ပည�်�စ်၊ ဇ�န်လ ၃၀
ရက်�န�အထ� တ����မင�်သတ်မ�တ်�က�င်� �ကည�ခ�က်က� ထ�တ်�ပန်ခ�ပ�သည်။ ထ�တ်�ပန်ခ�က်တ�င်
�ပည်ဝင်ခ�င�်ဗ�ဇ�မ���အ��

ကန�်သတ်မမ���၊

က�န်�မ��ရ��င�်

အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�န၏

ထ�တ်�ပန်ခ�က်မ���က�� လ��က်န�ရန် အစရ��သည�်တ�ပ�ဝင်ပ�သည်။
(အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ� �အ�က်တ�င် ဆက်လက်ဖတ်
 �င်ပ�သည်။)
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Myanmar Tradenet Member ဝင်�ခင်��င�် သက်တမ်�တ����လ�က်ထ��
�ခင်�မ���က��သတ်မ�တ်က�လအတ�င်�ယ�ယ�သက်တမ်�တ����ဆ�င်ရ�က်�ပ�မည်
�ဖစ်�က�င်� အသ��ပ��ကည��ခင်�

�မန်မ���င်င� စ��ပ����ရ��င�်က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ� ဝန်က��ဌ�နမ� Myanmar Tradenet
Member

ဝင်�ခင်��င�်

သက်တမ်�တ����လ�က်�ခင်�မ���က��

သတ်မ�တ်က�လအတ�င်�

ယ�ယ�သက်တမ်�တ����ဆ�င်ရ�က်�ပ�မည်�ဖစ်�က�င်� အသ��ပ��ကည��ခင်� အ�က�င်�က�� �မလ ၂၀
ရက်�န�

၂၀၂၀

တ�င်

စ��ပ����ရ�လ�ပ်ငန်�မ���

ထ�တ်�ပန်ခ�ပ�သည်။

�ကည�ခ�က်တ�င်

ထ�ခ�က်မ�လ���နည်�သက်သ��စရန်�င�်

ထ��တ�မ�လ���နည်��စရန်

စ��ပ����ရ��င�်

COVID

-19

�က�င�်

���လ�ပ်ငန်�မ���တ�င်

က��သန်��ရ�င်�ဝယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ���

အ�န�ဖင�်

(၂၀.၅.၂၀၂၀) မ� (၃၀.၇.၂၀၂၀) အတ�င်�တ�င် အ���မ�လ်�ဖင�် �လ�က်ထ��မက� လက်ခ�မည်�ဖစ်�က�င်�၊
Member

Fees

မ����ပန်လည်�ပ�သ�င်�ရ�တ�င်

အ���မ�လ်�ပ�ပ��၍�လ�က်ထ��ခ��သည်ရက်မ�

စ၍တစ်�စ်စ��စ်စ်�က�က�� �ပ�သ�င်�ရမည်�ဖစ်�က�င်� အစရ��သည်တ�ပ�ဝင်ပ�သည်။
(အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ� �အ�က်တ�င် ဆက်လက်ဖတ်
 �င်ပ�သည်။)
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၂၀၁၈ ခ��စ်၊ ဒ�ဇင်ဘ�လအထ� KG စ�ရင်�မ���ရ�င်�လင်�ရန် အ�က�င်�
က���ခင်�

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�မ�

၂၀၁၈

ခ��စ်၊

ဒ�ဇင်ဘ�လအထ�

KG

စ�ရင်�မ���ရ�င်�လင်�ရန် အ�က�င်�က���ခင်�ထ�တ်�ပန်ခ�က်က� ဇ�န်လ ၁၇ ရက်�န� ၂၀၂၀ တ�င်
ထ�တ်�ပန်ခ�ပ�သည်။ထ�တ်�ပန်ခ�က်တ�င်
ရ�င်�လင်��ခင်�

က��

ဇ�န်လ

၃၀

ရ�င်�လင်�ရန်က�န်ရ��န�သ�သည�်
ရက်

၂၀၂၀

တ�င်

က�မဏ�စ�ရင်�မ����င�်

�န�က်ဆ��ထ��၍

�ပလ�ပ်ရန်

�င�်

ရ�င်�လင်�မမ�ပလ�ပ်�သ�က�မဏ�မ���က�� ဇ�လ�င် ၁ရက်�န� ၂၀၂၀ မ� စတင်၍ Import License
အတ�က်�ထ�က်ခ�ခ�က်က� လ���ဝ�ပလ�ပ်�ပ�သ���မည် မဟ�တ်�က�င်� အစရ��သည်တ� ပ�ဝင်ပ�သည်။
(အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ� �အ�က်တ�င် ဆက်လက်ဖတ်
 �င်ပ�သည်။)
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အသင်�၏ဝန်�ဆ�င်မန်�ထ��မ���

�လ��ခ��ခင်�

သတ်မ�တ်က�လက��

တ����မင�်�ခင်��င�် MGMA Online System ရ�� Information မ���အ��
update လ�ပ်ကပ�ရန် အ�က�င်�က���ခင်�

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ် လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�

မ�

အသင်�၏ဝန်�ဆ�င်မန်�ထ��မ���

�လ��ခ��ခင်� က�လက�� ဆက်လက်တ���မင�်�ဆ�င်ရ�က်�ပ�သ���မည်�ဖစ်�က�င်��င�် MGMA Online
System ရ�� Information မ���အ�� update �ပလ�ပ်ကပ�ရန် အ�က�င်�က��စ�က��ဇ�န်လ ၁၉
ရက်�န� ၂၀၂၀ တ�င်ထ�တ်�ပန်ခ�ပ�သည်။ ထ�တ်�ပန်ခ�က်တ�င် ဝန်�ဆ�င်မန်�ထ��မ���က�� ၃၁.၈.၂၀၂၀ ထ�
တ����မင�်�က�င်��င�် အသင်�ဝင်စက်� မ���အ�န�ဖင�် အသင်�၏ MGMA online system တ�င် မ�မ�တ�
ယခင်�ဖည�်သ�င်�ထ���သ�

Factory

Information

မ���အ��

�ပန်လည်

update

လ�ပ်ရန်

လ��အပ်မည်�ဖစ်�က�င်� အစရ��သည်တ� ပ�ဝင်ပ�သည်။
(အ�သ�စ�တ် အ�က�င်�အရ� �အ�က်တ�င် ဆက်လက်ဖတ်
 �င်ပ�သည်။)
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Industrial Engineering (IE) နည်�ပည� သင်တန်��ပလ�ပ်�ပ�ခ���ခင်�

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�(MGMA) �င�် �မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�
လ�စ�မ်�အ��အရင်�အ�မစ်ဖ�ဖ���ရ�စင်တ�သင်တန်��က��င်�

(MGHRDC)

မ�

နည်��ပဆရ�မမ���မ�

Industrial Engineering (IE)နည်�ပည� သင်တန်�က�� �ရ��ပည်သ�မ�နယ်အတ�င်�ရ�� Grand Sport
International အထည်ခ�ပ်စက်�တ�င်ဇ�န်လ ၉ ရက်�န�မ� ၁၉ ရက်�န�အတ�င်�တ�င် �ပလ�ပ်ခ�ပ�သည်။
သင်တန်��ပလ�ပ်ရ�ခင်�မ��

ထ�တ်လ�ပ်မစ�မ်�အ��မ���

နည်�ပည�မ���အ�က�င်�က��
သင်တန်�သ��

Grand

စ��တ�

Sport

လက်�တ�

International

ပ��မ�တ��တက်�က�င်�မ�န်လ��စရန်�င�်

ပ��မ�သ��စရန်ရည်ရ�ယ်၍�ပလ�ပ်ခ��ခင်��ဖစ်ပ�သည်။
မ�

ဝန်ထမ်�စ�စ��ပ�င်�

၁၇

ဦ�တက်�ရ�က်

သင်က��ခ��ပ�သည်။
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‘က��ဗစ်က�လ�င်� က�လအလ�န်တ�င် စက်�အလ�ပ်�မ���၏လ�ပ်ငန်�ခ�င်
အ��ခအ�န တ���တက်အဆင်��ပ�စရန်လက်တ�ပ���ပ�င်��ဆ�င်ရ�က်�ခင်�’
�ဆ�����ပ��စက��ဝ��င်� �ပလ�ပ်ခ��ခင်�

�မန်မ���င်င�အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�(MGMA)
�မန်မ���င်င�က�န်ထ�တ်�င�်

စက်မလက်မ

အလ�ပ်သမ��မ���အဖ��(IWFM)

စ��ပ����ရ��င�်လ�မ�ရ�ဖ��ဖ��တ���တက်မစင်တ�(CESD) မ�
က�လအလ�န်တ�င်

မ�

စက်�အလ�ပ်�မ���၏

�ဒခ��င်ခ�င်�ယ်၊
မ��ဒခ��င်ဇ��အ�င်

ဦ�မင်�ဇ�နည်လင်�တ��မ�

လ�ပ်ငန်�ခ�င်အ��ခအ�န

�င�်

‘က��ဗစ်က�လ�င်�

တ���တက်အဆင်��ပ�စရန်

လက်တ�ပ���ပ�င်��ဆ�င်ရ�က်�ခင်�’ စက��ဝ��င်� က�� ဇ�န်လ ၂၄ ရက်�န� ၂၀၂၀၊ မနက် ၁၀ န�ရ� မ� ၁၁ န�ရ�
၁၅ မ�နစ်အတ�င်�တ�င် အ�န်လ�င်�မ� �ပလ�ပ်ခ�ပ�သည်။ အဆ��ပ� �ဆ�����ပ�� စက��ဝ��င်�တ�င် COVID19 ကပ်�ရ�ဂ�

�ဖစ်ပ����နစ်�င�်

�ဖစ်ပ���ပ��

က�လမ���တ�င်

အထည်ခ�ပ်စက်�မ���ရ��

ဝန်ထမ်�မ���

ပ��မ��က�င်�မ�န်သည�် အလ�ပ်သမ��အခ�င�်အ�ရ�မ���ရရ��ဖ� က��စ��ကသည�်အခ� အလ�ပ်ရ�င်�င�် ဝန်ထမ်�မ���အက��
အ�ပန်အလည်န��လည်မ�ဖင�်

ည�င်�သင�်ပ�မ��၊

အလ�ပ်ရ�င်မ���

�င�်

အလ�ပ်သမ��မ���

အ�န�ဖင�်

က��ဗစ်

က�လအတ�င်��က��တ��နရ�သ� �ပသ�န�မ���၊ �က��တ�လ���င်�ခ�ရ���န�သ� အလ�ပ်ခ�င်တ�င်� ��မ�ပင်အ��ခ
အ�နမ����င�် �ပသ�န�မ���က�� �ဆ�����ခ��ကပ�သည်။
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မြန်ကူပရောဂျက်ြှ MGMA သို့ နှာရေါင်းစည်း လှုဒါန်းေဲ့မေင်း

မြန်ကူပရောဂျက်ြှ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချူပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းသို့ နှာရခါင်းစည်း စုစုရပါင်း
အခု (၁၅၀၀) ကို ဇွန်လ၂၉ေက် ၂၀၂၀တွင် လာရောက်လှုဒါန်းရပးခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်
လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းြှ

Managing

Director

နှင့်

Labor

Officer

ြှ

နှာရခါင်းစည်း

လာရောက်လှုဒါန်းြှုကို လက်ခံခဲ့ပါသည်။
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NEW MEMBERS IN JUNE 2020
Number of New Factories in June 2020
Country
China
Hong Kong
MC

No. of Factories
3
1
1

TOTAL

5
MEMBERSHIP UPDATE AS OF
2020-06-30

Status

Active CMP

Country

No. of Factories

Myanmar

91

Chinese

287

Korea

67

Japan

21

Others

59

TOTAL (Active) CMP

525

Membership Data Update (JUNE)
Investment Type

No. of Factories

Foreign Company
CMP

Myanmar Company

525

JV
Others

78

Total

603
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