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ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) အစည်းအေဝးပွဲ
သိ ြမန်မာ င
ုိ ်ငံအထည်ချ ပ် လုပ်ငန်း ှ င်များ အသင်းမှ တာဝန် ှ ိ သူများ
တက်ေရာက်ခဲ့ြခင်း

ြမန်မာ ုင
ိ ်ငံအထည်ချ ပ် လုပ်ငန်း ှ င်များအသင်း(MGMA)မှ ဗဟိ ုအလုပ်အမ ေဆာင်များ ှင့် အလုပ်အမေဆာင်များသည်
၂၀၂၁ ြပည့် ှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ (၁၅)ေန တွ
့ င် ကျင်းပြပ လုပ်ခဲ့ေသာ ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX)
အစည်း အေဝးပွဲသိ တက် ေရာက် ခဲ့ ကပါသည်။ အစည်းအေဝးပွဲ တွင် တက် ေရာက် လာ ကေသာ Textile and Apparel
ထုတ်လုပ်သူ AFTEX အဖဲ ဝင်များြဖစ် ေသာ ကေမာဒီးယား၊ အင်ဒိုနးီ ှ ား၊ လာအိ ု၊ မေလး ှ ား၊ စင်ကာပူ၊ ဖိ လစ် ပိုင်၊ ထိုင်း၊
ဗီ ယက် နမ် အစ ှ ိ ေသာ အာဆီ ယံ ုင
ိ ်ငံအသီးသီးမှ ၎င်းတိ ုင
ိ ်ငံအတွင်းတွင် ြဖစ် ေပ လျက် ှ ိ ေသာ အထည်ချ ပ် လုပ်ငန်းများ၏
စီ းပွားေရးအေြခအေနများ

လတ်တေလာအခက်အခဲ များြဖစ် ေပ ေနေသာ Online
License Recommendation Issue များ ှင့်
ပတ်သက်၍ MGMAအသင်းဝင်များအား
ှ င်းလင်း
ေြပာ ကား င
ုိ ်ရန် virtual workshop ြပ လုပ်ခဲ့ြခင်း
EU Myan Ku Fund: Looking Ahead to 2021
ေခါင်းစ ်ြဖင့် Online မှ တစ် ဆင့် ေဆွးေ းွ ပွဲ ကျင်းပခဲ့ ြခင်း
၂၀၂၀ခု ှစ်အတွင်း အသင်းဝင်ခဲ့ေသာ အသင်းဝင်စက် ု ံ
များအား MGMA အသင်း၏ ဝန်ေဆာင်မများ ှင့် ပတ်
သက်၍ မိ တ်ဆက်ြခင်း(New Members' Orientation)
အခမ် းအနားကို Online မှတစ် ဆင့် ကျင်းပခဲ့ ြခင်း
ေငွေ ကးစီ မံခန ် ခွ့ ဲမဆိုင်ရာသင်တန်း (Income
Management) ကို Online မှတစ် ဆင့် ြပ လုပ် ကျင်းပခဲ့
ြခင်း

ြမန်မာ င
ုိ ်ငံအထည်ချ ပ် က ဖံ ဖိ းတိးု တက်ေရး
အတွက် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန် Virtual
Meeting ြပ လုပ်ခဲ့ြခင်း

ခ ေါင််းစဉ်မ ်း

စ မ က်နှာ

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍဖွံွံ့ဖဖျုြိုးတိုြိုးတက်ရ ြိုးအတွက် ပြိုးရပေါင်ြိုး
ရ

၁

ာင် က
ွ ် န် Virtual Meeting မပျုလပ
ို ်ခမဲ့ ခင်ြိုး

လတ်တရလာအခက်အခြ ာြိုးမဖစ်ရပေါ်ရနရ ာ Online License
Recommendation Issue ြ ာြိုးနင
ှ ဲ့် ပတ် က်၍ MGMAအ

င်ြိုးဝင်ြ ာြိုးအာြိုး

၂

ှင်ြိုးလင်ြိုးရမပာကကာြိုးနိုင် န် virtual workshop မပျုလပ
ို ်ခမဲ့ ခင်ြိုး

ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) အစည်ြိုးအရဝြိုးပွ ိုို့

၃

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ် လိုပင
် န်ြိုး ှငြ
် ာြိုးအ င်ြိုးြှ တာဝန် ှ ြ ာြိုး
တက်ရ ာက်ခမဲ့ ခင်ြိုး

EU Myan Ku Fund: Looking Ahead to 2021 ရခေါင်ြိုးစဉ်မဖငဲ့်
Online ြှ တစ်

ငဲ့် ရ

ွြိုးရနွြိုးပွ က င်ြိုးပခဲ့မခင်ြိုး

၂၀၂၀ ခိုနှစအ
် တွင်ြိုး အ င်ြိုးဝင်ခရ
ဲ့
ာအ
MGMA အ

င်ြိုး၏ ဝန်ရ

င်ြိုးဝင်စက်ရံိုြ ာြိုးအာြိုး

ာင်ြြ
ှု ာြိုးနင
ှ ဲ့် ပတ် က်၍ ြတ်

Online ြှတစ်

င
ို ် ာ

င်တန်ြိုး )Income Management) ကို

ငဲ့် မပျုလိုပ် က င်ြိုးပခဲ့မခင်ြိုး

၅

က်မခင်ြိုး

(New Members' Orientation) အခြ်ြိုးအန ြိုးကို Online ြှတစ်

ရငွရကကြိုးစီြံခနို့ခ
် ွြှု

၄

ငဲ့် က င်ြိုးပခဲ့မခင်ြိုး

၇

မြန်ြာနိုငင
် ံအထည်ခ ျုပက
် ဏ္ဍဖွံွံ့ဖဖျုြိုးတြိုးို တက်ရ ြိုးအတွက် ပြိုးရပေါငြိုး်
ရ

ာင် ွက် န် Virtual Meeting မပျုလိုပခ
် ဲ့မခင်ြိုး
မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)

Myanmar

တြ
ို့ို ှ

ပတ်သက်၍ ရ
တစ်

မြန်ြာနင
ို ်ငံ

EuroCham

ရရရှညဖ
် ံွံ့ဖဖျု်းတို်းတက်ရရ်းနှင်

်းရန်းပွဲကို ၂၀၂၁ မပည်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်ရနို့တင် အန်လိုင််းြှ

င်မပျုလပ
ို ်က င််းပခွဲပါသည်။

အလိုပ်အကင
ို ်

အထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍ

နှင်

ရ

်းရန်းပွဲတင်

အခငအ
် လြ််းြ ာ်းတို်းတက်ရအာင်

ဝယ်လက်ြ ာ်း၏ စက်ရံိုြ ာ်းတင် အြှာစာြ ာ်း

အထည်ခ ျုပ်စက်ရံိုလိုပင
် န််းြ ာ်းြှ
ရ

ာင်ရက
ွ ်ရနြှုြ ာ်း၊

ဥရရာပ

က်လက်ြှာယူရရ်းကစစ၊ မြန်ြာနိုငင
် ံ

အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််း လူစြ််းအာ်းအရင််းအမြစ်ဖံွံ့ဖဖျု်းရရ်းစင်တာ (MGHRDC)ြှ အထည်
ခ ျုပ်သင်တန််းြ ာ်းနှင်
အလိုပ်သြာ်း

က်

ကျွြ််းက င်လိုပ်သာ်း

စံနန
ှု ်း် ြ ာ်း

မြြှငတ
် င်ရရ်း၊

အလိုပ်ရင
ှ ်

ရ
ံ ရ်းကဏ္ဍ ပြ
ို ို ရကာင််းြန်လာရရ်း၊ အထည်ခ ျုပ်စက်ရံိုြ ာ်း CMP

စနစ်ြှ FOB စနစ်သိုို့ ရမပာင််းလွဲနင
ို ်ရအာင် အစ်းို ရ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ European Brands
ြ ာ်း၊ သက်

င
ို ်ရာ အထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍတို်းတက်ရရ်းကို ရဖာ်ရ

အစည််းြ ာ်းနှင် ပူ်းရပါင််းရ
MGMAြှ အဓကဦ်းရ

ာင်ရနသည် အဖွဲွံ့

ာင်ရက
ွ ်နိုငရ
် န်အတက် working group တစ်ခိုမပျုလိုပ၍
်

ာင်၍ working group meeting ြ ာ်း ပါဝင်ရ

ကစစရပ်ြ ာ်းအစရှသည်တို့ိုကို ရ

်းရန်းခွဲကကပါသည်။ရ

ာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ရန်

်းရန်းပွဲသိုို့ MGMA ၊ EuroCham

Myanmar နှင် EU brands ြှ ကယ
ို ်စာ်းလှယြ
် ာ်းတက်ရရာက်ရ

်းရန်းခွဲကကသည်။

1

လတ်တရလာအခက်အခြ ာြိုးမဖစ်ရပေါ်ရနရ
Recommendation Issue ြ ာြိုးနှငဲ့် ပတ်

ာ Online License
က်၍ MGMAအ

င်ြိုးဝင်ြ ာြိုးအာြိုး

ှင်ြိုးလင်ြိုးရမပာကကာြိုးနိုင် န် virtual workshop မပျုလိုပခ
် ဲ့မခင်ြိုး
မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း

(MGMA)ြှ

လတ်တရလာ

အခက်အခွဲြ ာ်း မဖစ်ရပေါ် ရနရသာ Online License Recommendation Issue ြ ာ်းနှင်
ပတ်သက်၍ MGMAအသင််းဝင် ြ ာ်းအာ်းရှင််းလင််း ရမပာကကာ်းနိုင်ရန် virtual workshop
ကို ၂၀၂၁ မပည်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃) ရက်ရနို့၊ ရနို့လည် (၃)နာရီြှ (၆)နာရီ အခ န်
အတင််းတင် Online ြှတစ်

င် က င််းပမပျုလိုပ်ခပါသည်
ွဲ
။ ရ

်းရန်းပွဲတင် MOC နှင်

MGMA တို့ို၏ System upgrade မြြှင်တင်ရမပာင််းလွဲြြ
ှု ာ်း၊ System upgrade အသစ်
တင် Online License Recommendation ရလ ာက်ထာ်းရြည် ပံစ
ို အ
ံ သစ်ြ ာ်းအာ်း
မပသမခင််း၊ ယခို မြြှငတ
် င်ထာ်းရသာ System အသစ်တင် လက်ရှ ကကံျုရတရနရရသာ
အခက်အခွဲြ ာ်းနှင်

အရမပာင််းအလွဲြ ာ်းအာ်း

အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းရှင်ြ ာ်းအသင််း

(MGMA)ြှ ဦ်းစင
ို ််းရြာင်(တဖ
ွဲ က် အတင််းရရ်းြှ ်း) နှင် တာဝန်ရသူ
ှ ြ ာ်းြှ ရှင််းလင််း
ရမပာကကာ်းမပသခွဲဖပီ်း စက်ရံိုြ ာ်းြှ စိုစိုရပါင််း (၉၈) ရယာက်တက်ရရာက် ခွဲကကပါသည်။
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ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) အစည်ြိုးအရဝြိုးပွ
မြန်ြာနိုငင
် ံအထည်ခ ျုပ် လိုပင
် န်ြိုး ှင်ြ ာြိုးအ

င်ြိုးြှ တာဝန် ှ

ိုို့

ြ ာြိုး

တက်ရ ာက်ခဲ့မခင်ြိုး
မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ
ရ

ာင်ြ ာ်းနှင် အလိုပအ
် ြှုရ

ဗဟိုအလိုပ်အြှု

ာင်ြ ာ်းသည် ၂၀၂၁ မပည်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရနို့တင်

က င််းပမပျုလိုပ်ခွဲရသာ ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) အစည််း
အရဝ်းပွဲသိုို့ တက်ရရာက်ခကကပါသည်
ွဲ
။ အစည််းအရဝ်းပွဲ တင် တက်ရရာက်လာကကရသာ
Textile and Apparel ထိုတလ
် ိုပ်သူ AFTEX အဖွဲွံ့ဝင်ြ ာ်းမဖစ်ရသာ ကရြဘာဒီ်းယာ်း၊
အင်ဒိုနီ်းရှာ်း၊ လာအို၊ ြရလ်းရှာ်း၊ စင်ကာပူ၊ ဖလစ်ပင
ို ်၊ ထင
ို ််း၊ ဗီယက်နြ် အစရှရသာ
အာ

ယ
ီ ံနင
ို င
် ံအသီ်းသီ်းြှ ၎င််းတိုို့နင
ို ်ငအ
ံ တင််းတင် မဖစ်ရပေါ်လ က်ရရသာ
ှ
အထည်ခ ျုပ်

လိုပင
် န််းြ ာ်း၏ စီ်းပာ်းရရ်းအရမခအရနြ ာ်း၊ COVID – 19 အရမခအရနြ ာ်းနှင် ထခက
ို ်
ြှုြ ာ်း၊နိုငင
် ံတကာြှ ရင််းနှီ်းမြြှျုပ်နြ
ှံ ှု အရမခအရနြ ာ်း၊ နိုငင
် ံအသီ်းသီ်းြှ အထည်ခ ျုပ်
လိုပင
် န််းြ ာ်း၏ ပို့က
ို ိုန် နှင် သင််းကိုန် အရမခအရနြ ာ်းနှင် ၎င််းတို့ို၏ အစို်းရြ ာ်းနှင်
ပူ်းရပါင််းရ

ာင်ရက
ွ ်ြြ
ှု ာ်း

အစရှသည်တက
ိုို့ ို

ရှင််းလင််းရမပာကကာ်းခွဲကကပါသည်။

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ် လိုပင
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ဗဟိုအလိုပ် အြှုရ
နှင် အလိုပအ
် ြှုရ

ာင်ြ ာ်း

ာင်ြ ာ်းြှလည််း ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် မြန်ြာနင
ို ်ငံ၏ ပို့က
ို ိုန်နှင် သင််းကိုန်

အရမခအရနြ ာ်း၊ COVID – 19 ရကကာင် မြန်ြာအထည်ခ ျုပလ
် ပ
ို ်ငန််းြ ာ်း၏ ထခက
ို ြ
် ှု
အရမခအရနြ ာ်းနှင် စန်ရခေါ်ြှုြ ာ်း၊ COVID – 19 ကာလအတင််းတင် MGMA အရနမဖင်
အသင််းဝင်

စက်ရံိုြ ာ်းအတက်

ရ

ာင်ရက
ွ ်ခြှု
ွဲ ြ ာ်း၊

အထည်ခ ျုပ်စက်ရံိုြ ာ်းအတက် ကူညီ ရ

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ စို်းရအရနမဖင်

ာင်ရက
ွ ်ခွဲြှုြ ာ်း အစရှသည်တိုို့ကို ရှင််းလင််း

ရမပာကကာ်းခွဲပါသည်။ ထိုို့ရနာက် Chairman နိုင်ငံရမပာင််းလွဲမခင််း အစီအစဉ်ကို ယခင်
Chairman နင
ို ်ငံမဖစ်ရသာ ထင
ို ််းနိုငင
် ြ
ံ ှ Chairman အသစ်မဖစ်သည ဗီယက်နြ်နိုငင
် ံသိုို့
လွဲရမပာင််းမခင််းမဖင် အစည််းအရဝ်းကို ပတ်သြ််းခွဲပါသည်။ အစည််းအရဝ်းသိုို့ အာ

ီယံ

နိုင်ငအ
ံ သီ်းသီ်းြှ တာဝန်ရှ ပိုဂ္ျုလ်ြ ာ်း စိုစရ
ို ပါင််း (၄၄) ရယာက် တက်ရရာက်ခွဲကက
ပါသည်။
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EU Myan Ku Fund: Looking Ahead to 2021 ရခေါင်ြိုးစဉ်မဖငဲ့် Online ြှ
တစ်

ငဲ့် ရ

ွြိုးရနွြိုးပွ က င်ြိုးပခဲ့မခင်ြိုး

European Union in Myanmar ၏ ရထာက်ပံကူညြ
ီ ှုမဖင် EU Myan Ku Fund :
Looking Ahead to 2021 ရခါင််းစဉ်မဖင် online ရ

်းရန်းပက
ွဲ ို ၂၀၂၁ မပည်နှစ်၊

ဇန်နဝါရီလ(၁၉) ရက်ရနို့တင် က င််းပမပျုလပ
ို ်ခဖပီ
ွဲ ်းFacebook ြှတစ်
မဖင် ထိုတလ
် င်မပသခွဲပါသည်။ အ

ပ
ို ါ ရ

င် Live အစီအစဉ်

်းရန်းပွဲတင် EU Myan Ku Fund ြှ ခ ည်ြ င်

နှင် အထည်အလပ် စက်ရံို၊အလိုပ်ရြ
ိုံ ာ်းြှ အလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအတက် ရထာက်ပံရင
ကူညီပပ
ံ ို်းြှုြ ာ်း၊ မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်နင
ှ ် အထည်အလပ်လပ
ို င
် န််းြ ာ်းတင် COVID –
19 ရရာဂါရကကာင် စက်ရံိုြ ာ်းပတ်သြ််းမခင််း၊ လိုပ်သာ်းအင်အာ်းရလ ာခ မခင််းြ ာ်း နှင်
ယာယီ အလိုပ်ရပ်စွဲခံရမခင််း အစရှရသာ ရနာက်

က်တွဲ မပင််းထန်ရသာ စန်ရခေါ်ြြ
ှု ာ်း

က ရရာက်ခွဲမခင််း၊ အလိုပ်ရင
ှ ်နင
ှ ် အလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအရနမဖင် အ
မဖတ်သန််းနိုင်ရန်အတက်

ကကျုတင်မပင်

အထည်ခ ျုပလ
် ိုပင
် န််းရှင်ြ ာ်းအသင််း
စြ််းရ

င်ရန်လအ
ို ပ်ြြ
ှု ာ်းနှင်

(MGMA)ြှလည််း

ပ
ို ါ စန်ရခေါ်ြြ
ှု ာ်းကို
မပင်

င်ရနြှုြ ာ်း၊

စက်ရံိုအလိုပ်သြာ်းြ ာ်း၏

ာင်ရည်မြြှငြ
် ာ်းရအာင် သင်တန််းြ ာ်း ပိုို့ခ ရနြှုြ ာ်း အစရှသည်တိုို့ကို အ

စကာ်းဝိုင််းတင် ရ

်းရန်းခွဲကကပါသည်။ ရ

ပ
ို ါ

်းရန်းပွဲကို ဦ်းြင််းဇာနည် (သိုရတသန

အကကီ်းအကွဲ၊ မြန်ြာစီ်းပာ်းရရ်းနှင် လူြှုရရ်းဖံွံ့ဖဖျု်းရရ်းတို်းတက်ရရ်းအဖွဲွံ့)ြှ သဘာပတ
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အရနမဖင် ရ

ာင်ရက
ွ ်ခဖပီ
ွဲ ်း ရဒေါ်ခင
ို ်ခင
ို ်နယ်(မြန်ြာနိုငင
် ံ အထည်ခ ျုပ်လပ
ို ်ငန််းရှင်ြ ာ်း

အသင််း၏ အရထရထအတင််းရရ်းြှု်း)၊ ဦ်းရြာင်ရြာင် (မြန်ြာနင
ို ်ငလ
ံ ံို်း

င
ို ်ရာအလိုပ်

သြာ်းသြဂ္ြ ာ်းအဖွဲွံ့ခ ျုပ်၏ ဥကကဌ)နှင် ရဒေါ်စြ
ို န်သွဲ (Sequa gGmbH ၏ Project
Manager)တို့ြ
ို ှ ရ
(ရ

်းရန်းခွဲကကပါသည်။

်းရန်းပွဲ အရသ်းစတ်ကို ရအာက်ပါလငတ
် င် ဝင်ရရာက်ကကည်ရန
ှု ိုင်ပါသည်။)

(Myanmar

Garment Manufacturers Association - EU Myan Ku Fund: Looking Ahead to 2021 |

Facebook )

၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတွင်ြိုး အ
အ

င်ြိုး၏ ဝန်ရ

င်ြိုးဝင်ခဲ့ရ

ာင်ြှုြ ာြိုးနှငဲ့် ပတ်

ာ အ

င်ြိုးဝင်စက်ရံိုြ ာြိုးအာြိုး MGMA

က်၍ ြတ်

Orientation) အခြ်ြိုးအန ြိုးကို Online ြှတစ်

က်မခင်ြိုး(New Members'
ငဲ့် က င်ြိုးပခဲ့မခင်ြိုး

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတင််း
အသင််းဝင်ခရသာ
ွဲ
အသင််းဝင်စက်ရံိုြ ာ်းအာ်း MGMA အသင််း၏ ဝန်ရ
ပတ်သက်၍ ြတ်
ြှတစ်

ာင်ြှုနှင်

က်မခင််း(New Members' Orientation) အခြ််းအနာ်းကို Online

င် ၂၀၂၁ မပည်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆)ရက်ရနို့တင် က င််းပမပျုလိုပခ
် ွဲပါသည်။

အခြ််းအနာ်းက င််းပရမခင််းအရကကာင််းနှင် ပတ်သက်၍ အဖင်အြှာစကာ်းကို အထည်
ခ ျုပလ
် ပ
ို ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA) ဥကကဌ ဦ်းမြင်စို်းြှ ရမပာကကာ်းခွဲပါသည်။ ထိုို့ရနာက်
MGMA ြှ Managing Director ရဒေါ်ရအ်းြရှန်ြှ အသင််းဝင်စက်ရံိုအသစ်ြ ာ်းကို
ဗဟိုအလိုပအ
် ြှုရ

ာင်၊

အလိုပ်အြှုရ

အသင််းဝင် စက်ရြ
ံို ာ်းအတက် ဝန်ရ

ာင်ြ ာ်းနှင်

ြတ်

က်ရပ်းမခင််း၊

ာင်ြရ
ှု ပ်းရနမခင််းြ ာ်း၊ Working Group ဖွဲွံ့စည််း

ထာ်းရှြှုနှင်ကျွြ််းက င်ဝန်ထြ််းြ ာ်း၏ Service Directory တင်မပြှုြ ာ်း၊
နှင်ခ တ်

အသင််းြှ
နိုင်ငံတကာ

က်၍ ရင််းနှ်းီ မြျုပ်နြ
ံှ ှုြ ာ်း လာရရာက်ခမခင်
ွဲ ်းနှင် အသင််းြှစစ
ီ ဥ်မပျုလိုပလ
် က်

ရှရသာ Events and Activities ြ ာ်း၊ CSR activities အမဖစ် အသင််းြှ ကိုဗစ် - ၁၉
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အလှ ြ ာ်း အရကကာင််း ရှင််းလင််းရမပာကကာ်းခွဲဖပီ်း Online License ကစစနှင် ပတ်သက်၍
Senior Administrative Officer ြှ အရသ်းစတ် ထပ်ြံရင
ှ ််းလင််းရမပာကကာ်းခွဲပါသည်။
ထိုို့ရနာက် Employers' Package အရကကာင််းနှင် ၎င််း၏ ဝန်ရ

ာင်ြှုြ ာ်းကို Labour

Officer ြှ ရှင််းလင််း ရမပာကကာ်းခွဲဖပီ်း MGHRDC သင်တန််းရက ာင််းြှ Manager ြှလည််း
သင်တန််းရက ာင််း ၏ ပိုို့ခ သင်ကကာ်းလ က်ရရသာ
ှ
Online နှင် Offline/Face to Face
သင်တန််းြ ာ်း အရကကာင််းကို ရှင််းလင််းရမပာကကာ်းခွဲပါသည်။ ၂၀၂၀ခိုနစ
ှ အ
် တင််း အသင််း
ဝင်တို်းတက်ြြ
ှု ှာ (၅၈)ရံိုခနို့်ရခွဲ
ှ ဖပီ်း ယခို
ရံိုအထရှပါသည်။ အ

လ
ို င် အသင််းသာ်းစက်ရံိုစိုစိုရပါင််း (၆၀၅)

ပ
ို ါ အခြ််းအနာ်းသို့ို အသင််းဝင် စက်ရြ
ံို ာ်းြှ တာဝန်ရှ သူြ ာ်း

စိုစရ
ို ပါင််း (၃၆) ရယာက် တက်ရရာက်ခကကပါသည်
ွဲ
။
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ရငွရကကြိုးစီြံခနို့်ခွြှု
ြှတစ်

ိုင် ာ

င်တန်ြိုး (Income Management) ကို Online

ငဲ့် မပျုလိုပ် က င်ြိုးပခဲ့မခင်ြိုး

မြန်ြာနင
ို ်ငအ
ံ ထည်ခ ျုပ်လပ
ို င
် န််းရှငြ
် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ

ရငရကက်းစီြံခနို့်ခြ
ွဲ ှု

င
ို ်ရာ သင်တန််း(Income Management)ကို Online ြှတစ်

င် ၂၀၂၁ မပည်နှစ်၊

ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်ရနို့တင် မပျုလပ
ို ်ခပါသည်
ွဲ
။ အ

ပ
ို ါ သင်တန််းကို ဝင်ရငနှင်

အသံို်းစရတ်ြ ာ်းကို စနစ်တက စီြံခနို့်ခတ
ွဲ တ်ရစရန်၊ အသံို်း စရတ်ြ ာ်း၏ သဘာဝကို
သရှနာ်းလည်တတ်ရစရန်နှင် လိုအပ်ရသာ ဦ်းစာ်းရပ်း အသံို်းစရတ်ြ ာ်းကို ခွဲမခာ်း
သရှရစရန်၊ ရည်ရယ
ွ ခ
် က်ြ ာ်းကို ရရာက်ရရန်
ှ
ခ ြှတရ
် ြည် ပံိုစြ
ံ ာ်းနှင် အရာြ ာ်း
အစရှသည်တို့က
ို ို သင်တန််းနည််းမပ ရဒေါ်အင်ကကင််း(MGMA)ြှ သင်ကကာ်းရပ်းခွဲပါသည်။
သင်တန််းသိုို့ Dagon Talent Garment Factoryြှ Supervisor ြ ာ်းနှင် ဝန်ထြ််း
စိုစရ
ို ပါင််း (၁၂) ရယာက် တက်ရရာက်ခကကပါသည်
ွဲ
။
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