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Coronavirus Disease 2019(COVID–19) ကူးစက်ကပ် ေရာဂါ ဒုတိယလိင်း
ြဖစ် ပွားမ သတိေပးချက်များ ှ ိ လာပါသြဖင့် အသင်းဝင်စက် ု ံ များသိ အသိေပး ှ ိးေဆာ် ြခင်း

ြမန်မာ င
ုိ ်ငံအထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်း ှ င်များအသင်း(MGMA)မှ လတ်တေလာတွင် ြဖစ် ပွားလျက် ှ ိ ေသာ Coronavirus Disease
(COVID – 19) ဒုတိယလိင်း အတွက် အသင်းဝင်စက် ု ံ များ အတွက် အသိေပး ှ ိးေဆာ် ချက်ကို ၂၀၂၀ ြပည့် ှစ် ဩဂုတ်လ(၂၀) ရက်ေန ့
တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀ ခု ှစ်၏ (၆) ကိမ်ေြမာက် (၆/၂၀၂၀) Executive
Committees (ECs) အစည်းအေဝးကျင်းပခဲ့ ြခင်း

ECV Textile & Apparel Online Webinar
ကျင်းပခဲ့ ြခင်း

COVID – 19 ကူးစက်ြဖစ် ပွားမ ဒုတိယလိင်း မေပ ေပါက်ေစေရး
ပန် ကားချက်
ှာေခါင်းစည်း(Mask)များချ ပ် လပ
ု ် ေရာင်းချသည့်
အသင်းဝင်စက် ု ံ များအေနြဖင့် ှာေခါင်းစည်းများကိုပံုမှနေ
် ဈး
အတိင
ု ်းေရာင်းချေပး ကရန် ှင့် ှာေခါင်းစည်းဝယ်ယူလိသ
ု ူများ
ဆက်သွယ်စံုစမ် း င
ုိ ်ေ ကာင်း တိက
ု ်တန
ွ း် အသိေပးြခင်း
DVB Debate : “အထည်ချ ပ် လပ
ု ် ငန်းေတွ ှ င်သန်ဖိ
ဘယ်ေလာက် အေရး ကီး လဲ?”

GIZ ှင့် ILO တိမှ COVID – 19 ကာကွယ်ေရးအတွက် ေရမ
လိလ
ု က်ေဆးရည် များ ှင့် ပိုစတာများ ေပးအပ် ြခင်း
စက် ု ံ ၊ အလုပ် ု ံ များ ကျန်းမာေရးလမ် း န်ချက်အတိင
ု ်း မ
လိက
ု ်နာပါက ပိ တ်သိမ်းသည်အထိ အေရးယူမည် ြဖစ် ေ ကာင်း
အသင်း၏ဝန်ေဆာင်မ ှ န်းထားများ ေလ ာ့ချြခင်း သတ်မှတ်
ကာလကိုတိးု ြမင့်ခွင်ြ့ ပ ေ ကာင်းအေ ကာင်း
ကားြခင်း

EVC Textile & Apparel Webinar ကို ၂၀၂၀ ြပည့် ှစ်
ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန၊ ့ ြမန်မာစံ ေတာ် ချ ိန် ေနလည်
့
၃ နာရီ တွ
င်အန
ွ လ
် ိင
ု ်းမှ တစ် ဆင့်ကျင်းပခဲ့ ပီ း ေဒါက်တာ
ခင်ေမာင်ေအးမှ တက်ေရာက်ေဆွးေ းွ ခဲ့ ပါသည်။

�ခ�င်�စ်မ���
၂၀၂၀ ခ��စ်၏ (၆) က�မ်��မ�က် (၆/၂၀၂၀) Executive Committees
(ECs) အစည်�အ�ဝ�က�င်�ပခ���ခင်�

စ�မ�က်��
၁

က��ဗစ် - ၁၉ ထ�တ်�ပန်ခ�က်

၂

COVID – 19 က��စက်�ဖစ်ပ���မ ဒ�တ�ယလင်� မ�ပ�ပ�က်�စ�ရ� ပန်က��ခ�က်

၃

ECV Textile & Apparel Online Webinar က�င်�ပခ���ခင်�

၆

Coronavirus Disease 2019(COVID–19) က��စက်ကပ်�ရ�ဂ� ဒ�တ�ယလင်�

၇

�ဖစ်ပ���မ သတ��ပ�ခ�က်မ���ရ��လ�ပ�သ�ဖင�် အသင်�ဝင်စက်�မ���
သ�� အသ��ပ���ဆ�်�ခင်�
���ခ�င်�စည်�(Mask)မ��� ခ�ပ်လ�ပ်�ရ�င်�ခ�သည�် အသင်�ဝင်စက်�မ���အ�န�ဖင�်

၁၀

���ခ�င်�စည်�မ���က�� ပ��မ�န်�ဈ�အတ��င်� �ရ�င်�ခ��ပ�ကရန်�င�် ���ခ�င်�စည်�
ဝယ်ယ�လ�သ�မ��� ဆက်သ�ယ်စ�စမ်���င်�က�င်� တ��က်တ�န်�အသ��ပ��ခင်�
DVB Debate : “အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်��တ� ရ�င်သန်ဖ� ဘယ်�လ�က် အ�ရ�က�� လ�?”

၁၂

Industrial Engineering (IE) နည်�ပည�သင်တန်�သင်က���ပ�ခ���ခင်�

၁၃

GIZ �င�် ILO တ��မ� COVID – 19 က�က�ယ်�ရ�အတ�က် �ရမလ��လက်�ဆ�ရည်

၁၄

မ����င�် ပ��စတ�မ��� �ပ�အပ်�ခင်�
စက်�၊ အလ�ပ်�မ��� က�န်�မ��ရ�လမ်�န်ခ�က်အတ��င်� မလ��က်န�ပ�က

၁၅

ပ�တ်သ�မ်�သည်အထ� အ�ရ�ယ�မည် �ဖစ်�က�င်�
အသင်�၏ဝန်�ဆ�င်မ န်�ထ��မ��� �လ��ခ��ခင်� သတ်မ�တ်က�လက��
တ����မင�်ခ�င�်�ပ�က�င်�အ�က�င်�က���ခင်�
New Members update in August 2020

၁၆

၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ (၆) ကြိမ်မ မာြ် (၆/၂၀၂၀) Executive Committees
(ECs) အစည်းအမေးြျင်းပခဲ့ ခင်း
၂၀၂၀ခုနှစ် ၏ (၆)ကြိမ်မမမာြ် မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(MGMA) Executive Committees(ECs) အစည်းအမေးြို

ဩဂုတလ
် (၈) ရြ်မန့

(စမနမန့) ၊ ၂၀၂၀ တွင် MGMA အစည်းအမေးခန်းမ၌

ြျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအမေးတွင် မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ မပုလုပ်မောင်ရွြ်
မနမှုများ၊ OHS သင်တန်းမှ မြာင်းမွန်မသာရလဒ် ရရှိခ့မဲ ခင်းများ ၊ မပန်လည်ဖွင့်လှစ်ပပီး
မဖစ်မသာ

MGHRDC

သင်တန်းမြျာင်း၏

မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချူပ်

သင်တန်းများပို့ချမောင်ရွြ်မနမှုများနှင့်

လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအမနမဖင့်

ေြ်လြ်မပုလုပ်

မောင်ရွြ်သွားမည့် အမကြာင်းအရာ များြို မေွးမနွးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအမေးြို
MGMA

၏

Managing

အမထွမထွအတွင်းမရးမှုး၊

Director

မှ

စီစဉ်မောင်ရွြ်ပပီး

ဗဟိုအလုပ်အမှုမောင်၊

ဥြ္ကဌ၊

ဒုဥြ္ကဌ၊

အလုပ်အမှုမောင်များ၊

စုစမ
ု ပါင်း(၁၆)မောြ်တြ်မရာြ်ခကဲ့ ြပါသည်။
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ြိဗ
ု စ် - ၁၉ ထုတ် ပန်ချြ်
မပည်မထာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုင်ငံမတာ်အစိးု ရ ြျန်းမာမရးနှင့် အားြစားေန်ကြီး
ဌာနမှ ြိုဗစ် - ၁၉ ထုတမ် ပန်ချြ်ြို ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရြ်မန့တွင် ထုတ်
မပန်ခဲ့ပါသည်။ အမိန့်မကြညာချြ်တင
ွ ် ြိုဗစ် - ၁၉ မရာဂါ၏ လြ်ရှိမဖစ်ပွားမှုအမမခ
အမနအရ ၁၆.၈.၂၀၂၀ မှစတင်၍ အမိန့်များတွင် မဖာ်မပထားမသာ ြိစ္စရပ်များမှအပ လူ
၁၅ ဦး အစား၊ လူ ၃၀ ဦးမဖစ်မစ၊ လူ ၃၀ ဦး ထြ်ပို၍မဖစ်မစ စုမေးမခင်းမမပုရန် မပင်ေင်
ထုတမ် ပန်မကြမငာခဲ့ပါသည်။

COVID – 19 နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ြျန်းမာမရးနှင့်အားြစား

ေန်ကြီးဌာနနှင့် မပည်သ့ြ
ူ ျန်းမာမရးဦးစီးဌာနတို့ြ ထုတမ် ပန်ထားသည့် အမိန့်၊ညွှန်ကြား
ချြ်များြို လိုြ်နာရန် ပျြ်ြွြ်ပါြ ြူးစြ်မရာဂါများြာြွေ် နှိမ်နှင်းမရး ဥပမဒ
အရ အမရးေူမောင်ရွြ်သွားမည်မဖစ်မကြာင်း အစရှိသည်တု့ြ
ိ ို ထုတမ် ပန်ချြ်တင
ွ ်
ထည့်သွင်းမဖာ်မပထားပါသည်။
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COVID – 19 ြူးစြ် ြစ်ပွားမှု ဒုတိယလှိုင်း မမပါ်မပါြ်မစမေး
ပန်ကြားချြ်
မပည်မထာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုင်ငံမတာ် Coronavirus Disease 2019(COVID – 19)
ြာြွေ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ြုသမရး အမျိုးသားအေင့် ဗဟိုမြာ်မတီမှ COVID – 19 ြူးစြ်
မဖစ်ပွားမှု ဒုတိေလှိုင်း မမပါ်မပါြ်မစရန် မပည်သူ့သို့ ပန်ကြားချြ်ြို ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊
ဩဂုတလ
်
၁၈ ရြ်မန့တွင် ထုတ်မပန်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့၏ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံမဖစ်မသာ
အိနိေ
္ဒ နိင
ု ်ငံသည် ြမာ္ဘတင
ွ ်တတိေ ြူးစြ်မှုအများေုးံ မဖစ်မနပပီး မဖစ်ပွားမှု/မသေုးံ သူ
ဦးမရမှာ မန့စဉ် မမှင့်တြ်လျြ်ရှိမနမကြာင်း၊ COVID – 19 ြူးစြ်မဖစ်ပွားမှုပထမလှိုင်း
၏ အြျပိုင်း မရာြ်ရှိချိနတ
် ွင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့မခင်းမှာ မပည်သူများအားလုံး ပူးမပါင်းပါေင်
လိုြ်နာခဲ့မှုမကြာင့်မဖစ်မကြာင်း၊ ေခုအခါ ဒုတိေလှိုင်း အမနမဖင့် မရာဂါပိုးသည်မပန်
လည်ေင်မရာြ်လာနိုင်မသာမကြာင့် ြမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအချို့တွင် ခြ်ခဲစွာထိန်းချုပ်မနရ
မကြာင်း၊ မပည်သမ
ူ ျားအမနမဖင့် ဇွန်လ အလေ်မလာြ်မှ စ၍ လိုြ်နာမှုအားနည်းမန
သည်တို့ြိုမတွ့ရှိမကြာင်း၊ အြေ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်းတွင် မရာဂါမဖစ်ပွားမှု ဒုတိေ
လှိုင်းအမဖစ်မပါ်မပါြ်လာခဲပ
့ ါြ ြျန်းမာမရး၊ စီးပွားမရး အစရှိသည့်တတ
ို့ ွင် ေိးု ြျိုး
များစွာ မပါ်မပါြ်လာနိင
ု်မကြာင်း၊ COVID – 19 ြူးစြ်မှုဒုတိေလှိုင်း မမဖစ်ပွားမစရန်
မရာဂါြာြွေ်မရးနည်းလမ်း အဓိြအချြ် (၅) ချြ်ြို တိတိြျြျလိုြ်နာရန်
လိုအပ်မကြာင်း အစရှိသည်တို့ြို ပန်ကြားချြ်တင
ွ ် အမသးစိတမ
် ဖာ်မပထားပါသည်။
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ECV Textile & Apparel Online Webinar ြျင်းပခဲ့ ခင်း
EVC Textile & Apparel Webinar ြို ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဩဂုတ်လ ၂၀ ရြ်မန့၊
မမန်မာစံမတာ်ချိန်

မန့လည်

၃

နာရီတွင်

အွန်လိုင်းမှ

တစ်ေင့်

ြျင်းပခဲ့ပပီး

မဒါြ်တာခင်မမာင်မအး မှ တြ်မရာြ်မေွးမနွးခဲ့ပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချူပ်
လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုမောင် မဒါြ်တာ ခင်မမာင်မအးမှCOVID–19
ြာလအတွင်းတွင်မမန်မာ
စိနမ
် ခါ်မှုများနှင့်
Webinar

တွင်

နိုင်ငံ

အထည်ချုပ်မလာြအမနမဖင့်

တွန်းလှန်မြျာ်လွှားနိုင်မအာင်
ရှင်းလင်းမမပာကြားခဲ့ပါသည်။

ကြုံမတွ့မနရမသာ

ကြိုးစားမနမှုများ
ထို့မနာြ်

အမကြာင်းြို

နိုင်ငံအသီးသီး

မှ

မမန်မာနိုင်ငံအပါအေင် တမခားနိုင်ငံများတွင် ကြုံမတွ့မနရမသာ စိနမ
် ခါ်မှုအသစ်များနှင့်
အခွင့်အလမ်း အသစ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းအသစ်များအမကြာင်းြို မေွးမနွးခဲ့ကြပပီး
တြ်မရာြ်လာကြသူများမှ လည်း သိလိုသည်များြို မမးမမန်းခဲ့ကြပါသည်။ ECV
Textile & Apparel Online Webinar သို့ နိုင်ငံအသီးသီးမှ စုစမ
ု ပါင်း (၆၉)မောြ်
တြ်မရာြ်မေွးမနွးခဲ့ကြပါသည်။
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Coronavirus Disease 2019(COVID–19) ြူးစြ်ြပ်မောဂါ ဒုတိယလှိုငး်
ြစ်ပွားမှု သတိမပးချြ်များေှိလာပါသ ြင့် အသင်းေင်စြ်ရုံများ
သို့ အသိမပးနှိုးမော် ခင်း
မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MGMA)မှ

လတ်တမလာတွင်

မဖစ်ပွားလျြ်ရှိမသာ Coronavirus Disease (COVID – 19) ဒုတိေလှိုင်း အတွြ်
အသင်းေင်စြ်ရုံများ အတွြ် အသိမပးနှိုးမော်ချြ်ြို ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဩဂုတ်လ(၂၀)
ရြ်မန့တွင် ထုတမ် ပန်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်သားဦးမရ အမမမာြ်အမမားမဖင့် လုပ်ြုင
ိ ်မနရ
မသာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအမနမဖင့် ေန်ထမ်းများအားလုံးြို အပူချိနတ
် င
ို ်းပပီးမှသာ
ေင်ခွင့်မပုရန်၊ စနစ်တြျလြ်မေးနိုင်ရန်အတွြ် လြ်မေးမေစင်၊ မရ၊ ေပ်မပာ
အစရှိသည့်တြ
ို့ ို ထားရှိရန်၊ ေန်ထမ်းများအားလုံးြို နှာမခါင်းစည်းများ အလုံအမလာြ်
ထုတမ
် ပးမခင်း၊ ေန်ထမ်းများြို သတ်မှတ်ထားသည့် အြွာအမေးတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်
မအာင်တြ်နိုင်သမျှစီစဉ်မပးမခင်း အစရှိသည့် အချြ် ၇ ချြ်တ့ိုြို လိုြ်နာမောင်ရွြ်
ကြရန် တိြ
ု ်တန
ွ း် မခင်းတိ့ြ
ု ို အေိုပါ အသိမပးနှိုးမော်ချြ်တင
ွ ် ထည့်သွင်းမဖာ်မပထား
ပါသည်။
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နှာမခါင်းစည်း(Mask)များ ချုပ်လုပမ
် ောင်းချသည့် အသင်းေင်စြ်ရုံများအမန
ြင့် နှာမခါင်းစည်းများြို ပုံမန
ှ ်မေးအတိုင်း မောင်းချမပးကြေန်နှင့် နှာမခါင်း
စည်း ေယ်ယူလုသ
ိ ူများ ေြ်သွယ်စုံစမ်းနိုင်မကြာင်း တိုြ်တွန်းအသိမပး ခင်း
မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ

နှာမခါင်းစည်း(MGMA)များ

ချုပ်လုပ်မရာင်းချသည့် အသင်းေင်စြ်ရုံများအမနမဖင့် နှာမခါင်းစည်းများြို ပုံမှန်မေး
အတိုင်း မရာင်းချမပးကြရန်နှင့် နှာမခါင်းစည်း ေေ်ေူလိုသူများ ေြ်သွေ်စံစ
ု မ်းနိုင်
မကြာင်း တိြ
ု ်တန
ွ း် အသိမပးချြ်ြို ၂၀၂၀ မပည့်နစ
ှ ် ဩဂုတ်လ (၂၁) ရြ်မန့တွင်
ထုတမ် ပန်ခဲ့ပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ အသင်းေင်စြ်ရုံ
များြို ြျန်းမာမရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှနခ
် ျြ်များြို လိုြ်နာရန်
အတွြ် အသိမပးနှိုးမော်စာြို ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရြ်မန့တွင် ထုတမ် ပန်ခဲ့
ပပီးမဖစ်ပါသည်။ COVID – 19 မရာဂါ ဒုတိေလှိုင်းသတိမပးချြ်များမကြာင့် မေးြွြ်
များတွင် နှာမခါင်းစည်း(Mask) များ၏ မေးနှုနး် များမှာ ၃ ေနှင့် ၅ ေကြားခုန်တြ်ခဲ့
မခင်းမကြာင့် အသင်းေင်စြ်ရုံများ အမနမဖင့် နှာမခါင်းစည်းချုပ်လုပ်မနပါြ အသင်းသို့
ေြ်သွေ်ကြရန်နှင့် နှာမခါင်းစည်းများြို ေခင်ပုံမှန်မေးနှုနး် အတိုင်းမရာင်းချမပးရန်
တိြ
ု ်တန
ွ း် နှိုးမော်မခင်းမဖစ်ပါသည်။
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jrefrmEkdifiH txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif;
9th Floor, UMFCCI, No. 29, Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon.
Tel: +95 1 2314829, 2300253, Email: mgma@myanmargarments.org, Website: www.myanmargarments.org

wdkufwGef; today;jcif;
2020 ckESpf? Mo*kwfv 21 &uf/
taMumif;t&m/

/ ESmacgif;pnf; (Mask) rsm; csKyfvkyfa&mif;csonfh toif;0ifpuf½kHrsm;
taejzifh ESmacgif;pnf;rsm;udk ykHrSefaps;EIef;twkdif; a&mif;csay;Mu&efESifh
ESmacgif;pnf; 0,f,lvdkolrsm; qufoG,fpkHprf;EkdifaMumif; wdkufwGef;
today;jcif;/

1/ usef;rma&;ESifh tm;upm; 0efBuD;Xme\ owif;xkwfjyefcsufrsm;t& vwfwavmjzpfyGm;
vsuf&Sdaom Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) a&m*gul;pufrIonf 2020 ckESpf? Mo*kwf
v 16 &ufaeYrSpwifí jynfwGif;ul;pufrI (Local Transmission) rsm;tjzpf jyefvnfawGU&Sdvm&NyD;
¤if;ul;pufvlemrsm;ESifh xdawGUrI&SdcJhol trsm;tjym;vnf; oD;oefYxm;apmifhMunfhcH&vsuf&Sdygonf/
2/ xdkYaMumifh jrefrmEkdifiH txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif; taejzifh toif;0ifpuf½kHrsm;tm;
usef;rma&;ESifh tm;upm; 0efBuD;Xme\ vrf;ñTefcsufrsm;udk vdkufemMu&ef today; EdI;aqmfpm udk
2020 ckESpf? Mo*kwfv 20 &uf &ufpGJjzifh xkwfjyefcJhNyD; jzpfygonf/
3/ xdkokdYjzpfay:vsuf&Sdaom tajctaersm;ESifh COVID-19 a&m*g 'kwd,vdIif;owday;csufrsm;
aMumifh aps;uGuftwGif; ESmacgif;pnf; (Mask) rsm;\ aps;EIef;rSm 3 qESifh 5 qtMum; csufcsif;
ckefwufoGm;onfudk pkHprf;od&Sd&ygonf/
4/ odkYygí jrefrmEkdifiH txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif; toif;0ifpuf½kHrsm;xJrS ESmacgif;pnf;
csKyfvkyfa&mif;csaeaom puf½kHrsm;taejzifh toif;okdY qufoG,ftaMumif;Mum;Mu&efESifh ESmacgif;
pnf;rsm;udk ,cifykHrSefaps;EIef;twdkif; a&mif;csay;Mu&ef av;pm;pGmwdkufwGef;tyfygonf/
5/ xdkYtjyif ESmacgif;pnf;0,f,lvdkolrsm;taejzifh jrefrmEkdifiH txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif;
okdY qufoG,f pkHprf;vmygu ESmacgif;pnf;rsm;udk ykHrSefaps;EIef;jzifh a&mif;csay;Ekdifrnfh puf½kHrsm;ESifh
csdwfqufaqmif&Gufay;rnf jzpfaMumif;vnf; av;pm;pGm today; taMumif;Mum;tyfygonf/
ESmacgif;pnf;csKyfvkyfa&mif;csonfh puf½kHrsm;ESifh ESmacgif;pnf; 0,f,lvdkolrsm; qufoG,f&ef zkef;eHygwf - +95 1 2314829, 2300253
tD;ar;vf - mgma@myanmargarments.org, research@myanmargarments.org

OuúX
jrefrmEkdifiH txnfcsKyfvkyfief;&Sifrsm; toif;
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DVB Debate : “အထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းမတွ ေှင်သန်ြု့ိ ဘယ်မလာြ် အမေးကြီး
လဲ?”
မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမလာြ

အမနမဖင့်

မပန်လည်ဦးမမာ့နိုင်မရး

အတွြ် DVB Debate : “အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမတွ ရှင်သန်ဖို့ ေေ်မလာြ် အမရးကြီး
လဲ?” ြို ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဩဂုတ်လ (၂၁) ရြ်မန့တွင် DVB Facebook Page Live မဖင့်
လွှင့်၍

မေွးမနွးခဲ့ပါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံ

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ

အမနမဖင့်

ြိုဗစ်ြာလအတွင်းနှင့် ြိုဗစ်ြာလအလွန်တင
ွ ် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမလာြအမနမဖင့်
မပန်လည်ဦးမမာ့လာနိုင်ရန်အတွြ် အစိုးရ၊ လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အလုပ်သမားများ အမနမဖင့်
အတူတပ
ူ ူးမပါင်း၍ ကြိုးစားကြရမည့်ြိစ္စရပ်များြို မေွးမနွးခဲ့ကြပါသည်။ အေိုပါ DVB
Debate အစီအစဉ်သို့ မဒါ်စန္ဒာမင်း (ဥြ္ကဋ္ဌ၊ စီးပွားမရးစီမံြန
ိ း် နှင့်ေဏ္ဍာမရးမြာ်မတီ)၊
မဒါ်ခိုင်ခင
ို ်နွေ်

(အမထွမထွအတွင်းမရးမှူး၊

မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ

အသင်းချုပ်)၊ မဒါ်မျိုးမျိုးမအး (Program Director၊ မသွးစည်းညီညွတ်မသာသမဂ္ဂ
အဖွဲ့ချုပ် မမန်မာ)နှင့် မဒါြ်တာ မဇာ်ဦး(အမှုမောင်ဒါရိုြ်တာ၊ Centre for Economic
Social Development) တို့မှ ပါေင်မေွးမနွးခဲ့ကြပါသည်။
(https://www.facebook.com/DVBTVNews/videos/748621259036998/UzpfSTIyMj
ExMTA0NzgxMDQ4Njg6MjY4MzU2NTg2NTE5MjY1OA/?modal=admin_todo_tour)
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Industrial Engineering (IE) နည်းပညာသင်တန်းသင်ကြားမပးခဲ့ ခင်း
မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MGMA) နှင့် မမန်မာနိုင်ငံ
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း
(MGHRDC)

မှ

လူစွမ်းအားအရင်းအမမစ်

သင်တန်းေရာမများမှ

ဖွံ့ပဖိုးမရးစင်တာ

COVID

–

19

သင်တန်းမြျာင်း

မကြာင့်

သင်တန်းများ

ပိတထ
် ားရမသာအချိနတ
် ွင် Industrial Engineering (IE) နည်းပညာသင်တန်းြို Grand
Sports International (နဂါးညီမနာင်) စြ်ရုံတွင် သင်ကြားမပးခဲ့ပါသည်။ ထုတလ
် ုပ်မှု
စွမ်းအားများ ပိုမိုတးို တြ်မြာင်းမွန်လာမစရန်၊ နည်းပညာများအမကြာင်းြို ပိုမိုသိရှိ
လာမစရန်အတွြ် MGHRDC သင်တန်းမြျာင်းပိတထ
် ားရမသာ အချိနတ
် ွင် Industrial
Engineering (IE) နည်းပညာသင်တန်းြို စြ်ရုံတွင် သွားမရာြ် ပို့ချခဲ့မခင်းမဖစ်ပါသည်။
သင်တန်းပို့ချရမခင်းအမပါ် Grand Sports International (နဂါးညီမနာင်) စြ်ရုံမှ
Director မေုမေရည် မှ သူမ၏ အမမင်ြို မမပာမပထားမသာ ဗီဒီေိုြို မအာြ်ပါလင့်တွင်
ေင်မရာြ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(https://youtu.be/kqv0sJBUcvA)

13

GIZ နှင့် ILO တိမ
ု့ ှ COVID – 19 ြာြွယ်မေးအတွြ် မေမလိုလြ်မေးေည်
များနှင့် ပိုစတာများ မပးအပ် ခင်း
GIZ နှင့် ILO တိ့မ
ု ှ COVID – 19 ြာြွေ်မရးအတွြ် မရမလိုလြ်မေး
ရည်များနှင့် COVID – 19 နှင့် ပတ်သြ်မသာ လြ်ြမ်းစာမစာင်များနှင့် ပိုစတာများြို
မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

(MGMA)၏

အသင်းေင်စြ်ရုံများ

အတွြ် မပးအပ်လှုဒါန်းခဲ့ပါသည်။ စြ်ရုံများအမနမဖင့် COVID – 19 ြာလအတွင်းတွင်
ေန်ထမ်းများအား ြူးစြ်မပန့်ပွားမှု မရှိမစရန်အတွြ် မရမလို လြ်သန့်မေးရည်များ
(Hand Sanitizer)(500 ml & 5 Liter)၊ လြ်မေးေပ်မပာရည်များ (500 ml & 5 Liter)၊
လြ်ြမ်းစာမစာင်များနှင့် ပိုစတာများ အစရှိသည့်တို့ြို အခမဲ့ လာမရာြ်ထုတေ
် ူနင
ို ်
မကြာင်း အသင်းေင်စြ်ရုံများြို အသိမပးအမကြာင်းကြားပပီး မပးအပ်လှုဒါန်းခဲ့ပါသည်။
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စြ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ြျန်းမာမေးလမ်းညွှန်ချြ်အတိုင်း မလိုြန
် ာပါြ
ပိတ်သိမး် သည်အထိ အမေးယူမည် ြစ်မကြာင်း
စြ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ အမနမဖင့် ြျန်းမာမရးလမ်းညွှန် ချြ်အတိုင်း မပင်ေင်
မောင်ရွြ် ထားမခင်းမရှိမကြာင်း မရှာင်တခင် စစ်မေးမတွ့ရှိပါြ ပိတသ
် ိမ်း သည်အထိ
အမရးေူသွားမည်မဖစ်မကြာင်းြို ၃၀ ရြ်မန့ထုတ် 7Days News တွင် ထည့်သွင်းမဖာ်မပ
ထားပါသည်။ လြ်ရှိအချိနတ
် ွင် COVID – 19 ြူးစြ်မရာဂါအမနမဖင့် ြူးစြ်မှုနှုန်း
အား မမှင့်တြ်မနသည့်အတွြ် စြ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ အမနမဖင့် မရာဂါြာြွေ်မရး
လမ်းညွှနခ
် ျြ်များြို

ညွှနက် ြားထားသည့်အတိင
ု ်း

လိုြ်နာမောင်ရွြ်သင့်မကြာင်း

အစရှိသည်တို့ြို အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကြီးကြပ်မရးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာန
မပည်မထာင်စုေန်ကြီး ဦးသိန်းမေွ မှ မမပာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အမပင် COVID – 19 ြာလ
အတွင်းတွင် အလုပ်သမားများအား တရားစွဲေမ
ို ှုများြို မပန်လည်သုံးသပ်မပးမည်မဖစ်
မကြာင်း အစရှိသည်တို့ြို ထည်သွင်းမမပာကြားခဲ့ပါသည်။
(https://7day.news/197331)
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အသင်း၏ေန်မောင်မှု နှုန်းထားများ မလျှော့ချ ခင်း သတ်မှတ်ြာလြို
တိုး မှငခ
့် ွင့် ပုမကြာင်းအမကြာင်းကြား ခင်း
မမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MGMA) မှ အသင်း၏ေန်မောင်
မှုနှုန်းထားမှု မလျှာ့ချမခင်း သတ်မှတ်ြာလြို တိးု မမှင့်မခင်းအမကြာင်းကြားစာြို ၂၀၂၀
မပည့်နှစ် ဩဂုတ်လ(၃၁) ရြ်မန့တွင် ထုတမ် ပန်ခဲ့ပါသည်။ COVID – 19 ၏ သြ်မရာြ်မှု
မကြာင့် မဖစ်မပါ်လာမသာ စီးပွားမရးသြ်မရာြ်မှုြို မမဖမလျာ့မပးရန်အတွြ် အသင်း
၏ ေန်မောင်မှုနှုန်းထားများ မလျှာ့ချမှုြို ၃၀.၉.၂၀၂၀ ထိ ထပ်မံတုးိ မမှင့်ခဲ့ပါသည်။
သို့ရာတွင် ေန်မောင်မှုနှုန်းထားမှု မလျာ့ချမခင်းြို မဖစ်မပါ်လာသည့် အမမခအမနများ
အမပါ်မူတည်ပပီး မပန်လည်သုံးသပ်မည်မဖစ်မကြာင်း ထည့်သွင်းမရးသားထားပါသည်။
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MYANMAR GARMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION
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New Members in August 2020
Number of New Member in August 2020
Status

Country

No. of Factories

CMP

China

5

Total

Remark

5

MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2020-8-31
Status

Investment Type

Foreign Company
CMP
MC & JV

Country
China

297

Korea

64

Japan

20

Others (Country)

32

Myanmar Company

88

Joint Venture (JV)

25
526

Total (CMP Member)
Others (Not CMP)

No.of Factories

(Textile, Shop,
Inspection, Local etc.)

83

Total

Active Member

609

*Closed Factory

(CMP&Others)

116

