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မာတိကာ 

စဉ် အက ကေ ာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁။ မမန ််မာနိငင်င မအည််ျျပ်် ငု််င််းရှင်များအငင်းအက ကေ ာင်း ၄ 

၂။ မမန ််မာနိငင်င အည််ျျပ်် ငု််င််း    ၏မအက ျန အက် ၅ 

၃။ 
Covid 19 ကာုအတွင်း                ၊မ ဘင်္ဂ       ရှ်                                

                                 မ                  

 ( ) Covid-19 ကာုအတွင်းမ ဗီယက််မန်ိငင်င မ အည်ျ်ျပ််ုင််င််းများ၏မ အက ျန  

အက်နငှ်မ့ကောင်ရွက်ျျက်များ 

( )   Covid-19 ကာုအတွင်းမ ဘ င်္ဂုားကေ့ရ်ှနိငင်င မ အည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းများ ၏မ

အက ျန အက်နငှ့်မကောင်ရွက်ျျက်များ 

(ဂ) Covid-19 ကာုအတွင်းမ မန ််မာနိငင်င အည််ျျပ်် ငု်င်််း                   

မမန ််မာနိငင်င အည််ျျပ််ုင််င််း              မကောင်ရွက်ျျက်များ 

၁၀ 

၄။ 
Covid-19 ကာုအတွင်း                                        မမကု ပ ကတွ  က်ရကငာမ

စိ််ကျါ်မှုများ ၁၅ 

၅။ မကု ပ ကတွ က်ရကငာမ စိ််ကျါ်မှုများနှင့်မ က်ာက်ေက်တွ မ ငက်ကရာက်မှုများအားမ

က ြန ရှင်းနိငင်ရ််မအစိငးရအားမအ ကု  န် ပျျက်များ 

၁၆ 

၆။ ကိငးကား ၁၉ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 3 

3 

 

 

င် များ 
င်  အက ကေ ာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁ နှစ်အုိငက်မမမန ််မာ့အည််ျျပ််ုင််င််း၏မ်ိငကကင်တ်််ြိငး ၅ 

၂ မမန ််မာ့အည်ျ်ျပ်် ငု်င်််း၏မနိငင်င အုိငက်မအည််တင််ိငကမှု ၆ 

၃ နှစ်အုိငက်မ မန ််မာနိငင်င မအည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းမအငင်းဝင်ကငမ္ပဏီမအကရအတွက် 

စငစငက်ါငး် 

၇ 

၄ ရငး်နှီး မန ှပ််နှ မှု်င စ အမျိပးအစားအုိငက်မစက်ရင နှင်မ့ုင််ငားအကရအတွက် ၈ 

၅ ငု်င်ားအကရအတွက်အုိငက်မအည််ျျပ််ု င်င်််းမအမျိပးအစားများ ၉ 

၆ အရယွ်အစားနှင်မ့ရင်းနှီး မန ှပ််နှ မှုအမျိပးအစားအုိငက်မစက်ရင အကရအတွက် ၉ 
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၁။ မမန ််မာနိငင်င အည််ျျပ်် ငု််င််းရှင်များအငင်းအက ကေ ာင်း 

မမန ််မာနိငင်င မ အည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းရငှ်များအငင်းင််မ ငု်င်ားများအတွက်မ ်််း််ာ်ိငင်းေိငင်ရာ 

ငင်တ််းဝ််ကောင်မှုများကိငမ ် ့် ိငးက်းြ် ီးမ  ၎င်းတိငကအတွက်မ အုင်အ်ကိငင်အျွင်အ့ုမ်းများမ ရာှကြွရာတွင်မ

ကူ်ီက်း ျန င်း ြန င့်မ စက်ရင ု င်င်ားများအတွက်မ အကန် ာင်းအ  ုများမ ြ််တီးက်းရ်မ် ေင း ြန တ်ညား်ါင််။ 

မမန ််မာနိငင်င အည််ျျပ််ုင််င််းရငှ်များအငင်း၏မ အြွ  ဝင်စက်ရင များကမ ငု်င်ားမ ၅၅၀,၀၀၀မ ်ီး်ါးကိငမ အုင်် 

အကိငင်များမ ် ့် ိငးက်းညား်ါင််။မ ၂၀၁၅မ နှင်မ့ ၂၀၁၆မ ျငနှစတ်ွင်မ မန ််မာနိငင်င မ အည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းရငှ်များ 

အငင်းကမ အြွ  ဝင်များနှင်မ့ ်ိငမိငအကျိပးရိှစွာမ ေက်ေ နိငင်ရ််အတွက်မ ဝ််ကောင်မှုအငစ်များကိငမ မိတ်ေက်ရ််မ

ငု်က်ောင်ျ ့် ါင််။မ ညိငကအန် င်မ မန ််မာနိငင်င မ အည််ျျပ်် ငု်င်််းရငှ်များအငင်းင််မ စီး်ွားကရး ုင်င်််းရှင် 

အျျင်းျျင်းမ ျျိတ်ေက်နငိင်ကစမ််မ့ အျမ်းအ်ားများနှင်မ့ စီး်ွားကရး ငု်င်််းတူမ ရာှကြျွျိတ်ေက်က်းင့််မ

ဝ််ကောင်မှုကိငု ််းမမိတ်ေက်က်းျ ့င်။် 
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၂။  မမန ််မာနိငင်င မအည််ျျပ်် ငု််င််း    ၏အက ျန အက် 

 

မမန ််မာနိငင်င အည််ျျပ််ုင််င််း၏မ ်ိငကကင်တ်််ြငိးင်မ် ၂၀၁၂မ ျငနှစတွ်င်မ အကမရိက််ကေါ်ုာမ ၀.၉မ

ဘီုီယ မရှိျ ့ ြ် ီးမ၂၀၁၉မျငနှစတ်ွင်မအကမရိက််ကေါ်ုာမ၅.၂မဘီုီယ အညိမတိငး မန င့်ုာျ င့််။မ 

 
  မ်င မ၁မ-မနှစ်အုိငက်မမမန ််မာ့အည်ျ်ျပ်် ငု်င်််း၏မ်ိငကကင််တ််ြငိး 

 

မမန ််မာနိငင်င င််မ ကင်် ကေ မ်း်ိငင်းတွင်မ ငွင်းကင််ကိငငာမ အဓိကအားညားက်ရမ်ြ ီးမ မမန ််မာနိငင်င ၏မ အည်် 

တင််ငိကငူများတွင်မစက်ရင ကု ီးများကမ နိငင်င ျန ားငား်ိငင်မ ငိငကမဟငတ်မ န် ််တွင်းနှင့်မ န် ်််ကငမ္ပဏီ များအတွက်မ ်ူးတွ  

ငကဘာတူ်ီျျက် ြန င့်မုင်ကိ်ငင်က် ကေ ျန င်းမြန စ်င်။်မယျင်ကမတရငတ်၊မကတာင်ကိငရီးယား၊မဂျ်််နငှ့်မအ ျန ား အာရှ 

နိငင်င များငိငကမအများစငမတင််ငိကျ ့ ြ် ီးမ၂၀၁၆မျငနှစမ်ှမ၂၀၁၉မျငနှစအ်ညိမမမန ််မာနိငင်င မစငစငက်ါင်းမအည်တ်င််ငိကမှု၏မ၄၈မ

ရာျိငင်နှ်ု ်းကိငမ ဥကရာ်နိငင်င များငိငကမ တင််ိငကျ ့မျန င်း ြန စ်င််။မ ုက်ရိှတွင်မ ဂျ်််နငိင်င ၊မ အီးယူနိငင်င များနှင်မ့ တရငတ် 

နိငင်င ငိငကမအဓိကတင််ငိကုျက်ရိှင််။ 
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်င မ၂မ-မမမန ််မာ့အည််ျျပ််ုင််င််း၏မနိငင်င အုိငက်မအည်တ်င််ိငကမှု 

 

အည်ျ်ျပ််စက်ရင အများစငင်မ် ်ိငကကင်အ်ားညားင််မ့ စက်ရင များ ြန စ် ကေ ြ် ီးမ ်ှ််-ျျပ််-ညင်မ် (CMP) 

စ်စ် ြန င့်မုင်ကိ်ငင်က် ကေ င််။မအမှာစာများအတွက်မကင်် ကေ မ်းများကိငမူမနိငင်င ျန ားကမတင်ငွင်း၍မျျပ််ုင််ုျက် 

ရှိြ် ီးမ ၂၀၁၂မ ျငနှစမ်ှမ ၂၀၁၉မ ျငနှစအ်တွင်းတွငမ် စက်ရင အကရအတွက်တိငးများုာျ ့င််။ ၂၀၀၇မ ျငနှစတွ်င်မ စက်ရင မ

၁၅၄မ ရင ငာရှိရာမှမ ၂၀၂၀မ ျငနှစတ်ွင်မ ၇၂၀ အညိမ တိငး မန င့်ုာျ င့််။မ ငိငကကငာမ် Covid-19 ကာုအတွင်းမ

်ိတ်ငွားျ က့ငာမ ငိငကမဟငတ်မ ယာယီ်တိ်ညားကငာစက်ရင က်ါင်းမ ၁၁၄မ ရင မ ရှိ ြ် ီးမ ုက်ရိှတွင်မ အည်ျ်ျပ််စက်ရင မ

၆၀၆မ ရင ငာမ ငု်င်််းု်််တ်ုျကရ်ှိကာမ ၉၀မ ရာျိငင်နှု်း်မှာမ အဓိကအား ြန င့်မ ်ိငကကင််ကိငငာမ အားညား ငု်ကိ်ငင် 

က် ကေ င််။ 

ယျငက်ာက််ငိင်းတွင်မ မ်န ််တွင်းကေးကွက်ုိငအ််ျျက်မ များန် ားုာင ြန င့်မ အည်ည်ငတ် ငု်င်ူများင််မ

မ်န ််််ိငကကင်မ်ျားငာမကမ န် ််တွင်းနှင်မ့ န် ်််ကေးကွက်နစှ်ျငစ ငု းအတွက်မ ညငတ်ုင််ရ််မ အျွင်အ့ုမ်း ရှိုာျ ့ 

င််။ 

မ်န ်််ငိငကမ အည်တ်င််ိငကကငာမ စက်ရင များင််မ အည်မ်ှာယမူှု်််းကငာမ ဇ်််ဝါရ၊ီမ ကြကြာ်ဝါရ၊ီမ

စက်တင်ဘာ နှင်မ့ကအာက်တိငဘာုများတွင်မန် ််တွင်းအမှာစာများကိငမုက်ျ ု င်က်ောင်ကု့ရှိင််။ 
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မမ်င မ၃မ-မနှစ်အုိငက်မမမန ််မာနိငင်င မအည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းမအငင်းဝင်ကငမ္ပဏီမအကရအတွက်စငစငက်ါငး် 

 

မမန ််မာနိငင်င ရှမိ စက်ရင များတွင်မ ငု်က်ိငင်က်ကငာမ အမှာအား ငု း်ီး်ါးင််မ ်ှ််-ျျပ််-ညင််မ (CMP) 

စာျျပ်် ြန င့်မုင်က်ိငင်က် ျန င်း ြန စ်မ်ြ ီးမေီဇိငင်းြ််တီး ျန င်း၊မကင်် ကေ မ်း် ့် ိငး ျန င်း၊မကိငယ််ငိင်ဂိငကညာင်များတွင်မ်စ္စ််းငိမ်း 

မျန င်း၊မ ျျပ််ုင််ြ် ီးအည််များကိငမ ်ိငကက်း ျန င်းတိငကက င့ိငကမ ည််ကောင်းဝ််ကောင်မှုများကိငကတာမ့ မ်န ပုင်န်ိငင် ျန င်းမ မရှိ 

ကငးက်။မ အေိင် ါဝ်က်ောင်မှုများမ မက်း ျန င်းက ကေ ာင့်မ ရရှိင့််အ မန တ်ကငွမာှမ အက််ကအငတ်ရှိက်ြ် ီးမ ရငး်နှီး 

မမန ှပ််နှ ကငွများကငာမ Free-On-Board (FOB) ၊မ Own-Design-Manufacturing (ODM) ၊မ Own-Business-

Manufacturing (OBM) စာျျပ််အမျိပးအစားများနှင့်ု င်ကိ်ငင်ရ််မအျက်အျ များမရိှက်င််။ 

မမန ််မာနိငင်င ရှမိ အည််ျျပ်စ်က်ရင အများစငင််မ နိငင်င ျန ားငား်ိငင်စက်ရင များမ ငိငကမဟငတ်မ တရငတ်၊မ ညိငင်ဝမ်၊မ

ဂျ်််နငှ့်မကတာင်ကိငရီးယားနိငင်င များရိှမစက်ရင များ၏မရင းျွ များမ ြန စ်င်။်မ မန ််မာနိငင်င ရှမိအည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းမ၆၀၆မ

ျငအ်က်မ ၃၅၅မ ျငင််မ နိငင်င ျန ားငား်ိငင် ြန စ်င််။၂၀၁၉မ ဩဂငတ်ုအညိစာရင်းဇယားများအရမ ငု်င်််းမ ၆၀၆မ

ျငအ်က်မ ုင်င်််းမ ၂၈မ ျငကငာုျှင်မ စက်ရင တစ်ရင ု ျှင်မ ငု်င်ားမ ၂,၀၀၀မ ကကျာ်ကိငမ ျ််ကညားနိငင်ြ် ီးမ စက်ရင  အကရ 

အတွက်မုျင် မန ််စာွမတိငးများုာျ င့ုိငမအုင်င်မားအကရအတွက်မ၅၀၀မကအာက်ရိှမစက်ရင အကငးများကု််းမ

မမန ််မာနိငင်င ရှမိ စက်ရင အကရအတွက်မ စငစငက်ါငး်၏မ ၄၂မ ရာျိငင်နှ်ု ်း်းီ်ါးအညိမ တိငးတက်ုာက်ြ် ီ ြန စ်င်မ် ။မ အေိင် ါမ

စက်ရင မ၆၀၆မျငတွင်မ ငု်က်ိငင်က်ကငာမ ငု်င်ားက်ါင်းမ၅၅၀,၀၀၀မကကျာ်ရှိ ြ် ီးမ၈၀မရာျိငင်နှု်း်မှာမနိငင်င ျန ားငား်ိငင် 

စက်ရင တွင်မုင်က်ိငင်က်ြ် ီးမ၁၅ ရာျိငင်နှ်ု ်းကမနိငင်င ငား်ိငင်စက်ရင တွင်မုင်က်ိငင်ကာမ၅မရာျိငင်နှု်း်ကမြက်စ််စက်ရင  

များတွင်မုင််ကိငင်က် ကေ င််။ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 8 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

်င မ၄မ-မရငး်နှီး မန ှပ််နှ မှု်င စ အမျိပးအစားအုိငက်မစက်ရင နှင်မ့ုင််ငားအကရအတွက် 

 

 

မမန ််မာနိငင်င တွင်မုင်င်ားမ၂,၀၀၀မအညက်မစက်ရင များမ၅မရာျိငင်နှ်ု ်း၊မုင်င်ားမ၁,၀၀၁မမှမ၂,၀၀၀မမကေ ားရိှမ

စက်ရင ကု ီးမ ၂၁မ ရာျိငင်နှု်း်၊မ ငု်င်ားမ ၅၀၁မ မှမ ၁,၀၀၀မ မကေ ားရှိမ အုတ်စားစက်ရင မ ၃၂မ ရာျိငင်နှ်ု ်း၊မ ငု်င်ားမ ၅၀၀မ

ကအာက်မစက်ရင ကငးမ၄၂မရာျိငင်နှု်း်မရိှင််။မ 

 

 

 

 
 

်င မ၅မ-မုင်င်ားအကရအတွက်အုိငက်မအည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းမအမျိပးအစားများ 
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်င မ၆မ-မအရယွ်အစားနှင့်မရငး်နှီး မန ှပ််နှ မှုအမျိပးအစားအုိငက်မစက်ရင အကရအတွက် 

 

၃။ Covid 19 ကာုအတွင်း                ၊မဘင်္ဂုား   ရ်ှ                                              

                                       

( ) Covid-19 ကာုအတွင်းမဗီယက််မ်နိငင်င မအည််ျျပ်် ငု််င််းများ၏မအက ျန အက်နှင့်မ 

ကောင်ရွက်ျျက်များ 

 

 တင််ငိကကင််အမှာများမ ်ယ်ြျက်ျ ရင့််အတွက်မ အဝတ်အည်န်ှင့မ် တင််ိငကကင်မ် တ််ြိငးကုျာက့ျျ ့မ်ြ ီးမ

ဤအက ျန အက်တွင်မ စီး်ွားကရး ငု်င်််းအများစငကမ န် ််တွင်းဝယ်ုိငအားနှင့်မ ကိငက််ီကစရ်မ် အဝတ် 

နှာကျါင်းစ််းမညငတ် ငု်် ျန င်းငိငကမမကန် ာင်း  ု ငု်က်ောငျ် င့််။ 

 ဗီယက််မမ် အစိငးရကမ Covid-19 က ကေ ာင့်မ စီး်ွားကရးမ ညိျိငက်မှုများမ ကုျာ့်ါးကစရ််အတွက်မ ျ စားျွင့မ်

အမျိပးမျိပးကိငမ ညငတ်န် ််ရ််စစီဉ်ျ ့ ြ် ီးမ ဝ်် ကု ီးျျပ််ကမ ညိျိငက်မှုရှိကငာမ စီး်ွားကရးုင်င်််းများကိငမ ကူ်ီရ််မ

ုမ်းညွှ််ျျက်မ (၁၁)မ ျျက််ါမ ကောင်ရွက်ျျက်ကိငု ််းမ ညငတ်န် ််ျ ့င်။်မ ျ စားျွင့မ်ျားတွင်မ အျွ်် 

က်းကျျမှုများမ ကရွှ ေိငင်း ျန င်း၊မ အျွ်က်ုျှာ့က်း ျန င်း၊မ စီး်ွားကရး ငု်င်််းများအတွက်မ က မန အငင းန် ပျ တိငကမ

်ါဝင်င််။ 

 ဗီယက််မန်ိငင်င မ ဗဟိငဘဏ်မ The State Bank of Vietnam (SVB) ကမ ကြကြာ်ဝါရမီှစ၍မ အတိငးနှု််း 

များကိငမ ြန တ်ျ ့ြ် ီးမ ြန စ်င်။်မညိငကအန် င်မအတိငးနှု််းများကိငမကုျှာ့ျျရ််မ(SVB) ကမနိငင်င အတွင်းရိှမစီး်ွားကရးမ

ဘဏ်များကိငမကတာင်းေိငျ ့င််။ 

 Covid-19 အေင့်မ(၂) အတွင်းမThe Vietnam Textile and Garment Association (VITAS) ကမ

အုင်ရ်ငှ်နှင့မ်အုင်င်မားများအတွက်မ(၂၀၂၀) တွင်မုူမှုြူုင ကရးနငှ့်မအငင်းက ကေ းကိငမကင်းုွှတ်ျွင့်  
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က်းရ်၊်မ စီး်ွားကရး ငု်င်််းများအက ကေ ာင်းမ(၂၀၂၀) ျငနှစတ်ွင်မCIT က်းကျျမှုကိငမ ေိငင်းင ့ရ််နငှ့်မ(၂၀၂၀) 

အတွက်မVAT အမျိပးအစားအား ငု းက်းကျျမှုကိငမေိငင်းင ့ရ််မုင်က်ောင်ျ ့င်။် 

 VITAS ကမ “US နှင့မ် EU ကေးကွက်များကမ ဗီယက််မမ် အည်အ်ုိ်န်ှင့မ် အဝတ်အစားများကိငမ

တရားဝင်ရ််ေိငင်းုိငက်င််” ဟူကငာမငတင်းနှင့််တ်ငက၍်မ ငု််င််းများမစိငးရမိ်က ကေ ာင့် ကေ က် ျန င်းမှမ

ကာကွယ်ရ််အတွက်မ မျိငင် ငု ကငာမ ငတင်းအျျက်အုတ်ကိငမ အတ််န် ပရ််မ US Department of 

State and representatives of the European Union ငိငကမ အင်ားျ စာမ တင်ငွင်းရ််မ MOIT, 

Trade Office in the United States and the Delegation of the European Union in 

Vietnam နှင့မ််းူက်ါင်းကောင်ရွက်ျ င့််။ 

 Covid-19 ကာုအတွင်းတွင်မ တရငတ်၊မ ဘ င်္ဂုားကေ့ရ်ှ၊မ ်ါကစ္စတ််၊မ ကကမဘောေီးယား၊မ မန ််မာနိငင်င တိငကမ

အ်ါအဝင်မ ညငတ် ငု်က်ရးနှင့်မ တင််ိငကကရးမ နိငင်င မ (၆) နိငင်င မှမ အ ျန ားအည််အုိ်န်ှင့မ် အဝတ်အစား 

ငု်င်််းအငင်းများနှင့အ်တူမ ုင််ကိငင်က်ကငာမ The Vietnam Textile and Garment 

Association (VITAS) င််မ တာဝ််ရိှရှိဝယ်ယူ ျန င်းမ အကု့အညနှင့မ် ်တ်ငက်၍မ (၁) အကရး်ါကငာမ

ဝယ်ယူကရးေင  မြန တ်ျျက်များမ ျျမှတ်ကငာအျါမ အုင်င်မားများမ supply chain ်ယ််ယ်ရှိမ စီး်ွားကရးမ

ငု်င်််းအက်ါ်မ ငက်ကရာက်နငိင်ကျျအား ငု းကိငမ ေင းမြန တ်ရ််မ(၂) ဝယ်ယူကရး စာျျပ်််ါမ စ််းမျဉ်းများကိငမ

ုိငက််ာရ်မ် ၊မ စာျျပ်််ါမ တာဝ််များကိငမ ြန ့်ေ်််းမ ကောင်ရွက်ရ််နငှ့်မ ကေးနှု််းမ (ငိငက) ကငွက်းကျျမှုမ

ငတ်မတ်ှျျက်များကိငမ န် ််ု််မ ်ှပိနိှုင်း ျန င်းမ မန် ပုင်ရ်််မ (၃) ်စ္စ််းက်း်ိငက ျန င်းမ (ငိငက) ကင််် စ္စ််းမ

်ိငကကောင်မှုကိငမ ုက်ျ ရ််၊မ အငင့်ရှိြ် ီးမ ကင်် ကေ မ်းများ ြန င့်မ ုက်ရိှညငတ်ုင််က်ေ မ ကင််် စ္စ််းများနှင့်မ

ညငတ်ုင််ြ် ီးငားမ ကင််် စ္စ််းများအတွက်မ ကငွက်းကျျမှုကိငမ ငကဘာတူညားင့််အတိငင်းမ ေက်ုက် 

ကောင်ရွက်ရ််၊မညငတ် ငု်က််င့််မအမှာများကိငမ်ယ်ြျက် ျန င်းမန် ပရ််မညငတ်န် ််ျ ့င်။် 

 Covid-19 က ကေ ာင့်မ အုင်င်မားများမ တာဝ််မမှ ရ်စ် ျ ရ ျန င်း၊မ factory disruption က ကေ ာင့်မ ယာယီမ

ျွင့က််းျ ရ ျန င်းတိငကအတွက်မ အုင်င်မားများကိငမ က်းကျျရ်မ် ကငမ္ပဏီများအတွက်မ အကညာက်အ် မ့

အစီအစဉ်များမ  ့်် ိငးရ််မ Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) ကမ

ကငမ္ပဏီများရှိမ အ ငု်င်မားများအ်ါ်မ Covid-19 ငက်ကရာက်မှုကုျာ့်ါးမကစရ််မ အစိငးရည ငိငကမ အ ကု  န် ပ 

ျ င့််။ 

 စာျျပ််ျျပ်ည်ားြ် ီးမCovid-19 က ကေ ာင့်မုစာမ ျ့ွင့ယ်ူရကငာမ(ငိငက) အုင်ေ်ိငင်းင ့ျ ရကငာမအုင််ငမား 

များနှင့မ် ်က်ငတ်င့််မ ကိစ္စရ်မ်ျားအတွက်မ တိကျကငာမ ုမ်းညွှ်ျ်ျက်များမ  ့်် ိငးက်းရ််၊မ မ Covid-19 

ကာုအတွင်းမ မကန် ာင်းုွယ်န် င်ုွယ်ရိှကငာမ အုင်ျ်ျိ််များနှင့မ် ်တ်ငက်င့််မ မူဝါေများကိငမ န် ််ု်် 

ငင းင််ရ််၊မ Covid-19 ကာုအတွင်းမ မကေငအုိငက်မ အ်ိမ့်ေင းုင််ျညက်် ််းကငာမ ုင်ျ်ကိငမ

ငကဘာတူရ််မအုင်င်မားများနှင့မ်အုင်ရ်ငှ်များကိငမျငွ့် န် ပရ််မအစိငးရကိငမတိငက်တွ်း်ျ ့င််။ 
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( )  Covid-19 ကာုအတွင်းမဘ င်္ဂုားကေ့ရ်ှနိငင်င မအည််ျျပ်် ငု််င််းများ၏မအက ျန အက်နှင့်မ 

ကောင်ရွက်ျျက်များ 

 

 Corana virusက ကေ ာင့်မ ညိျငိက်မှုကုျာ့်ါးကစရ််မ ်ိငကကင််ု င်င်််းကိငမ အဓိကမ ငု်က်ိငင်ကငာမ ငု်င်််းများ 

အတွက်မ ယူရိငမ င််းမ (၅၃၀) ကညာက်် ့မ့််မ အစီအစဉ်ကိငမ က ကေ ်ာျ ့မ်ြ ီးမ HSBC Bangladesh ကမ

Coronavirus က ကေ ာင့်မ စီး်ွားကရးမ အကျ််အတ််းကိငမ ကကျာ်ုွှားရ််မ ၎င်း၏မ အည်အ်ုိ်န်ှင့်မ

အဝတ်အစား ငု်င်််းရငှ်များကိငမကူ်ီရ််စမီ ျျကမ်ျားကိငမက ကေ ်ာျ င့််။ 

 ဘဏ်များကု််းမ ကငွရင်းက်းကျျ ျန င်းကိငမ ကုးုအညိမ တရားဝင်ေိငင်းင ည့ားြ် ီးမ တစ်နှစအ်ညိမ အညူး 

ကာုတိငကျျးကငွများကိငမ် ့် ိငးက်းျ ့ြ် ီးမတရားဝင်မေိငင်းင ့ညားင့််မကာုအတွင်းမ ငု်င်််းရငှ်များ အက် 

မြန င့်မအရစက်ျက်းကျျ ျန င်းအားမေိငင်းင က့်းညားျ င့််။ 

 Bangladesh ဗဟိငဘဏ်ကမ ငု်င်််းများအတွက်မ အုားတူမ ် ့် ိငးမူကိငမ တိငး မန ှင့က််းရ််    မ ဘဏ်များ 

အားမကတာင်းေိငျ ့င်် 

 Bangladesh အစိငးရကု််းမ International Monetary Fund နှင့မ် ကမဘောဘဏ်ည မ မှမ ကေါ်ုာမ (၁) 

ဘီုီယ  အကူအ်ီကတာင်းျ ျ င့်် 

 အမှာများ ြျက်ငိမ်း ျန င်း/ ကရွှ ေိငင်း ျန င်း/ ရင်င်ိမး် ျန င်းတိငကက ကေ ာင့်မ ေင းရှု းကငာမ ဝင်ကငွကိငမ မျှကဝကျျ ရ်် 

အုိငကငှာမ ြန စ်နိငင်ကငာမ ်ူးက်ါငး်မူများနှင့်် တ်ငက်၍မ supplier များကမ ၎င်းတိငက၏မ ကင်အ်မှတ်တ ေိ် ် 

များ/ ုက်ုီမ ကရာင်းျျငူများနှင့မ် ကေးွကနွးရ််၊မ စီး်ွားကရး ငု်င်််းများ၏မ ေင းရှု းမှုများကိငမ ဝယ်ငူ/ 

ကင်အ်မှတ်တ ေိ် ်/ ုက်ုီကရာင်းျျငမူျားနှင့မ်တစ်စိတ်တစ််ငိင်းမငိငကမဟငတ်မအန် ့်အ်ဝမမျှကဝကျျ ရ််၊မ

်ိငကကင်တ်င််ငိကငူများအတွက်မ ကျျးကငွများကိငမ case by case basis မြန င့်မ အျျိ်က်ရွှ ေိငင်းနိငငရ်််မ မ The 

Centre for Policy Dialogue (CPD) in Bangladesh ကမ  ု  ကော်ျ င့််။ 

 Bangladesh Bank ကမ ကျျးကငွမ န် ််ေ်မ်ှုအျက်အျ များကိငမ ရငေ်ိငင်ရ််မ စီး်ွားကရးဘဏ်များငိငကမ

ုမ်းညွှ််မှုများမ် ့် ငိးက်းျ င့််။ 

 BGMEA ဥက္က ဌမ Dr.Rubana Huq  ကမ ဘ င်္ဂုားမမကေ့ရ်ှ်တွင််င်ရင်းမ ငု်က်ိငင်က်ကငာမ ၎င်းတိငက၏မ

ကင်အ်မှတ်တ ေိ် ်များအားမ ကင််် စ္စ််း်ိငကကောင်မှုများကိငမ မေိငင်းင ့ရ််မ ငိငမဟငတ်မ မ်ယ်ြျက်ရ််မ

ျျက်ျျင်းမတိငက်တွ်း်က်းရ်မ်the German Federal Minister for Economic Cooperation and 

Development Dr. Gerd Müller ကိငမကတာင်းေိငျ င့််။ 

 ်ာမ််ကကျာ်မ အမှတ်တ ေိ် ်များကမ ညငတ်ုင််ြ် ီးငားမ (ငိငက) မှာယူြ် ီးငားမ ကင််် စ္စ််း က်း်ိငကမှုများကိငမ

ုက်ျ ျန င်း ြန င့်မ အဝတ်အည်မ် supplier များကိငမ ကူ်ီက်းရ််မ အာမျ ျ ့င်။်မ ငိငကကငာမ် ၄င်းအမတ်ှ 

တ ေိ် ်များကမ မှာယူြ် ီးငားများကိငမ ုက်ျ ကငာ်ု််းမ အငစ်မှာယူ ျန င်းကိငမ ယာယီေိငင်းင ့ညားရ််မ

ေင း ြန တ်ျ င့််။ 
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(ဂ) Covid-19 ကာုအတွင်းမ မန ််မာနိငင်င အည််ျျပ်် ငု်င်််း                   မမန ််မာနိငင်င မ

အည််ျျပ်် ငု်င်််း               ကောင်ရွက်ျျက်များ 

● မမန ််မာနိငင်င အည််ျျပ််ုင််င််းရှင်များအငင်းင််မCOVID-19 ကရာဂါ မန ််မာနိငင်င ငိငကမစတင်ကရာက်ရိှ 

ုာင့််မ အျျိ်မ်ှစတင်၍မ ကင်် ကေ မ်းန် တ်ုတ်မှုများနှင့်မ ရငေ်ိငင်ရမ့်အ်ျက်အျ များကိငမ က ြန ရငှ်းနိငင် 

င့််မ ်််းုမ်းများကိငရာှကြရွ််မ ဘဏ္ဍာကရး၊မ စီမ ကိ််းနငှ့်စးီ်ွားကရးကကာ်မတီ၊မ အုင််ငမား၊မ ုူဝင်မှု 

မကု ီး ကေ ််ကရးနငှ့်မ န် ််ငူကအင်အားဝ်် ကု ီးဌာ်၊မ UMFCCI၊မ မမန ််မာနိငင်င အည််ျျပ််ု င်င်််းရငှ်များ 

အငင်း၊မ Korea Garment Associationမ in Myanmar နှင့မ် Chinese Textile & Garment 

Association in Myanmar မှမ အ ကု ီးအက နင့်ှမ တာဝ််ရိှငူများကမ အ်််းေင းုင််ျက ကေ းကငွ 

ငတ်မတ်ှ ျန င်းမ ကရွှ ေိငင်းက်းရ််၊မ စက်ရင များကိငမ ကငွက ကေ းအကူအ်ီက်းရ်၊်မ ်စ််ာက ကေ းက်းရ်မ် ကိစ္စရ်် 

များမ ကင်် ကေ မ်းများကရာက်ရိှ်ါကမ အုျင်အ မန ််ညငတ်နိငင်ရ််မ ကူ်ီက်းရ််နင့်ှမ ုူမှုြူ ငု ကရးဌာ်မှု််းမ

အုင်င်မားများအတွက်မ ကူ်ီက်းရ်် ကေးွကနွးတင်န် ျ ့ ကေ င််။မ မန ််မာနိငင်င မ အည်ျ်ျပ်် ငု်င်််း 

အက် ြန င့်မ အည််ျျပ််ု င်င်််းကဏ္ဍအတွက်မ အကညာက်အ် ့ ြန စ်ကစရ်မ် ကြာ်န််ါ ငု်က်ောင်ျျက်များ 

ကိငု ််းမ     ငု်က်ောင်ျ ့င်။် 

● ကင်တ်င်နှင့မ်စာရွက်စာတမ်းတင််ငိက ျန င်းအတွက်မ၂၅မရာျိငင်နှု်း်ကုျှာ့ျျက်းရ်မ်DHLနှင့မ်ငကဘာ တူ်ီမှု 

ရယူ ျန င်း။ 

● COVID-19 ငက်ကရာက်မှုမက ကေ ာင့်ညိျိငက်မှုရိှကငာမ စီး်ွားကရးုင်င်််းများအတွက်မ အစိငးရမ ှ ကညာက်  ် ့

င့််မ COVID-19 Fund မှမ ညငတ်ကျျးမ့််ကျျးကငွမ ုျင် မန ််စာွမ ကုျှာက်ညားနိငင်ရ််မ အငင်းဝင် 

ကငမ္ပဏီများကိငမကူ်ီက်း ျန င်း။ 

● မမန ််မာနိငင်င မအည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းရငှ်များအငင်း၏မဝ််ကောင်မှုနှု်း်ညားများမကုျှာ့ျျက်း ျန င်း။ 

● COVID-19 ညိ်း်ျျပ််ကရးနငှ့်အကရးက်ါ်တင်က်မ်န ််ကရးကကာ်မတီရ်််င ကငွအတွက် မန ််မာနိငင်င အည်ျ်ျပ်် 

ငု်င်််းရငှ်များအငင်းမကမကငွကျ််မငိ်း်မ၁၀၀မုှူေါ််း ျန င်း။ 

● UNOPS မှမ စီမ ျ်ကျ်ွ ၍မ SMART Textile & Garments မှမ အကကာင်ည််ကြာ်ကောင်ရွက်င့််မ

ဥကရာ်ငမဂ္ဂ၏မEU Myan Ku (မမန ််ကူ) ရ်််င ကငွ် ့် ိငးမှုတွင်မ်ူးက်ါင်း်ါဝင်် ့် ိငးက်း ျန င်း။ 

● မမန ််မာနိငင်င အ ငု်င်မား၊မ ုူဝင်မှု ကု ီး ကေ ််ကရးနငှ့်မ န် ့််ငူကအင်အားဝ်် ကု ီးဌာ်မှမ စက်ရင ၊မ အုင်ရ်င ၊မ

အုင်ဌ်ာ်များ စစ်ေးမှုန် ပ ငု်ရ်ာတွင် မကု ိပတင်မကောင်ရွက်ညားရမ့်် အျျက်အုက်များကိင ညငတ်န် ်် 

က်း ျန င်းနှင့မ်အျျိ်န်ှင့တ်ကန် း်ီငိရှိနငိင်ရ််ငတင်းအျျက်အုက်မြန ်က်မကဝက်း ျန င်း။ 

● အည်ျ်ျပ််အ ငု်င်မားများအတွက်မ ုှုမှုြူုင ကရးအာမျ ငု်င်ားများအတွက်မ COVID-19 ကာု 

အတွင်း ရရိှနိငင်င့်မ် အကျိပးျ စားျွင့မ်ျား၊မ ကညာက်် ့က ကေ းကငွများရယူနငိင်ရ််မ ုိငအ််င့်် အျျက် 

အုက်များအျျိ်န်ှင့တ်ကန် း်ီညငတ်န် ််က်း ျန င်း။ 
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၄။ Covid-19 ကာုအတွင်း                                        မမကု ပ ကတွ က်ရကငာစိ််ကျါ်မှုများ 

 

 မမန ််မာနိငင်င င််မ supply chain ၏အုယ်တွင်မ ရှိက်ကငာက ကေ ာင့်မ စိ်က်ျါ်မှုများစွာ ရှိက်င့်် 

အတွက်မ ကင်် ကေ မ်းများရရ််မ ျက်ျ ျန င်း၊မ ကအာ်ေါများကုျာ့်််းငွား ျန င်းမ (ငိငက) မကျတ္တ ရ််် ားညား ျန င်း 

နှင့မ် ကငွက်းကျျမှုများမ က်ာက်ကျ ျန င်းမ (ငိငက) မရရိှ ျန င်း၊မ ်ာမ််ကကျာအ်မှတ်တ ေိ်အ်ျျိပကကမ အမှာများ 

်ယ်ြျက် ျန င်းနှင့မ် အျျိပကကငမ္ပဏီကမမ ကေဝါုီျ ငွား ျန င်းမ မန ််မာနိငင်င မ အည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းအက် ြန င့်မ

အငင်းဝင်များကိငမ စစ်တမ်းကကာက်ယူျ ရ့ာမ အများစငမှာမ ဇူုိငင်ုအညိငာမ ကအာ်ေါများရိှြ် ီးမ

စက်တင်ဘာု မှမ စတင်ကာအျက်ျ များမ စတင် ကု ပ ကတွ ုာနိငင်မ်ြ ီးမ အငင်းဝင်မ ၃၀မ ရာျိငင်နှု်း်ငာမ

ကအာ်ေါများ ေက်ုကရ်ရိှနိငင်င််                  ။ 

 မမန ််မာနိငင်င တွင််တိ်ရက်များစွာရှကိ်ြ် ီးမ အျျိ််် ိငု ျက်းရ ျန င်းင်မ် ်င မှ််ု င်ျ်၏မ နှစ်ေျ်က် ြန စ်က်၍မ

မ်န ်််ရင်းနှီး မန ပ််န ှငူများ ုာရ််အျက်အျ မ ြန စ်ုျက်ရိှင််။ 

 ုက်ရိှတွင်မ အည််ျျပ််စက်ရင များတွင်မ စိ်က်ျါ်မှုများစွာရှကိ်ြ် ီးမ အ်ာဂတ်အုားအုာကိငမ ျ်က်မှ််းရ််မ

ုွ်စ်ွာမ ျက်ျ ကငာ်ု ််းမ အုင်ရ်ငှ်မ အ ငု်င်မား ကေ ားမ ်ိငမိင် ားု််မှုရှိုာြ် ီးမ အငင်းအြွ   အေင့် 

တွင်မအကတာ်အားကကာင်းုာြ် ီ ြန စ်ြ် ီးမစက်ရင အေင့်တွင်မ အစိငးရ၏ကူ်ီ် ့် ိငးမှု ြန င့်မကတွ ေင  ်ိှနိှု   မှုများမ

မ်န ပ ငု်န်ိငင်ရ်မ်ုိငအ််က်ကငးြ် ီးမယင ကေ ််မှုတ််ကောက်ကရးမာှု််းမစိ်က်ျါ်မှုအျျိပက ရှိက်ကငးင််။ 

 ဥ်ကေများမှာု််းမတိငးတက်ငင့်ြ် ီးမုက်ကတွ နှင့မ်ကိငက််ီြ် ီးမုိငက််ာရ််ု ွယ်ကူငင့်င်။် 

 Covid-19 ကာုအတွင်းမ အမှာ်ယ်ြျက်မှုများက ကေ ာင့်မ အုင်ရ်ာှး်ါးုာြ် ီးမ န် ်််ရင်းနှီး မန ှပ််နှ မှုများ 

                                                ။  
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၅။ မကု ပ ကတွ က်ရကငာမ စိ််ကျါ်မှုများနှင့်မ က်ာက်ေက်တွ မ ငက်ကရာက်မှုများအားမ က ြန ရှင်းနိငင်ရ််မ အစိငးရအားမ  

အ ကု  န် ပျျက်များ 

 Covid-19 ကာုအတွင်းမ စက်ရင များမ ်ိတ်ငိမး်(ငိငက)ယာယီ်တိ်ငိမး်ျ ့င့််အတွက်မ အုင်င်မားမ

၄၅,၀၀၀မကကျာ်မအုင််ု က်မ ့ ြန စ်ျ ရ့င််။မညိငကက ကေ ာင့်မအည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းများငာမကမအ ငု်င်မား 

များ်ါမ များစွာညိျငိက်ျ ရ့င့််မ Covid-19 ကာုအတွင်းနှင်မ့ Covid-19 အုွ်က်ာုတိငကတွင်မ

ေင းရှု းမှုများကိငမမ်န ််ု််ကငစားရ််အုိငကငှာမအ ကု ပ န် ပျျက်များကိငမတင်န် အ်််ါင််။ 

 ငု်င်ားများ၏မ ငု်ျ်ကိငမ တွက်ျျက်ရာတွင်မ အုင်မ် ငု််် ါကမ ုင်ျ်မရင့််စ်စ်ကိငမ ကျင်င့င းရ်် 

ု််းမ ုိငအ်််ါင််။မ ယင်းစ်စ်မ အငက်ဝင်ုာမှငာမ ငု်င်််းများအက် ြန င့်မ ုင်င်ား၏မ ညငတ် ငု်် 

နိငင်စွမ်းကိငမ ကကာင်းမွ်စ်ွာမ ကိငင်ကွယ်နိငင်ြ် ီးမ ုင်င်််းကဏ္ဍတစ်ျငု င း၏မ supply chain ကိငမ မန ှင်တ့င် 

နိငင်မှာ ြန စ််ါင််။မ မမန ််မာနိငင်င ရှမိ အည််ျျပ််ု င်င်််းအများစငမာှမ ်ှ််-ျျပ််-ညင်မ် (CMP) စာျျပ်် 

မြန င့်ငာမုင်ကိ်ငင်က် ျန င်း ြန စ်င ြန င့်မsupply chainမညိျိငက််ါကမအ ငု်အ်ကိငင်များမရ်တ်််ကရြ် ီးမေင းရှု း 

မှုများမရိှနိငင်် ါင််။ 

 Covid-19 က ကေ ာင့်မ          ်စ္စ််းန် တ် ျန င်း၊မ အုင််် ိတ်ရက်များ ျန င်းက ကေ ာင့်မ ရငး်နှးီ မန ှပ််နှ ငူများကမ

ကေးကွက်အတွင်းမှမ ညွက်ငွားျ ့ ကေ မ်ြ ီးမ ုင်င်ားများနှင်မ့ နိငင်င ့စးီ်ွားကရးညိျငိက်ျ ရ့င််။မ ညိငငိငက ြန စ် ျန င်း 

မှမ ကာကွယ်ရ််မ ုူမ ွအ ြန စ်ျ ယူ ျန င်းဥ်ကေမ အငက်ဝင်ုာကအာင်မ ကောင်ရွက်ငင့််ါင််။မ ငိငကမှငာမ

အုားတူကိစ္စရ််များ ြန စ််ါကမဥ်ကေအရမက ြန ရငှ်းနိငင်မ်် ြန စ်မ်ြ ီးမဥ်ကေ ြန င့်မညိ််းျျပ််မှုမအား်််း်ါကမ

ရငး်နှီး မန ှပ််နှ ငူများမညွက်ငွားနိငင်ကျျများငမြန င့်မန် ််တွင်းစီး်ွားကရးအတွက်မေင းရှု းမှုများမရိှနိငင််ါင််။မ 

 Covid-19 က ကေ ာင့်မ                              ငု်င်််းရငှ်ငာမကမ အ ငု်င်မားများတွင်ု်း်မ

ငု်ျ်မရ ျန င်း၊မ အုင်် ြန ပတ်ျ ရ ျန င်းတိငကက င့ိငကမ ညိျိငက်မှုများစွာရှျိ ့် ါင််။မ ုင်င်််းရှင်များနှင့်မ အ ငု်် 

ငမားများအက် ြန င့်မ အည််ျျပ််ု င်င်််းများမ န် ််ု််ု််် တ်နငိင်ကစရ်မ် ်ိငမိငကတွ ေင ကေးွကနွးြ် ီးမ

နှစ်ြက်အြွ  အစ််းအက် ြန င့်မ်ားု််မှ်ု ိငရှိစာွ ြန င့်မုင်ကိ်ငင်ုိင် ါင််။မ 

 အစိငးရညငတ်န် ််ျျက်များမ ကနှာင့်ကနးှ ျန င်းက ကေ ာင့်မ ုင်င်််းု်််တ်ရာတွင်မ ညိျိငက်မှုမ ရှိျ င့််အ့န် င်မ

ရငတ်တရက်ညွှ်် ကေ ားျျကမ်ျားက ကေ ာင့်မ ုင်င်််းများအက် ြန င့်မ န် င်ေင်ျျိ််် ််း်ါးမ်ြ ီးမ ုင်င်််းေက်ုက်မ

ငု်က်ိငင်ရ််မျက်ျ ျ ့် ါင််။ 

 Covid-19 ကာုအတွင်းမ အည်ျ်ျပ်် ငု်င်််းတစ်ျငု င းမ န် ််ု်မ် ု်််တ်နငိင်ရ််မ ကငွအား၊မ ုူအားမ

ုိငအ််ြ် ီးမ အရှိ်မ်န် တ်မ ေက်ုက်ု င်ကိ်ငင်နိငင်ရ််မ အစိငးရအားမ အ်ိမ့်ေင းုင််ျုစာငတ်မတှ်ျျက်ကိငမ

ေိငင်းင ့ညားမကစုိင် ါင််။မညိငကအန် င်အကျ််အတ််းကာုအတွင်းမုင်င်််းများမ င် မှ််ု််် တ်နငိင်ရ််မ 
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အျွ်က်င်းုွတ်ျငွ့် ကာုမ ငတ်မတ်ှညားရိှက်းငင့်မ်ြ ီးမ အျွ်က်င်းုွတ်ရင ြန င့် ုက်ရိှ ကု ပ ကတွ က်ရ 

ကငာမအျက်အျ များကိငမက ြန ရငှ်းရာတွင် တစ်ြက်တစ်ုမ်းမှမအကူအ်ီ ြန စ်ကစနိငင််ါင််။ 

 Covid-19 ငက်ကရာက်မှုက ကေ ာင့်မ ုင်င်််းများမ ေက်ုကရ််တ်််နငိင်ရ််မ ကု ိပး်မ်းက်ရျျိ်တ်ွင်မ

အ်််းေင းအျက ကေ းကငွမ တိငး မန ှင့် ျန င်းင််မ ုင်င်််းရငှ်များအတွက်မ အျက်အျ ြန စ်ကစနိငင်ြ် ီးမ ၂၀၁၈မ

ျငနှစ၊်မ ကမုမ ၁၄မ ရက်တွင်မ အ်််းေင းအျက ကေ းကငွမ နှု်း်ညားကိငမ ၃,၆၀၀မ မှမ ၄,၈၀၀မ ကျ််ငိငကမ တိငး မန ှင့် 

ုိငက်စဉ်ကမ ကေါ်ုာကငွ  ုနှ်ု ်းမှာမ ၁မ ကေါ်ုာုျှင်မ ၁,၃၄၂မ ကျ််ငိငကမ တိငး မန င့်ုာျ င့့််အတွက်ငာမ

ငု်င်််းရငှ်များမ ေက်ုက်ရ််တ်န်ိငင်ျ ့ ကေ ျန င်း ြန စ်င််။မ ယျငမ အ်််းေင းအျက ကေ းကငွမ နှု်း်ညားမ

၄၈၀၀မ ကျ််ကိငမ ည််မ တိငး မန ှင်မ့ ငတ်မတှ်ုိငက်မ််ေိင်ါကမ က်ာက်် ိငင်းကာုများတွင်မ ယျင်က င့ိငကမ

ကေါ်ုာကငွု နှု်း်များမ တက်ုာမ််ဟငမ ကမျှာ်ုင်၍့မ မရင့််အန် င်မ ညိငငိငကကငွု  နှ်ု ်း မန င့်တက်ုာ ျန င်းမ

မရှိ်ါကမ ယျင်နငှ့်မ ယျငကငွ  ုနှ်ု ်းမ ကွာ ျန ားမှုမရိှကငာ်ု်း်မ အ်််းေင းအျက ကေ းကငွမာှမူမ တိငး မန င့်ုာ 

င့််အတွက်မုင်င်််းရငှ်များအက် ြန င့်မအျက်အျ များစွာရင်ေိငင်ရနိငင််ါင််။မ ညိငကက ကေ ာင့်မCovid-19 

ကာုမ ုင်င်််းရ််တ််ရ််အတွက််င်မ အညူး ကု ိပး်မ်းက်ရကငာအျျိ််တွင်မ အ်််းေင း အျက ကေ းကငွ 

နှု်း်ညားကိငမ တိငး မန ှင်င့တ်မတှ်ုိငက်မ််ေိင်ါကမ ်ိင၍ေိငးရွားကငာမ အက ျန အက်ငိငကမ ကရာက်ငွားနိငင်င့်် 

အတွက်မန် ််ု်စ်ဉ်းစားေင း ြန တ်က်းကစုိင် ါင််။ 

 

၆။မကိငးကား 

- https://www.myanmargarments.org 

- https://www.facebook.com/mgma.myanmar/ 

- https://eurocham-myanmar.org/publications 

- https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/worker-engagement-and-

monitoring/country-specific-guidance/vietnam/ 

- https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/worker-engagement-and-

monitoring/country-specific-guidance/bangladesh/ 
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