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မာတိကာ
စဉ်

အကက
ေ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

မနမ််မာနိငင ်ငမအည််ျျပ််ုင််င််းရှင်များအငင်းအကက
ေ ာင်း

၄

၂။

မနမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင််င််း

၅

၃။

၏မအကျ
န အက်

Covid 19 ကာုအတွင်း

၊မ ဘင်္ဂ

ရှ်

၁၀

မ
( ) Covid-19 ကာုအတွင်းမ ဗီယက််မ်နိငင ်ငမ အည််ျျပ််ုင််င််းများ၏မ အကျ
န
အက်နှင်မ့ ကောင်ရွက်ျျက်များ
( ) Covid-19 ကာုအတွင်းမ ဘဂုားကေ့
င်္
ရနှ် ိငင ်ငမ အည််ျျပ််ုင်င် ််းများ ၏မ
အကျ
န အက်နှင့်မကောင်ရွက်ျျက်များ
(ဂ) Covid-19 ကာုအတွင်းမ နမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင်င် ််း
2
မနမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင််င််း
မကောင်ရွက်ျျက်များ

၄။

2

Covid-19 ကာုအတွင်း
စိ််ကျါ်မှုများ

၅။

မုကပကတွ က်ရကငာမ စိ််ကျါ်မှုများနှငမ့် က်ာက်ေက်တွမ
ကြ
န ရှင်းနိငင ်ရ််မအစိးင ရအားမအက
ု န်ပျျက်များ

၆။

ကိးင ကား

မမုကပကတွ က်ရကငာမ

ငက်ကရာက်မှုများအားမ

၁၅
၁၆

၁၉

်ငများ
်င

အကက
ေ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁

နှစ်အုိက
င ်မမနမ််မာ့အည််ျျပ််ုင််င််း၏မ်ိကင ကင်တ
် ််ြငးိ

၅

၂

မနမ််မာ့အည််ျျပ််ုင်င် ််း၏မနိငင ်ငအုိက
င ်မအည််တင််ကိင မှု

၆

၃

နှစ်အုိက
င ်မ နမ််မာနိငင ်ငမအည််ျျပ််ုင်င် ််းမအငင်းဝင်ကငမဏ
္ပ ီမ အကရအတွက်
စငစငက်ါင်း

၇

၄

ရင်းနှီးနမှပ််နမှုှ ်စင အမျိပးအစားအုိက
င ်မစက်ရငနှငမ့် ုင််ငားအကရအတွက်

၈

၅

ုင်င
် ားအကရအတွက်အုိက
င ်မအည််ျျပ််ုင်င် ််းမအမျိပးအစားများ

၉

၆

အရွယ်အစားနှငမ့် ရင်းနှီးနမှပ််နမှုှ အမျိပးအစားအုိက
င ်မစက်ရငအကရအတွက်

၉
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3

၁။

မနမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင််င််းရှင်များအငင်းအကက
ေ ာင်း

မနမ််မာနိငင ်ငမ အည််ျျပ််ုင်င် ််းရှင်များအငင်းင််မ ုင်င
် ားများအတွက်မ ်််း််ာ်ိငင ်းေိငင ်ရာ
ငင်တ််းဝ််ကောင်မမှု ျားကိမင ့်် ိးင က်း်
ြ ီးမ ၎င်းတိငကအတွက်မ အုင်အ
် ကိငင ်အျွငအ
့် ုမ်းများမ ရှာကြွရာတွင်မ
ကူ်ီက်းျ
န င်းနြင်မ့ စက်ရုင
င ်င
် ားများအတွက်မ အက်
န ာင်းအုများမ ြ််တီးက်းရ််မ ေငးြ
န တ်ညား်ါင််။
မနမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင််င််းရှင်များအငင်း၏မ အြွ ဝင်စက်ရငများကမ ုင်င
် ားမ ၅၅၀,၀၀၀မ ်ီး်ါးကိမင အုင််
အကိငင ်များမ ့်် ိးင က်းညား်ါင််။မ ၂၀၁၅မ နှငမ့် ၂၀၁၆မ ျငနှစတ
် ွင်မ နမ််မာနိငင ်ငမ အည််ျျပ််ုင်င် ််းရှင်များ
အငင်းကမ အြွ ဝင်များနှငမ့် ်ိမင ိအ
င ကျိပးရှစိ ွာမ ေက်ေနိငင ်ရ််အတွက်မ ဝ််ကောင်မအ
ှု ငစ်များကိမင မိတ်ေက်ရ််မ
ုင်က် ောင်ျ့်ါင််။မ ညိကင အန်င်မ နမ််မာနိငင ်ငမ အည််ျျပ််ုင်င် ််းရှင်များအငင်းင််မ စီး်ွားကရး ုင်င် ််းရှင်
အျျင်းျျင်းမ ျျိတ်ေက်နငိင်ကစမ််မ့ အျမ်းအ်ားများနှငမ့် စီး်ွားကရးုင်င် ််းတူမ ရှာကြွျျိတ်ေက်က်းင််မ့
ဝ််ကောင်မက
ှု ု
ိင ််းမမိတ်ေက်က်းျ့င််။
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4

၂။

မနမ််မာနိငင ်ငမအည််ျျပ််ုင််င််း

၏အကျ
န အက်

မနမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင််င််း၏မ ်ိကင ကင်တ
် ််ြငိးင််မ ၂၀၁၂မ ျငနှစတ
် ွင်မ အကမရိက််ကေါ်ုာမ ၀.၉မ
ဘီုီယမရှိျ့ြ်ီးမ၂၀၁၉မျငနှစတ
် ွင်မအကမရိက််ကေါ်ုာမ၅.၂မဘီုီယအညိမတိငးနမင်ု
့ ာျင
့ ််။မ

5

မ်ငမ၁မ-မနှစ်အုိက
င ်မမနမ််မာ့အည််ျျပ််ုင်င် ််း၏မ်ိကင ကင််တ််ြငိး
မနမ််မာနိငင ်ငင််မ ကင်် ေကမ်း်ိငင ်းတွင်မ ငွင်းကင််ကင
ိင ာမ အဓိကအားညားက်ရမြ်ီးမ မနမ််မာနိငင ်င၏မ အည််
တင််ငိကငူများတွင်မ စက်ရင ုကီးများကမနိငင ်ငနျားငား်ိငင ်မ ငိကင မဟငတ်မ န်််တွင်းနှင့်မ န််််ကငမဏ
္ပ ီ များအတွက်မ ်ူးတွ
ငကဘာတူ်ီျျက်နြင်မ့ ုင်က
် ငိင ်က်က
ေ နျင်းမနြစ်င််။မယျင်ကမတရငတ်၊မကတာင်ကိငရီးယား၊မဂျ်််နငှ ့်မအျ
န ား အာရှ
နိငင ်ငများငိကင မအများစငမတင််ငိကျ့ြ်ီးမ၂၀၁၆မျငနှစမ် ှမ၂၀၁၉မျငနှစအ
် ညိမမနမ််မာနိငင ်ငမစငစငက်ါင်းမအည််တင််ငိကမှု၏မ၄၈မ
ရာျိငင်န်ှု ်းကိမင ဥကရာ်နိငင ်ငများငိကင မ တင််ကိင ျ့မနျင်းနြစ်င််။မ ုက်ရတ
ှိ ွင်မ ဂျ်််နငိင်င၊မ အီးယူနိငင်ငများနှငမ့် တရငတ်
နိငင ်ငငိကင မအဓိကတင််ငိကုျက်ရင
ှိ ််။

5

်ငမ၂မ-မမနမ််မာ့အည််ျျပ််ုင််င််း၏မနိငင ်ငအုိက
င ်မအည််တင််ကိင မှု
အည််ျျပ််စက်ရအများစင
င
င််မ ်ိကင ကင်အ
် ားညားင််မ့ စက်ရငများြ
န စ် ေက ြ်ီးမ ်ှ််-ျျပ််-ညင်မ် (CMP)
စ်စ်နြင်မ့ ုင်က
် ငိင ်က်က
ေ င််။မအမှာစာများအတွက်မ ကင်် ေကမ်းများကိမင ူမ နိငင ်ငနျားကမတင်ငွင်း၍မျျပ််ုင််ုျက်
ရှိြ်ီးမ ၂၀၁၂မ ျငနှစမ် ှမ ၂၀၁၉မ ျငနှစအ
် တွင်းတွငမ် စက်ရငအကရအတွက်တိငးများုာျ့င််။ ၂၀၀၇မ ျငနှစတ
် ွင်မ စက်ရငမ
6
၁၅၄မ ရငငာရှိရာမှမ ၂၀၂၀မ ျငနှစတ
် ွင်မ ၇၂၀ အညိမ တိးင နမင်ု
့ ာျင
့ ််။မ ငိကင ကငာ်မ Covid-19
ကာုအတွင်းမ
်ိတ်ငွားျက့ ငာမ ငိကင မဟငတ်မ ယာယီ်တ
ိ ်ညားကငာစက်ရငက်ါင်းမ ၁၁၄မ ရငမ ရှိြ်ီးမ ုက်ရတ
ှိ ွင်မ အည််ျျပ််စက်ရငမ
၆၀၆မ ရငငာမ ုင်င် ််းု်််တ်ုျကရ
် ိက
ှ ာမ ၉၀မ ရာျိငင ်နှု်း် မှာမ အဓိကအားြ
န င်မ့ ်ိကင ကင််ကင
ိင ာမ အားညားုင်က
် ိငင ်
က်က
ေ င််။
ယျငက်ာက််ငိင်းတွင်မ မန်််တွင်းကေးကွက်ုအ
ိင ််ျျက်မ များ်
န ားုာငြ
န င်မ့ အည််ညငတ်ုင်င
် ူများင််မ
မန်််််ိကင ကင်မ် ျားငာမကမ န်််တွင်းနှငမ့် န််််ကေးကွက်နစှ ်ျငစုငးအတွက်မ ညငတ်ုင််ရ််မ အျွငအ
့် ုမ်း ရှိုာျ့
င််။
မန််််ငိကင မ အည််တင််ကိင ကငာမ စက်ရငများင််မ အည််မှာယူမှု်််းကငာမ ဇ်််ဝါရီ၊မ ကြကြာ်ဝါရီ၊မ
စက်တင်ဘာ နှငမ့် ကအာက်တိငဘာုများတွင်မန်််တွင်းအမှာစာများကိငမုက်ျုင်က် ောင်ကု့ရိင
ှ ််။

6

မမ်ငမ၃မ-မနှစ်အုိက
င ်မမနမ််မာနိငင်ငမအည််ျျပ််ုင်င် ််းမအငင်းဝင်ကငမဏ
္ပ ီမအကရအတွက်စစင ငက်ါင်း
မနမ််မာနိငင ်ငရှမိ စက်ရများတွ
င
င်မ ုင်က
် ငိင ်က်ကငာမ အမှာအားုငး်ီး်ါးင််မ ်ှ််-ျျပ််-ညင််မ (CMP)
စာျျပ််နြင်မ့ ုင်က
် ငိင ်က်ျ
န င်းနြစ်မြ်ီးမေီဇငိင ်းြ််တီးနျင်း၊မကင်် ေကမ်း့်် ိးင နျင်း၊မကိယ
င ််ငိင်ဂငကိ ညာင်များတွင်မ ်စ္စ််းငိမ်း
မနျင်း၊မ ျျပ််ုင််ြ်ီးအည််များကိမင ်ိကင က်းျ
န င်းတိကင ကင
့ ကိင မ ည််ကောင်းဝ််ကောင်မမှု ျားကိကင တာ့မ မန်ပုင်န် ိငင ်နျင်းမ မရှိ
ကငးက်။မ အေိ်င ါဝ််ကောင်မမှု ျားမ မက်းျ
န င်းကက
ေ ာင်မ့ ရရှိင့််အနမတ်ကငွမာှ မ အက််ကအငတ်ရိကှ ််
ြ ီးမ ရင်းနှီး
မနမှပ််နကငွ
ှ များကငာမ Free-On-Board (FOB) ၊မ Own-Design-Manufacturing (ODM) ၊မ Own-BusinessManufacturing (OBM) စာျျပ််အမျိပးအစားများနှငု
့် င်က
် ငိင ်ရ််မအျက်အျများမရှကိ ်င််။
7
မနမ််မာနိငင ်ငရှမိ အည််ျျပ််စက်ရအများစင
င
င််မ နိငင ်ငနျားငား်ိငင ်စက်ရငများမငိကင မဟငတ်မ တရငတ်၊မညိငင်ဝမ်၊မ
ဂျ်််နငှ ့်မ ကတာင်ကိငရီးယားနိငင်ငများရှမိ စက်ရငများ၏မရငးျွများမ နြစ်င််။မ နမ််မာနိငင ်ငရှမိ အည််ျျပ််ုင်င် ််းမ၆၀၆မ
ျငအ်က်မ ၃၅၅မ ျငင််မ နိငင ်ငနျားငား်ိငင ်နြစ်င််။၂၀၁၉မ ဩဂငတ်ုအညိစာရင်းဇယားများအရမ ုင်င် ််းမ ၆၀၆မ
ျငအ်က်မ ုင်င် ််းမ၂၈မျငကငာုျှင်မ စက်ရတစ်
င ရငုျှင်မ ုင်င
် ားမ၂,၀၀၀မကကျာ်ကိငမ ျ််ကညားနိငင ်ြ်ီးမစက်ရင အကရ
အတွက်မုျင်နမ််စာွ မတိးင များုာျင
့ ုိမင အုင်င
် မားအကရအတွက်မ ၅၀၀မကအာက်ရမှိ စက်ရငအကငးများကု််းမ
မနမ််မာနိငင ်ငရှမိ စက်ရအကရအတွ
င
က်မ စငစငက်ါင်း၏မ၄၂မရာျိငင်န်ှု ်း်ီး်ါးအညိမ တိးင တက်ုာက််
ြ ီနြစ်င််မ ။မအေိ်င ါမ
စက်ရငမ၆၀၆မျငတွင်မ ုင်က
် ငိင ်က်ကငာမုင်င
် ားက်ါင်းမ၅၅၀,၀၀၀မကကျာ်ရိှြ်ီးမ၈၀မရာျိငင်နှု်း် မှာမနိငင ်ငနျားငား်ိငင်
စက်ရငတွင်မုင်က
် ငိင ်က််
ြ ီးမ၁၅ ရာျိငင်န်ှု ်းကမနိငင ်ငငား်ိငင ်စက်ရငတွင်မုင်က
် ငိင ်ကာမ၅မရာျိငင ်နှု်း် ကမြက်စ််စက်ရင
များတွင်မုင််ကငိင ်က်က
ေ င််။
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်ငမ၄မ-မရင်းနှီးနမှပ််နမှုှ ်စင အမျိပးအစားအုိက
င ်မစက်ရငနှငမ့် ုင််ငားအကရအတွက်

မနမ််မာနိငင ်ငတွင်မုင်င
် ားမ၂,၀၀၀မအညက်မစက်ရငများမ၅မရာျိငင်န်ှု ်း၊မုင်င
် ားမ၁,၀၀၁မမှမ၂,၀၀၀မမေကားရှမိ
စက်ရင ုကီးမ၂၁မရာျိငင ်နှု်း် ၊မုင်င
် ားမ၅၀၁မမှမ ၁,၀၀၀မမေကားရှိမ အုတ်စားစက်ရငမ၃၂မရာျိငင်န်ှု ်း၊မုင်င
် ားမ၅၀၀မ
ကအာက်မစက်ရကငးမ၄၂မရာျိ
င
ငင ်နှု်း် မရှင
ိ ််။မ
8

်ငမ၅မ-မုင်င
် ားအကရအတွက်အုိက
င ်မအည််ျျပ််ုင်င် ််းမအမျိပးအစားများ

8

်ငမ၆မ-မအရွယ်အစားနှင့်မရင်းနှီးနမှပ််နမှုှ အမျိပးအစားအုိက
င ်မစက်ရငအကရအတွက်
၃။

Covid 19 ကာုအတွင်း

( )

၊မဘင်္ဂုား ရှ်

Covid-19 ကာုအတွင်းမဗီယက််မ်နငိင ်ငမအည််ျျပ််ုင််င််းများ၏မအကျ
န အက်နှငမ့်
9
ကောင်ရွက်ျျက်များ

 တင််ငိကကင််အမှာများမ ်ယ်ြျက်ျရင့်အ
် တွက်မ အဝတ်အည််နှငမ့် တင််ကိင ကင်မ် တ််ြငးိ ကုျာက
့ ျျ့မြ်ီးမ
ဤအကျ
န အက်တွင်မ စီး်ွားကရးုင်င် ််းအများစငကမ န်််တွင်းဝယ်ုအ
ိင ားနှငမ့် ကိက
င ််ီကစရ််မ အဝတ်
နှာကျါင်းစ််းမညငတ်ုင််နျင်းငိကင မမကန်ာင်းုုင်က် ောင်ျင
့ ််။
 ဗီယက််မ်မ အစိးင ရကမ Covid-19 ကက
ေ ာင့မ် စီး်ွားကရးမ ညိျိငက်မမှု ျားမ ကုျာ့်ါးကစရ််အတွက်မ ျစားျွင့မ်
အမျိပးမျိပးကိမင ညငတ်န်််ရ််စစီ ဉ်ျ့ြ်ီးမဝ်် ုကီးျျပ််ကမ ညိျိငက်မရ
ှု ိကှ ငာမစီး်ွားကရးုင်င် ််းများကိမင ကူ်ီရ််မ
ုမ်းညွှ််ျျက်မ (၁၁)မ ျျက််ါမ ကောင်ရွက်ျျက်ကိငု််းမ ညငတ်န်််ျ့င််။မ ျစားျွငမ့် ျားတွင်မ အျွ််
က်းကျျမှုများမ ကရွှ ေိငင ်းနျင်း၊မ အျွ်က် ုျှာ့က်းျ
န င်း၊မ စီး်ွားကရးုင်င် ််းများအတွက်မ ကမ
န အငငး်
န ပျ တိကင မ
်ါဝင်င််။
 ဗီယက််မ်နိငင ်ငမ ဗဟိဘ
င ဏ်မ The State Bank of Vietnam (SVB) ကမ ကြကြာ်ဝါရီမှစ၍မ အတိးင နှု််း
များကိမင နြတ်ျ့ြ်ီးမြ
န စ်င််။မညိငကအန်င်မအတိးင နှု််းများကိမင ကုျှာ့ျျရ််မ (SVB) ကမနိငင ်ငအတွင်းရှိမစီး်ွားကရးမ
ဘဏ်များကိမင ကတာင်းေိငျ့င််။
 Covid-19 အေင့်မ (၂) အတွင်းမThe Vietnam Textile and Garment Association (VITAS) ကမ
အုင်ရ
် ငှ ်နှငမ့် အုင်င
် မားများအတွက်မ(၂၀၂၀) တွင်မုူမြှု ူုငကရးနှင့်မအငင်းကက
ေ းကိမင ကင်းုွှတ်ျွင့်
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က်းရ််၊မစီး်ွားကရးုင်င် ််းများအကက
ေ ာင်းမ(၂၀၂၀) ျငနှစတ
် ွင်မ CIT က်းကျျမှုကမိင ေိငင ်းင့ရ််နငှ ့်မ (၂၀၂၀)
အတွက်မVAT အမျိပးအစားအားုငးက်းကျျမှုကိငမေိငင ်းင့ရ််မုင်က် ောင်ျ့င််။
 VITAS ကမ “US နှငမ့် EU ကေးကွက်များကမ ဗီယက််မ်မ အည််အုိ်န် ှငမ့် အဝတ်အစားများကိမင
တရားဝင်ရ််ေငငိ ်းုိငက်င််” ဟူကငာမငတင်းနှင့်် တ်ငက်၍မုင််င််းများမစိးင ရိမ်က ေကာင့် ေကက်ျ
န င်းမှမ
ကာကွယ်ရ််အတွက်မ မျိငင်ုကငာမ
င
ငတင်းအျျက်အုတ်ကမိင အတ််န်ပရ််မ US Department of
State and representatives of the European Union ငိကင မ အင်ားျစာမ တင်ငွင်းရ််မ MOIT,
Trade Office in the United States and the Delegation of the European Union in
Vietnam နှငမ့် ်ူးက်ါင်းကောင်ရွက်ျင
့ ််။
 Covid-19 ကာုအတွင်းတွင်မ တရငတ်၊မ ဘဂုားကေ့
င်္
ရ၊ှ် မ ်ါကစ္စတ််၊မ ကကမဘောေီးယား၊မ နမ််မာနိငင ်ငတိငကမ
အ်ါအဝင်မ ညငတ်ုင်က် ရးနှင့်မ တင််ကိင ကရးမ နိငင ်ငမ (၆) နိငင ်ငမှမ အျ
န ားအည််အုိ်န် ှငမ့် အဝတ်အစား
ုင်င် ််းအငင်းများနှငအ
့် တူမ ုင််ကငိင ်က်ကငာမ The Vietnam Textile

and

Garment

Association (VITAS) င််မ တာဝ််ရရ
ှိ ှိဝယ်ယူနျင်းမအကု့အညနှငမ့် ်တ်ငက်၍မ(၁) အကရး်ါကငာမ
ဝယ်ယူကရးေင မနြတ်ျျက်များမျျမှတ်ကငာအျါမအုင်င
် မားများမsupply chain ်ယ််ယ်ရိမှ စီး်ွားကရးမ
ုင်င် ််းအက်ါ်မငက်ကရာက်နငိင်ကျျအားုငးကိမင ေငးမနြတ်ရ််မ (၂) ဝယ်ယူကရး စာျျပ်််ါမစ််းမျဉ်းများကိမင
ုိက
င ််ာရ််မ ၊မ စာျျပ်််ါမ တာဝ််များကိမင နြ့်ေ
် ််းမ ကောင်ရွက်ရ််နငှ ့်မ ကေးနှု််းမ (ငိကင ) ကငွက်းကျျမှုမ
ငတ်မတ
ှ ်ျျကမ် ျားကိမင န်််ု််မ ်ှပိ နိငှု ်းနျင်းမ မ်
န ပုင်ရ
် ််မ (၃) ်စ္စ််းက်း်ိကင နျင်းမ (ငိကင ) ကင််် စ္စ််းမ
်ိကင ကောင်မက
ှု ိမင ုက်ျရ််၊မ အငင့ရ
် ိှြ်ီးမ ကင်် ေကမ်းများြ
န င့်မ ုက်ရည
ှိ ငတ်ုင််က်ေမ ကင််် စ္စ််းများနှင့မ်
ညငတ်ုင််ြ်ီးငားမ ကင််် စ္စ််းများအတွက်မ ကငွက်းကျျမှုကမိင ငကဘာတူည10
ားင့်အ
် တိငင ်းမ ေက်ုက်
ကောင်ရွက်ရ််၊မညငတ်ုင်က် ်င့််မအမှာများကိမင ်ယ်ြျက်နျင်းမ်
န ပရ််မညငတ်န်််ျ့င််။
 Covid-19 ကက
ေ ာင့်မ အုင်င
် မားများမ တာဝ််မမှ ရ််စျရျ
န င်း၊မ factory disruption ကက
ေ ာင့်မ ယာယီမ
ျွငက့် ်းျရျ
န င်းတိငကအတွက်မ အုင်င
် မားများကိမင က်းကျျရ််မ ကငမ္ပဏီများအတွက်မ အကညာက်အ်မ့
အစီအစဉ်များမ ့်် ိးင ရ််မ Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) ကမ
ကငမဏ
္ပ ီများရှိမ အုင်င
် မားများအ်ါ်မ Covid-19 ငက်ကရာက်မကှု ုျာ့်ါးမကစရ််မ အစိးင ရညငိကင မ အက
ု န်ပ
ျင
့ ််။
 စာျျပ််ျျပ််ညား်
ြ ီးမCovid-19 ကက
ေ ာင့မ် ုစာမျ့ ွငယ
့် ူရကငာမ(ငိကင ) အုင်ေ
် ငိင ်းင့ျရကငာမအုင််ငမား
များနှငမ့် ်က်ငတ်င့််မ ကိစရ
္စ ််များအတွက်မ တိကျကငာမ ုမ်းညွှ်ျ် ျက်များမ ့်် ိးင က်းရ််၊မ မ Covid-19
ကာုအတွင်းမမကန်ာင်းုွယ်န်င်ုွယ်ရကှိ ငာမအုင်ျ် ျိ််များနှငမ့် ်တ်ငက်င့််မ မူဝါေများကိမင န်််ု််
ငငးင််ရ််၊မ Covid-19 ကာုအတွင်းမ မကေငအုိက
င ်မ အ်ိမ်ေ
့ ငးုင််ျညက််််းကငာမ ုင်ျ် ကိမင
ငကဘာတူရ််မအုင်င
် မားများနှငမ့် အုင်ရ
် ငှ ်များကိမင ျွင့် န်ပရ််မအစိးင ရကိငမတိက
င ်တွ်း် ျ့င််။
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Covid-19 ကာုအတွင်းမဘဂုားကေ့
င်္
ရနှ် ိငင ်ငမအည််ျျပ််ုင််င််းများ၏မအကျ
န အက်နှင်မ့
ကောင်ရွက်ျျက်များ

 Corana virusကက
ေ ာင့်မ ညိျငိက်မှုကုျာ့်ါးကစရ််မ ်ိကင ကင်ု
် င်င် ််းကိမင အဓိကမုင်က
် ငိင ်ကငာမုင်င် ််းများ
အတွက်မ ယူရမိင င််းမ (၅၃၀) ကညာက့််မ့််မ အစီအစဉ်ကမိင ကက
ေ ်ာျ့မြ်ီးမ HSBC Bangladesh ကမ
Coronavirus ကက
ေ ာင့မ် စီး်ွားကရးမ အကျ််အတ််းကိငမ ကကျာ်ုွှားရ််မ ၎င်း၏မ အည််အုိ်န် ှင့မ်
အဝတ်အစားုင်င် ််းရှင်များကိမင ကူ်ီရ််စမီ ျျကမ် ျားကိမင ကက
ေ ်ာျင
့ ််။
 ဘဏ်များကု််းမ ကငွရင်းက်းကျျျ
န င်းကိငမ ကုးုအညိမ တရားဝင်ေငငိ ်းငည
့ ား်
ြ ီးမ တစ်နှစအ
် ညိမ အညူး
ကာုတိကင ျျးကငွများကိမင ့်် ိးင က်းျ့ြ်ီးမတရားဝင်မေိငင ်းင့ညားင့်မ် ကာုအတွင်းမုင်င် ််းရှင်များ အက်
မနြင့မ် အရစ်ကျက်းကျျျ
န င်းအားမေိငင်းငက့ ်းညားျင
့ ််။
 Bangladesh ဗဟိဘ
င ဏ်ကမုင်င် ််းများအတွက်မ အုားတူမ ့်် ိးင မူကမိင တိးင နမှငက့် ်းရ််
အားမကတာင်းေိငျ့င််

မဘဏ်များ

 Bangladesh အစိးင ရကု််းမInternational Monetary Fund နှငမ့် ကမဘောဘဏ်ညမမှမ ကေါ်ုာမ(၁)
ဘီုီယ အကူအ်ီကတာင်းျျင
့ ််
 အမှာများ ြျက်ငိမ်းနျင်း/ ကရွှ ေိငင ်းနျင်း/ ရင်င
် ိမး် နျင်းတိငကက ေကာင့မ် ေငးရှုးကငာမ ဝင်ကငွကမိင မျှကဝကျျရ််
အုိကင ငှာမ နြစ်နငိင ်ကငာမ ်ူးက်ါင်းမူများနှင့်် တ်ငက်၍မ supplier များကမ ၎င်းတိငက၏မ ကင်အ
် မှတ်တေိ််
များ/ ုက်ုီမ ကရာင်းျျငူများနှငမ့် ကေွးကနွးရ််၊မ စီး်ွားကရးုင်င် ််းများ၏မ ေငးရှုးမှုများကိမင ဝယ်ငူ/
ကင်အ
် မှတ်တေိ််/ ုက်ုီကရာင်းျျငမူ ျားနှငမ့် တစ်စိတ်တစ််ငိင်းမငိကင မဟငတ11
်မ အ်
န ့်အ
် ဝမမျှကဝကျျရ််၊မ
်ိကင ကင်တ
် င််ငိကငူများအတွက်မ ကျျးကငွများကိငမ case by case basis မနြင့မ် အျျိ်က် ရွှ ေိငင ်းနိငငရ
် ််မ မ The
Centre for Policy Dialogue (CPD) in Bangladesh ကမု ကော်ျင
့ ််။
 Bangladesh Bank ကမ ကျျးကငွမ န်််ေ််မှုအျက်အျများကိမင ရင်ေငိင ်ရ််မ စီး်ွားကရးဘဏ်များငိကင မ
ုမ်းညွှ််မှုများမ့််ငိးက်းျင
့ ််။
 BGMEA ဥက္က ဌမ Dr.Rubana Huq ကမ ဘဂုားမ
င်္ မကေ့ရ
် ်တ
ှ ွင််င်ရင်းမ ုင်က
် ငိင ်က်ကငာမ ၎င်းတိငက၏မ
ကင်အ
် မှတ်တေိ််များအားမ ကင််် စ္စ််း်ိကင ကောင်မမှု ျားကိမင မေိငင ်းင့ရ််မ ငိမင ဟငတ်မ မ်ယ်ြျက်ရ််မ
ျျက်ျျင်းမတိက
င ်တွ်း် က်းရ််မ the German Federal Minister for Economic Cooperation and
Development Dr. Gerd Müller ကိမင ကတာင်းေိျင င
့ ််။
 ်ာမ််ကကျာ်မ အမှတ်တေိ််များကမ ညငတ်ုင််ြ်ီးငားမ (ငိကင ) မှာယူြ်ီးငားမ ကင််် စ္စ််း က်း်ိကင မှုများကိမင
ုက်ျနျင်းနြင့မ် အဝတ်အည််မ supplier များကိမင ကူ်ီက်းရ််မ အာမျျ့င််။မ ငိကင ကငာ်မ ၄င်းအမှတ်
တေိ််များကမ မှာယူြ်ီးငားများကိမင ုက်ျကငာ်ု််းမ အငစ်မှာယူနျင်းကိမင ယာယီေငိင ်းင့ညားရ််မ
ေငးြ
န တ်ျင
့ ််။
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Covid-19 ကာုအတွင်းမ နမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင်င် ််း
အည််ျျပ််ုင်င် ််း
ကောင်ရွက်ျျက်များ

မနမ််မာနိငင ်ငမ

● မနမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင််င််းရှင်များအငင်းင််မCOVID-19 ကရာဂါမ
န ််မာနိငင ်ငငိကင မစတင်ကရာက်ရှိ
ုာင့်မ် အျျိ်မ် ှစတင်၍မ ကင်် ေကမ်းန်တ်ုတ်မမှု ျားနှင့်မ ရင်ေငိင ်ရမ့်အ
် ျက်အျများကိငမ ကြ
န ရှင်းနိငင်
င့်မ် ်််းုမ်းများကိရ
င ာှ ကြွရ််မ ဘဏ္ဍာကရး၊မ စီမကိ််းနှင့်စးီ ်ွားကရးကကာ်မတီ၊မ အုင််ငမား၊မ ုူဝင်မှု
မုကီး ေက််ကရးနှင့်မ န်််ငူကအင်အားဝ်် ုကီးဌာ်၊မ UMFCCI၊မ မနမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််ုင်င် ််းရှင်များ
အငင်း၊မ Korea Garment Associationမ in Myanmar နှငမ့် Chinese Textile & Garment
Association in Myanmar မှမ အက
ု ီးအကနှင့်မ တာဝ််ရင
ှိ ူများကမ အ်််းေငးုင််ျကက
ေ းကငွ
ငတ်မတ
ှ ်နျင်းမ ကရွှ ေိငင ်းက်းရ််၊မ စက်ရငများကိမင ကငွက ေကးအကူအ်ီက်းရ််၊မ ်စ််ာကက
ေ းက်းရ််မ ကိစ္စရ််
များမ ကင်် ေကမ်းများကရာက်ရှိ်ါကမ အုျင်အနမ််ညငတ်နိငင ်ရ််မ ကူ်ီက်းရ််နငှ မ့် ုူမြှု ူုငကရးဌာ်မှု််းမ
အုင်င
် မားများအတွက်မ ကူ်ီက်းရ်် ကေွးကနွးတင်န်ျ့ ေကင််။မ နမ််မာနိငင ်ငမ အည််ျျပ််ုင်င် ််း
အက်ြ
န င့မ် အည််ျျပ််ုင်င် ််းကဏ္ဍအတွက်မ အကညာက်အ့်နြစ်ကစရ််မ ကြာ်န််ါုင်က် ောင်ျျက်များ
ကို
င ််းမ
ုင်က် ောင်ျ့င််။
● ကင်တ
် င်နှငမ့် စာရွက်စာတမ်းတင််ငိကနျင်းအတွက်မ ၂၅မရာျိငင ်နှု်း် ကုျှာ့ျျက်းရ််မ DHLနှငမ့် ငကဘာ တူ်ီမှု
ရယူနျင်း။
● COVID-19 ငက်ကရာက်မှုမက ေကာင့ည
် ိျိငက်မှုရကှိ ငာမစီး်ွားကရးုင်င် ််းများအတွက်မ အစိးင ရမှ ကညာက့််
12
င့်မ် COVID-19 Fund မှမ ညငတ်ကျျးမ့််ကျျးကငွမ ုျင်နမ််စာွ မ ကုျှာက်ညားနိငင ်ရ််မ အငင်းဝင်
ကငမဏ
္ပ ီများကိမင ကူ်ီက်းျ
န င်း။
● မနမ််မာနိငင ်ငမအည််ျျပ််ုင်င် ််းရှင်များအငင်း၏မဝ််ကောင်မနှု ှု်း် ညားများမကုျှာ့ျျက်းျ
န င်း။
● COVID-19 ညိ်း် ျျပ််ကရးနှင့်အကရးက်ါ်တင်က် မန်််ကရးကကာ်မတီရ်််ငကငွအတွက်နမ််မာနိငင ်ငအည််ျျပ််
ုင်င် ််းရှင်များအငင်းမကမကငွကျ််မငိ်း် မ၁၀၀မုှူေါ််းနျင်း။
● UNOPS မှမ စီမျ်ကျ် ွ၍မ SMART Textile & Garments မှမ အကကာင်ည််ကြာ်ကောင်ရွက်င့််မ
ဥကရာ်ငမဂ္ဂ၏မEU Myan Ku (မနမ််ကူ) ရ်််ငကငွ့်် ိးင မှုတွင်မ်ူးက်ါင်း်ါဝင့််် ိးင က်းျ
န င်း။
● မနမ််မာနိငင ်ငအုင်င
် မား၊မ ုူဝင်မှု ုကီး ေက််ကရးနှင့်မ န့််င
် ူကအင်အားဝ်် ုကီးဌာ်မှမ စက်ရင၊မ အုင်ရ
် င၊မ
အုင်ဌ် ာ်များ စစ်ေးမှုန်ပုင်ရ
် ာတွင် မုကိပတင်မကောင်ရွက်ညားရမ့်် အျျက်အုက်များကိင ညငတ်န်််
က်းျ
န င်းနှငမ့် အျျိ်န် ှငတ
့် က်
န း်ီငိရိနှ ငိင်ရ််ငတင်းအျျက်အုက်မနြ်က်မကဝက်းျ
န င်း။
● အည််ျျပ််အုင်င
် မားများအတွက်မ ုှုမြှု ူုငကရးအာမျုင်င
် ားများအတွက်မ COVID-19 ကာု
အတွင်း ရရှနိ ိငင ်င့်မ် အကျိပးျစားျွငမ့် ျား၊မ ကညာက့််က ေကးကငွများရယူနငိင်ရ််မ ုိအ
င ််င့်် အျျက်
အုက်များအျျိ်န် ှငတ
့် က်
န း်ီညငတ်န်််က်းျ
န င်း။
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Covid-19 ကာုအတွင်း

မမုကပကတွ က်ရကငာစိ််ကျါ်မှုများ

 မနမ််မာနိငင ်ငင််မ supply chain ၏အုယ်တွင်မ ရှိက်ကငာကက
ေ ာင့မ် စိ်က် ျါ်မှုများစွာ ရှိက်င့််
အတွက်မ ကင်် ေကမ်းများရရ််မ ျက်ျနျင်း၊မ ကအာ်ေါများကုျာ့်််းငွားျ
န င်းမ (ငိကင ) မကျတ္တ ရ်််ားညားျ
န င်း
နှငမ့် ကငွက်းကျျမှုများမ က်ာက်ကျျ
န င်းမ (ငိကင ) မရရှိနျင်း၊မ ်ာမ််ကကျာအ
် မှတ်တေိ်အ
် ျျိပကကမ အမှာများ
်ယ်ြျက်နျင်းနှငမ့် အျျိပကကငမဏ
္ပ ီကမ ကေဝါုီျငွားျ
န င်းမ နမ််မာနိငင ်ငမ အည််ျျပ််ုင်င် ််းအက်ြ
န င့မ်
အငင်းဝင်များကိမင စစ်တမ်းကကာက်ယူျရ
့ ာမ အများစငမှာမ ဇူုငိင ်ုအညိငာမ ကအာ်ေါများရှိြ်ီးမ
စက်တင်ဘာု မှမ စတင်ကာအျက်ျများမ စတင် ုကပကတွ ုာနိငင ်မြ်ီးမ အငင်းဝင်မ ၃၀မ ရာျိငင ်နှု်း် ငာမ
ကအာ်ေါများ ေက်ုက်ရရှနိ ိငင်င််
။
 မနမ််မာနိငင ်ငတွင််တ
ိ ်ရက်များစွာရှကိ ််
ြ ီးမ အျျိ််် ို
င ျက်းရျ
န င်းင််မ ်ငမှ်ု
် င်ျ် ၏မ နှစ်ေျ်က်နြစ်က်၍မ
မန််််ရင်းနှီးနမပ််နှငူများ ုာရ််အျက်အျမြ
န စ်ုျက်ရှိင််။
 ုက်ရတ
ှိ ွင်မ အည််ျျပ််စက်ရများတွ
င
င်မ စိ်က် ျါ်မှုများစွာရှကိ ််
ြ ီးမအ်ာဂတ်အုားအုာကိမင ျ်က်မှ််းရ််မ
ုွ်စ် ွာမ ျက်ျကငာ်ု််းမ အုင်ရ
် ငှ ်မ အုင်င
် မားက
ေ ားမ ်ိမင ိ်င ားု််မရ
ှု ို
ှ ာ်
ြ ီးမ အငင်းအြွ အေင့်
တွင်မ အကတာ်အားကကာင်းုာ်
ြ ီနြစ်ြ်ီးမစက်ရငအေင့်တွင်မ အစိးင ရ၏ကူ်ီ့််ိးင မှုနြင့်မ ကတွ ေင ်ှနိ ိှု မှုများမ
မန်ပုင်န် ိငင ်ရ််မုိအ
င ််က်ကငး်
ြ ီးမယင ေက််မတ
ှု ််ကောက်ကရးမှာု််းမစိ်က် ျါ်မှုအျျိပက ရှိက်ကငးင််။
 ဥ်ကေများမှာု််းမတိးင တက်ငင့်ြ်ီးမုက်ကတွ နှင့မ် ကိငက််ီြ်ီးမုိက
င ််ာရ််ုွယ်ကူငင့်င််။
 Covid-19 ကာုအတွင်းမ အမှာ်ယ်ြျက်မမှု ျားကက
ေ ာင့်မ အုင်ရ
် ာှ း်ါးုာ်
ြ ီးမ န််််ရင်းနှီးနမှပ််နမှုှ များ
13
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မုကပကတွ က်ရကငာမ စိ််ကျါ်မှုများနှငမ့် က်ာက်ေက်တွမ ငက်ကရာက်မှုများအားမ ကြ
န ရှင်းနိငင ်ရ််မ အစိးင ရအားမ
အက
ု န်ပျျက်များ
 Covid-19 ကာုအတွင်းမ စက်ရငများမ ်ိတ်ငိမး် (ငိငက)ယာယီ်တ
ိ ်ငိမး် ျ့င့််အတွက်မ အုင်င
် မားမ
၄၅,၀၀၀မကကျာ်မအုင်ု
် က်မ့နြစ်ျရ
့ င််။မညိကင က ေကာင်မ့ အည််ျျပ််ုင်င် ််းများငာမကမအုင်င
် မား
များ်ါမ များစွာညိျငိက်ျရ
့ င််မ့ Covid-19 ကာုအတွင်းနှငမ့် Covid-19 အုွ်က
် ာုတိကင တွင်မ
ေငးရှုးမှုများကိမင မန်််ု််ကငစားရ််အုိကင ငှာမအက
ု ပန်ပျျက်များကိမင တင်န်အ်််ါင််။
 ုင်င
် ားများ၏မ ုင်ျ် ကိမင တွက်ျျက်ရာတွင်မ အုင်မ် ုင််် ါကမ ုင်ျ် မရင််စ့ ်စ်ကမိင ကျင်င
့ ငးရ််
ု််းမ ုိအ
င ်််ါင််။မ ယင်းစ်စ်မ အငက်ဝင်ုာမှငာမ ုင်င် ််းများအက်ြ
န င်မ့ ုင်င
် ား၏မ ညငတ်ုင််
နိငင ်စွမ်းကိမင ကကာင်းမွ်စ် ွာမ ကိငင ်ကွယ်နိငင ်ြ်ီးမ ုင်င် ််းကဏ္ဍတစ်ျု
င ငး၏မ supply chain ကိမင နမှင်တ
့ င်
နိငင ်မှာနြစ််ါင််။မ မနမ််မာနိငင်ငရှမိ အည််ျျပ််ုင်င် ််းအများစငမာှ မ ်ှ််-ျျပ််-ညင်မ် (CMP) စာျျပ််
မနြင်င
့ ာမုင်က
် ငိင ်က်ျ
န င်းနြစ်ငနြင့်မ supply chainမညိျိငက််ါကမအုင်အ
် ကိငင ်များမရ််တ််ကရြ်ီးမေငးရှုး
မှုများမရှနိ ိငင ််ါင််။
 Covid-19 ကက
ေ ာင်မ့
်စ္စ််းန်တ်နျင်း၊မ အုင််် ိတ်ရက်များျ
န င်းကက
ေ ာင်မ့ ရင်းနှးီ နမှပ််နငူ
ှ များကမ
ကေးကွက်အတွင်းမှမ ညွက်ငွားျ့ ေကမြ်ီးမုင်င
် ားများနှငမ့် နိငင ်င့စးီ ်ွားကရးညိျငိက်ျရ
့ င််။မညိငငိငကနြစ်နျင်း
မှမ ကာကွယ်ရ််မ ုူမွအြ
န စ်ျယူနျင်းဥ်ကေမ အငက်ဝင်ုာကအာင်မ ကောင်ရွက်ငင့်် ါင််။မ ငိကင မှငာမ
အုားတူကိစ္စရ််များြ
န စ််ါကမဥ်ကေအရမကြ
န ရှင်းနိငင ်မ််နြစ်မြ်ီးမဥ်ကေြ
န င်14
မ့ ညိ််းျျပ််မှုမ အား်််း်ါကမ
ရင်းနှီးနမှပ််နငူ
ှ များမညွက်ငွားနိငင ်ကျျများငမနြင်မ့ န်််တွင်းစီး်ွားကရးအတွက်မေငးရှုးမှုများမရှနိ ိငင ််ါင််။မ
 Covid-19 ကက
ေ ာင်မ့
ုင်င် ််းရှင်ငာမကမ အုင်င
် မားများတွင်ု််းမ
ုင်ျ် မရျ
န င်း၊မ အုင််နြပတ်ျရျ
န င်းတိငကကင
့ ကိင မ ညိျိငက်မှုများစွာရှျိ ့် ါင််။မ ုင်င် ််းရှင်များနှငမ့် အုင််
ငမားများအက်ြ
န င်မ့ အည််ျျပ််ုင်င် ််းများမ န်််ု််ု်််တ်နငိင်ကစရ််မ ်ိမင ိငကတွ ေငကေွးကနွးြ်ီးမ
နှစ်ြက်အြွ အစ််းအက်ြ
န င့်မ်ားု််မ်ှု ိရ
င ိစှ ာွ နြင့်မုင်က
် ငိင ်ု်ိင ါင််။မ
 အစိးင ရညငတ်န်််ျျက်များမ ကနှာင်က့ နှးနျင်းကက
ေ ာင်မ့ ုင်င် ််းု်််တ်ရာတွင်မ ညိျိငက်မှုမ ရှိျင
့ ််အ
့ န်င်မ
ရငတ်တရက်ညွှ်် ေကားျျကမ် ျားကက
ေ ာင်မ့ ုင်င် ််းများအက်ြ
န င့်မ န်င်ေင်ျျိ််် ််း်ါးမြ်ီးမုင်င် ််းေက်ုက်မ
ုင်က
် ငိင ်ရ််မျက်ျျ့် ါင််။
 Covid-19 ကာုအတွင်းမ အည််ျျပ််ုင်င် ််းတစ်ျု
င ငးမ န်််ု််မ ု်််တ်နငိင်ရ််မ ကငွအား၊မ ုူအားမ
ုိအ
င ််ြ်ီးမ အရှိ်မ် န်တ်မ ေက်ုက်ုင်က
် ငိင ်နငိင ်ရ််မ အစိးင ရအားမ အ်ိမ့ေ
် ငးုင််ျုစာငတ်မတ
ှ ်ျျက်ကိမင
ေိငင ်းင့ညားမကစုိ်င ါင််။မညိငကအန်င်အကျ််အတ််းကာုအတွင်းမုင်င် ််းများမ်ငမှ််ု်််တ်နငိင်ရ််မ
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အျွ်က
် င်းုွတ်ျငွ ့် ကာုမ ငတ်မတ
ှ ်ညားရှကိ ်းငင့်မြ်ီးမ အျွ်က
် င်းုွတ်ရငြ
န င့် ုက်ရှိ ုကပကတွ က်ရ
ကငာမအျက်အျများကိမင ကြ
န ရှင်းရာတွင် တစ်ြက်တစ်ုမ်းမှမအကူအ်ီနြစ်ကစနိငင ််ါင််။
 Covid-19 ငက်ကရာက်မကှု ေကာင်မ့ ုင်င် ််းများမ ေက်ုက်ရ််တ််နငိင်ရ််မ ုကိပး်မ်းက်ရျျိ်တ
် ွင်မ
အ်််းေငးအျကက
ေ းကငွမ တိးင နမှင့်နျင်းင််မ ုင်င် ််းရှင်များအတွက်မ အျက်အျနြစ်ကစနိငင်ြ်ီးမ ၂၀၁၈မ
ျငနှစ၊် မ ကမုမ ၁၄မ ရက်တွင်မ အ်််းေငးအျကက
ေ းကငွမ နှု်း် ညားကိမင ၃,၆၀၀မ မှမ ၄,၈၀၀မ ကျ််ငိငကမ တိးင နမှင့်
ုိက
င ်စဉ်ကမ ကေါ်ုာကငွုနှု််းမှာမ ၁မ ကေါ်ုာုျှင်မ ၁,၃၄၂မ ကျ််ငကိင မ တိးင နမင့်ုာျင
့ ််အ
့ တွက်ငာမ
ုင်င် ််းရှင်များမ ေက်ုက်ရ််တ််နိငင ်ျ့ ေက နျင်းနြစ်င််။မ ယျငမ အ်််းေငးအျကက
ေ းကငွမ နှု်း် ညားမ
၄၈၀၀မ ကျ််ကမိင ည််မတိးင နမှငမ့် ငတ်မတ
ှ ်ုက
ိင ်မ််ေငိ်ါကမ က်ာက််ိငင ်းကာုများတွင်မ ယျင်ကင
့ ိကင မ
ကေါ်ုာကငွုနှု်း် များမ တက်ုာမ််ဟငမ ကမျှာ်ုင်၍
့ မ မရင််အ
့ န်င်မ ညိငငိငကကငွုနှု််းနမင်တ
့ က်ုာျ
န င်းမ
မရှိ်ါကမ ယျင်နငှ ့်မ ယျငကငွုနှု််းမ ကွာနျားမှုမရှကိ ငာ်ု််းမ အ်််းေငးအျကက
ေ းကငွမာှ မူမ တိးင နမင့်ုာ
င််အ
့ တွက်မ ုင်င် ််းရှင်များအက်ြ
န င့်မ အျက်အျများစွာရင်ေငငိ ်ရနိငင ််ါင််။မညိကင က ေကာင်မ့ Covid-19
ကာုမ ုင်င် ််းရ််တ််ရ််အတွက််င်မ အညူး ုကိပး်မ်းက်ရကငာအျျိ််တွင်မ အ်််းေငး အျကက
ေ းကငွ
နှု်း် ညားကိမင တိးင နမှငင
့် တ်မတ
ှ ်ုက
ိင ်မ််ေင်ိ ါကမ ်ိ၍
င ေိငးရွားကငာမ အကျ
န အက်ငိကင မ ကရာက်ငွားနိငင ်င့််
အတွက်မန်််ု််စဉ်းစားေငးြ
န တ်က်းကစုိ်င ါင််။

၆။မကိးင ကား
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- https://www.myanmargarments.org
- https://www.facebook.com/mgma.myanmar/
- https://eurocham-myanmar.org/publications
- https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/worker-engagement-andmonitoring/country-specific-guidance/vietnam/
- https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/worker-engagement-andmonitoring/country-specific-guidance/bangladesh/
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