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              ြမနမ်ာ�ိုင်ငံအထည်ချ�ပ်လုပ်ငနး်�ှင်များအသင်း(MGMA)မှ ဗဟိုအလုပ်အမ� ေဆာင်များ�ှင့် အလုပ်အမ�ေဆာင်များသည်
၂၀၂၁ ြပည့်�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ (၁၅)ေန ့�တွင် ကျင်းပြပ�လုပ်ခ့ဲေသာ ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX)
အစည်း အေဝးပဲွသိ�  တက်ေရာက်ခ့ဲ�ကပါသည်။ အစည်းအ ေဝးပဲွ တွင် တက်ေရာက်လာ�ကေသာ Textile and Apparel
ထုတ်လုပ်သူ AFTEX အဖ�ဲဝင်များြဖစ်ေသာ ကေမ�ာဒီးယား၊ အင်ဒိုနးီ�ှား၊ လာအို၊ မေလး�ှား၊ စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပုိင်၊ ထုိင်း၊
ဗီယက်နမ် အစ�ိှေသာ အာဆီယံ�ိုင်ငံအသီးသီးမှ ၎င်းတိ� �ိုင်ငံအတွင်းတွင် ြဖစ်ေပ�လျက်�ိှေသာ အထည်ချ�ပ် လုပ်ငနး်များ၏
စီးပွားေရးအေြခအေနများ

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ်က�ဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်ေရး
အတက်ွ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန ်Virtual 

Meeting ြပ�လပ်ုခ့ဲြခင်း

EU Myan Ku Fund: Looking Ahead to 2021
ေခါင်းစ�်ြဖင့် Online မှ တစ်ဆင့် ေဆွးေ�းွပဲွ ကျင်းပခ့ဲြခင်း

၂၀၂၀ခု�ှစ်အတင်ွး အသင်းဝင်ခ့ဲေသာ အသင်းဝင်စက်�ုံ
များအား MGMA အသင်း၏ ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ပတ်
သက်၍ မိတ်ဆက်ြခင်း(New Members' Orientation)
အခမ်းအနားကုိ Online မှတစ်ဆင့် ကျင်းပခ့ဲြခင်း

ေငေွ�ကးစီမံခန ့�်ခဲွမ�ဆုိင်ရာသင်တနး် (Income
Management) ကုိ Online မှတစ်ဆင့် ြပ�လပ်ု ကျင်းပခ့ဲ
ြခင်း

လတ်တေလာအခက်အခဲများြဖစ်ေပ�ေနေသာ Online
License Recommendation Issue များ�ှင့်
ပတ်သက်၍ MGMAအသင်းဝင်များအား �ှင်းလင်း
ေြပာ�ကား�ိင်ုရန ်virtual workshop ြပ�လပ်ုခ့ဲြခင်း

ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) အစည်းအေဝးပဲွ
သိ�  ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအထည်ချ�ပ် လပ်ုငနး်�ှင်များ အသင်းမှ တာဝန�ိှ်သူများ
တက်ေရာက်ခ့ဲြခင်း



ခ ေါင််းစဉ်မ  ်း                                                               စ မ က်န ှာ 
 
မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍဖွံွံ့ဖဖ ျုြိုးတ ိုြိုးတက်ရ ြိုးအတွက် ပ ြိုးရပေါင်ြိုး  
ရ ာင် က်ွ န် Virtual Meeting မပျုလိုပ်ခ ဲ့မခငြ်ိုး 
 
 
လတ်တရလာအခက်အခ ြ ာြိုးမဖစရ်ပေါ်ရနရ ာ Online License  
Recommendation Issue ြ ာြိုးနှငဲ့် ပတ် က်၍ MGMAအ င်ြိုးဝင်ြ ာြိုးအာြိုး 
 ှင်ြိုးလင်ြိုးရမပာကကာြိုးန ိုင ်န် virtual workshop မပျုလိုပ်ခ ဲ့မခင်ြိုး 
 
 

ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) အစည်ြိုးအရဝြိုးပွ   ိုို့ 
မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ် လိုပင်နြ်ိုး ှငြ် ာြိုးအ င်ြိုးြှ တာဝန ်ှ   ြ ာြိုး  
တက်ရ ာက်ခ ဲ့မခင်ြိုး 
 
 

EU Myan Ku Fund: Looking Ahead to 2021 ရခေါင်ြိုးစဉ်မဖငဲ့်  
Online ြှ တစ် ငဲ့် ရ ွြိုးရနြွိုးပွ  က င်ြိုးပခ ဲ့မခင်ြိုး 
 
 

၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတွင်ြိုး အ င်ြိုးဝင်ခ ဲ့ရ ာ အ ငြ်ိုးဝင်စက်ရံိုြ ာြိုးအာြိုး  
MGMA အ င်ြိုး၏ ဝနရ် ာငြ်ှုြ ာြိုးနှငဲ့် ပတ် က်၍ ြ တ ်က်မခင်ြိုး 
(New Members' Orientation) အခြ်ြိုးအန ြိုးက ို Online ြတှစ် ငဲ့် က င်ြိုးပခ ဲ့မခင်ြိုး 
 
 

ရငွရကကြိုးစီြံခနို့ခ်ွ ြှု  ိုင ်ာ င်တန်ြိုး )Income Management) က ို  
Online ြတှစ် ငဲ့် မပျုလိုပ် က င်ြိုးပခ ဲ့မခင်ြိုး 
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မြနြ်ာန ိုငင်ံအထည်ခ ျုပက်ဏ္ဍဖွံွံ့ဖဖ ျုြိုးတ ိုြိုးတကရ် ြိုးအတွက် ပ ြိုးရပေါငြ်ိုး 
ရ ာင ်ွက် န် Virtual Meeting မပျုလိုပခ် ဲ့မခင်ြိုး 

 
 

မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA) နငှ ် EuroCham 
Myanmar တ ိုို့ြှ မြနြ်ာန ိုင်ငံ အထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍ ရရရှညဖ် ံွံ့ဖဖ ျု်းတ ို်းတက်ရရ်းနှင ် 
ပတ်သက်၍ ရ  ်းရန ်းပ ွဲက ို ၂၀၂၁ မပည ်နှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ (၇) ရက်ရနို့တ င ် အ နလ် ိုင််းြှ 
တစ် င ်မပျုလိုပ်က င််းပခွဲ ပါသည်။ ရ  ်းရန ်းပ ွဲတ င် အထည်ခ ျုပ်စက်ရံိုလိုပင်န််းြ ာ်းြ ှ
အလိုပ်အက ိုင် အခ င အ်လြ််းြ ာ်းတ ို်းတက်ရအာင် ရ ာင်ရက်ွရနြှုြ ာ်း၊ ဥရရာပ 
ဝယ်လက်ြ ာ်း၏ စက်ရံိုြ ာ်းတ င် အြာှစာြ ာ်း က်လကြ်ှာယူရရ်းက စစ၊ မြနြ်ာန ိုငင်ံ 
အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််း လူစ ြ််းအာ်းအရင််းအမြစ်ဖ ံွံ့ဖဖ ျု်းရရ်းစင်တာ (MGHRDC)ြှ အထည် 
ခ ျုပ်သင်တန််းြ ာ်းနှင  ် ကျွြ််းက ငလ်ိုပ်သာ်း စနံှုန််းြ ာ်း မြြှင တ်င်ရရ်း၊ အလိုပ်ရငှ် 
အလိုပ်သြာ်း  က် ရံရ်းကဏ္ဍ ပ ိုြ ို ရကာင််းြ န်လာရရ်း၊ အထည်ခ ျုပ်စက်ရံိုြ ာ်း CMP 
စနစြ်ှ FOB စနစသ် ိုို့ ရမပာင််းလွဲန ိုင်ရအာင် အစ ို်းရ ဝနက်ကီ်းဌာနြ ာ်း၊ European Brands 
ြ ာ်း၊ သက်  ိုင်ရာ အထည်ခ ျုပ်ကဏ္ဍတ ို်းတက်ရရ်းက ို ရဖာ်ရ ာင်ရနသည ် အဖ ွဲွံ့ 
အစည််းြ ာ်းနှင ် ပူ်းရပါင််းရ ာင်ရက်ွန ိုငရ်န်အတ က် working group တစ်ခိုမပျုလိုပ၍် 
MGMAြှ အဓ ကဦ်းရ ာင၍် working group meeting ြ ာ်း ပါဝင်ရ ာင်ရက်ွန ိုင်ရန် 
က စစရပ်ြ ာ်းအစရှ သညတ် ိုို့က ို ရ  ်းရန ်းခွဲ ကကပါသည်။ရ  ်းရန ်းပ ွဲသ ိုို့ MGMA ၊ EuroCham 
Myanmar နငှ ် EU brands ြှ က ိုယ်စာ်းလှယြ် ာ်းတက်ရရာက်ရ  ်းရန ်းခွဲ ကကသည်။ 
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လတ်တရလာအခက်အခ ြ ာြိုးမဖစရ်ပေါ်ရနရ ာ Online License 
Recommendation Issue ြ ာြိုးနှငဲ့ ်ပတ် က၍် MGMAအ င်ြိုးဝင်ြ ာြိုးအာြိုး 
 ှင်ြိုးလင်ြိုးရမပာကကာြိုးန ိုင ်န် virtual workshop မပျုလိုပခ် ဲ့မခင်ြိုး 
 
 

မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း (MGMA)ြ ှ လတ်တရလာ 
အခက်အခွဲြ ာ်း မဖစရ်ပေါ် ရနရသာ Online License Recommendation Issue ြ ာ်းနှင ် 
ပတ်သက်၍ MGMAအသင််းဝင် ြ ာ်းအာ်းရှင််းလင််း ရမပာကကာ်းန ိုင်ရန် virtual workshop 
က ို ၂၀၂၁ မပည ်နှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ (၁၃) ရက်ရနို့၊ ရနို့လည် (၃)နာရီြ ှ (၆)နာရီ အခ  န် 
အတ င််းတ င် Online ြှတစ် င  ် က င််းပမပျုလိုပ်ခွဲ ပါသည်။ ရ  ်းရန ်းပ ွဲတ င ် MOC နငှ ် 
MGMA တ ိုို့၏ System upgrade မြြှင ်တင်ရမပာင််းလွဲြှုြ ာ်း၊ System upgrade အသစ် 
တ င် Online License Recommendation ရလ ာကထ်ာ်းရြည ် ပံိုစအံသစ်ြ ာ်းအာ်း 
မပသမခင််း၊ ယခို မြြှင တ်င်ထာ်းရသာ System အသစ်တ င ် လက်ရှ  ကကံျုရတ ရနရရသာ 
အခက်အခွဲြ ာ်းနှင ် အရမပာင််းအလွဲြ ာ်းအာ်း အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းရှင်ြ ာ်းအသင််း 
(MGMA)ြှ ဦ်းစ ိုင််းရြာင်(တ ွဲဖက် အတ င််းရရ်းြှ ်း) နငှ်  တာဝနရ်ှ သူြ ာ်းြှ ရငှ််းလင််း 
ရမပာကကာ်းမပသခွဲ ဖပီ်း စက်ရံိုြ ာ်းြှ စိုစိုရပါင််း (၉၈) ရယာက်တက်ရရာက် ခွဲ ကကပါသည်။ 
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ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) အစည်ြိုးအရဝြိုးပွ   ိုို့ 
မြန်ြာန ိုငင်ံအထည်ခ ျုပ ်လိုပင်န်ြိုး ှင်ြ ာြိုးအ င်ြိုးြ ှတာဝန် ှ   ြ ာြိုး 
တက်ရ ာကခ် ဲ့မခင်ြိုး 
 
 

မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ဗဟ ိုအလိုပ်အြှု 
ရ ာငြ် ာ်းနှင ် အလိုပအ်ြှုရ ာင်ြ ာ်းသည် ၂၀၂၁ မပည် နှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ (၁၅)ရနို့တ င် 
က င််းပမပျုလိုပ်ခွဲ ရသာ ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) အစည််း 
အရဝ်းပ ွဲသ ိုို့ တက်ရရာက်ခွဲ ကကပါသည်။ အစည််းအ ရဝ်းပ ွဲ တ င် တက်ရရာကလ်ာကကရသာ 
Textile and Apparel ထိုတလ်ိုပ်သ ူ AFTEX အဖ ွဲွံ့ဝငြ် ာ်းမဖစရ်သာ ကရြဘာဒ်ီးယာ်း၊ 
အင်ဒ ိုနီ်းရှာ်း၊ လာအ ို၊ ြရလ်းရှာ်း၊ စင်ကာပူ၊ ဖ လစပ် ိုင်၊ ထ ိုင််း၊ ဗီယက်နြ် အစရှ ရသာ 
အာ ယီံန ိုငင်ံအသီ်းသီ်းြှ ၎င််းတ ိုို့န ိုင်ငအံတ င််းတ င် မဖစရ်ပေါ်လ က်ရှ ရသာ အထည်ခ ျုပ် 
လိုပင်န််းြ ာ်း၏ စ်ီးပ ာ်းရရ်းအရမခအရနြ ာ်း၊ COVID – 19 အရမခအရနြ ာ်းနှင ် ထ ခ ိုက် 
ြှုြ ာ်း၊န ိုငင်ံတကာြ ှ ရင််းနီှ်းမြြှျုပ်နံှြှု အရမခအရနြ ာ်း၊ န ိုငင်ံအသီ်းသီ်းြှ အထည်ခ ျုပ် 
လိုပင်န််းြ ာ်း၏ ပ ိုို့ကိုန် နငှ ် သ င််းကိုန် အရမခအရနြ ာ်းနှင  ် ၎င််းတ ိုို့၏ အစ ို်းရြ ာ်းနှင ် 
ပူ်းရပါင််းရ ာင်ရက်ွြှုြ ာ်း အစရှ သည်တ ိုို့က ို ရှင််းလင််းရမပာကကာ်းခွဲ ကကပါသည်။ 
မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ် လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ဗဟ ိုအလိုပ် အြှုရ ာငြ် ာ်း 
နငှ ် အလိုပအ်ြှုရ ာငြ် ာ်းြလှည််း ၂၀၂၀ ခိုနစှ ် မြနြ်ာန ိုင်ငံ၏ ပ ိုို့ကိုန်နှင ် သ င််းကိုန် 
အရမခအရနြ ာ်း၊ COVID – 19 ရကကာင ် မြနြ်ာ အထည်ခ ျုပလ်ိုပ်ငန််းြ ာ်း၏ ထ ခ ိုက်ြှု 
အရမခအရနြ ာ်းနှင ် စ နရ်ခေါ်ြှုြ ာ်း၊ COVID – 19 ကာလအတ င််းတ င ်MGMA အရနမဖင ် 
အသင််းဝင် စက်ရံိုြ ာ်းအတ က် ရ ာင်ရက်ွခွဲ ြှုြ ာ်း၊ မြနြ်ာန ိုင်ငအံစ ို်းရအရနမဖင ် 
အထည်ခ ျုပ်စက်ရံိုြ ာ်းအတ က် ကူညီ ရ ာင်ရက်ွခွဲ ြှုြ ာ်း အစရှ သည်တ ိုို့က ို ရငှ််းလင််း 
ရမပာကကာ်းခွဲ ပါသည်။ ထ ိုို့ရနာက် Chairman န ိုင်ငံရမပာင််းလွဲမခင််း အစီအစဉက် ို ယခင် 
Chairman န ိုင်ငံမဖစရ်သာ ထ ိုင််းန ိုငင်ြံှ Chairman အသစ်မဖစသ်ည   ဗီယက်နြ်န ိုငင်ံသ ိုို့ 
လ ွဲရမပာင််းမခင််းမဖင ် အစည််းအရဝ်းက ို ပ တသ် ြ််းခွဲ ပါသည်။ အစည််းအရဝ်းသ ိုို့ အာ ီယံ 
န ိုင်ငအံသ်ီးသီ်းြှ တာဝနရ်ှ  ပိုဂ္ ျုလ်ြ ာ်း စိုစိုရပါင််း (၄၄) ရယာက် တက်ရရာက်ခွဲ ကက 
ပါသည်။ 
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EU Myan Ku Fund: Looking Ahead to 2021 ရခေါင်ြိုးစဉ်မဖငဲ့် Online ြှ 

တစ် ငဲ့် ရ ွြိုးရနွြိုးပွ  က င်ြိုးပခ ဲ့မခင်ြိုး 

 

 European Union in Myanmar ၏ ရထာက်ပံ ကူညြီှုမဖင ် EU Myan Ku Fund : 

Looking Ahead to 2021 ရခါင််းစဉ်မဖင  ် online ရ  ်းရန ်းပ ွဲက ို ၂၀၂၁ မပည ်နှစ်၊ 

ဇနန်ဝါရီလ(၁၉) ရက်ရနို့တ င် က င််းပမပျုလိုပ်ခွဲ ဖပီ်းFacebook ြှတစ် င ် Live အစီအစဉ ်

မဖင ် ထိုတလ် င ်မပသခွဲ ပါသည်။ အ  ိုပါ ရ  ်းရန ်းပ ွဲတ င ်EU Myan Ku Fund ြှ ခ ညြ် င် 

နငှ ် အထညအ်လ ပ် စက်ရံို၊အလိုပ်ရံိုြ ာ်းြှ အလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအတ က် ရထာက်ပံ ရင  

ကူညီပံ ပ ို်းြှုြ ာ်း၊ မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်နှင ် အထည်အလ ပ်လိုပင်န််းြ ာ်းတ င် COVID – 

19 ရရာဂါရကကာင ် စက်ရံိုြ ာ်းပ တသ် ြ််းမခင််း၊ လိုပ်သာ်းအင်အာ်းရလ ာ ခ မခင််းြ ာ်း နငှ  ်

ယာယီ အလိုပ်ရပ်စွဲခံရမခင််း အစရှ ရသာ ရနာက် က်တ ွဲ မပင််းထနရ်သာ စ နရ်ခေါ်ြှုြ ာ်း 

က ရရာကခ်ွဲ မခင််း၊ အလိုပ်ရငှ်နှင ် အလိုပ်သြာ်းြ ာ်းအရနမဖင ် အ  ိုပါ စ နရ်ခေါ်ြှုြ ာ်းက ို 

မဖတ်သန််းန ိုင်ရန်အတ က် ကက ျုတင်မပင ်င်ရန်လ ိုအပြ်ှုြ ာ်းနှင  ် မပင် င်ရနြှုြ ာ်း၊ 

အထည်ခ ျုပလ်ိုပင်န််းရှင်ြ ာ်းအသင််း (MGMA)ြှလည််း စက်ရံိုအလိုပ်သြာ်းြ ာ်း၏ 

စ ြ််းရ ာင်ရည်မြြှင ြ်ာ်းရအာင် သင်တန််းြ ာ်း ပ ိုို့ခ ရနြှုြ ာ်း အစရှ သည်တ ိုို့က ို အ  ိုပါ 

စကာ်းဝ ိုင််းတ င ် ရ  ်းရန ်းခွဲ ကကပါသည်။ ရ  ်းရန ်းပ ွဲက ို ဦ်းြင််းဇာနည် (သိုရတသန 

အကကီ်းအကွဲ၊ မြနြ်ာ စီ်းပ ာ်းရရ်းနှင ် လူြှုရရ်းဖ ံွံ့ဖဖ ျု်းရရ်းတ ို်းတက်ရရ်းအဖ ွဲွံ့)ြှ သဘာပတ  
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အရနမဖင ် ရ ာင်ရက်ွခွဲ ဖပီ်း ရဒေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်န ယ်(မြန်ြာန ိုငင်ံ အထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်း 

အသင််း၏ အရထ ရထ အတ င််းရရ်းြှု်း)၊ ဦ်းရြာင်ရြာင် (မြနြ်ာန ိုင်ငလံံို်း  ိုင်ရာအလိုပ် 

သြာ်းသြဂြ္ ာ်းအဖ ွဲွံ့ခ ျုပ်၏ ဥကကဌ)နငှ ် ရဒေါ်စိုြ န်သွဲ (Sequa gGmbH ၏ Project 

Manager)တ ိုို့ြ ှရ  ်းရန ်းခွဲ ကကပါသည်။  

(ရ  ်းရန ်းပ ွဲ အရသ်းစ တ်က ို ရအာက်ပါလင တ် င် ဝင်ရရာက်ကကည ်ရှုန ိုင်ပါသည်။) 

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

Facebook ) 

 

 

 

၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတွင်ြိုး အ င်ြိုးဝငခ် ဲ့ရ ာ အ င်ြိုးဝငစ်ကရ်ံိုြ ာြိုးအာြိုး MGMA 

အ င်ြိုး၏ ဝန်ရ ာင်ြှုြ ာြိုးနှငဲ့် ပတ် က၍် ြ တ် ကမ်ခင်ြိုး(New Members' 

Orientation) အခြ်ြိုးအန ြိုးက ို Online ြှတစ် ငဲ့် က င်ြိုးပခ ဲ့မခင်ြိုး 

 

 မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်အတ င််း 

အသင််းဝင်ခွဲ ရသာ အသင််းဝင်စက်ရံိုြ ာ်းအာ်း MGMA အသင််း၏ ဝနရ် ာငြ်ှုနှင ် 

ပတ်သက်၍ ြ တ ်က်မခင််း(New Members' Orientation) အခြ််းအနာ်းက ို Online 

ြှတစ် င  ် ၂၀၂၁ မပည ်နှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ (၂၆)ရက်ရနို့တ င ် က င််းပမပျုလိုပခ်ွဲ ပါသည်။ 

အခြ််းအနာ်းက င််းပရမခင််းအရကကာင််းနငှ ် ပတ်သက်၍ အဖ င ်အြှာစကာ်းက ို အထည် 

ခ ျုပလ်ိုပ်ငန််းရှင်ြ ာ်းအသင််း(MGMA) ဥကကဌ ဦ်းမြင ်စ ို်းြှ ရမပာကကာ်းခွဲ ပါသည်။ ထ ိုို့ရနာက် 

MGMA ြှ Managing Director ရဒေါ်ရအ်းြ ရှ န်ြှ အသင််းဝင်စက်ရံိုအသစြ် ာ်းက ို 

ဗဟ ိုအလိုပအ်ြှုရ ာင်၊ အလိုပ်အြှုရ ာင်ြ ာ်းနှင  ် ြ တ် က်ရပ်းမခင််း၊ အသင််းြှ 

အသင််းဝင် စက်ရံိုြ ာ်းအတ က် ဝနရ် ာင်ြှုရပ်းရနမခင််းြ ာ်း၊ Working Group ဖ ွဲွံ့စည််း 

ထာ်းရှ ြှုနှင ်ကျွြ််းက င်ဝနထ်ြ််းြ ာ်း၏ Service Directory တင်မပြှုြ ာ်း၊      န ိုင်ငံတကာ 

နငှ ်ခ  တ် က်၍ ရင််းနီှ်းမြျုပ်နှြံှုြ ာ်း လာရရာက်ခွဲ မခင််းနငှ ် အသင််းြစှစီဥမ်ပျုလိုပလ် က် 

ရှ ရသာ Events and Activities ြ ာ်း၊ CSR activities အမဖစ ်အသင််းြှ က ိုဗစ် - ၁၉ 
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https://www.facebook.com/mgma.myanmar/videos/478074333180699/
https://www.facebook.com/mgma.myanmar/videos/478074333180699/


အလှ ြ ာ်း အရကကာင််း ရှင််းလင််းရမပာကကာ်းခွဲ ဖပီ်း Online License က စစနှင ် ပတ်သက်၍ 

Senior Administrative Officer ြှ အရသ်းစ တ် ထပြ်ံရငှ််းလင််းရမပာကကာ်းခွဲ ပါသည်။ 

ထ ိုို့ရနာက် Employers' Package အရကကာင််းနငှ ် ၎င််း၏ ဝနရ် ာငြ်ှုြ ာ်းက ို Labour 

Officer ြှ ရငှ််းလင််း ရမပာကကာ်းခွဲ ဖပီ်း MGHRDC သင်တန််းရက ာင််းြှ Manager ြှလည််း 

သင်တန််းရက ာင််း ၏ ပ ိုို့ခ သင်ကကာ်းလ က်ရှ ရသာ Online နငှ ် Offline/Face to Face 

သင်တန််းြ ာ်း အရကကာင််းက ို ရှင််းလင််းရမပာကကာ်းခွဲ ပါသည်။ ၂၀၂၀ခိုနှစအ်တ င််း အသင််း 

ဝင်တ ို်းတက်ြှုြှာ (၅၈)ရံိုခနို့်ရှ ခွဲ ဖပီ်း ယခို  ိုလ င် အသင််းသာ်းစက်ရံိုစိုစိုရပါင််း (၆၀၅) 

ရံိုအထ ရှ ပါသည်။ အ  ိုပါ အခြ််းအနာ်းသ ိုို့ အသင််းဝင် စက်ရံိုြ ာ်းြှ တာဝနရ်ှ  သူြ ာ်း 

စိုစိုရပါင််း (၃၆) ရယာက် တက်ရရာက်ခွဲ ကကပါသည်။ 
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ရငွရကကြိုးစီြံခနို့်ခွ ြှု  ိုင ်ာ င်တန်ြိုး (Income Management) က ို Online 
ြှတစ် ငဲ့ ်မပျုလိုပ် က င်ြိုးပခ ဲ့မခင်ြိုး 
 

မြနြ်ာန ိုင်ငအံထည်ခ ျုပ်လိုပင်န််းရှငြ် ာ်းအသင််း(MGMA)ြှ ရင ရကက်းစီြံခနို့်ခ ွဲြှု 
  ိုင်ရာ သငတ်န််း(Income Management)က ို Online ြတှစ် င ် ၂၀၂၁ မပည ်နှစ်၊ 
ဇနန်ဝါရီလ (၂၈) ရက်ရနို့တ င ် မပျုလိုပ်ခွဲ ပါသည်။ အ  ိုပါ သငတ်န််းက ို ဝင်ရင နှင ် 
အသံို်းစရ တ်ြ ာ်းက ို စနစတ်က  စြီံခနို့်ခ ွဲတတရ်စရန၊် အသံို်း စရ တ်ြ ာ်း၏ သဘာဝက ို 
သ ရှ နာ်းလည်တတရ်စရန်နှင ် လ ိုအပ်ရသာ ဦ်းစာ်းရပ်း အသံို်းစရ တ်ြ ာ်းက ို ခ ွဲမခာ်း 
သ ရှ ရစရန်၊ ရည်ရယွခ် ကြ် ာ်းက ို ရရာကရ်ှ ရန် ခ ြှတရ်ြည  ် ပံိုစံြ ာ်းနှင ် အရာြ ာ်း  
အစရှ သည်တ ိုို့က ို သငတ်န််းနည််းမပ ရဒေါ်အင်ကကင််း(MGMA)ြှ သင်ကကာ်းရပ်းခွဲ ပါသည်။ 
သင်တန််းသ ိုို့ Dagon Talent Garment Factoryြှ Supervisor ြ ာ်းနှင ် ဝနထ်ြ််း 
စိုစိုရပါင််း (၁၂) ရယာက် တက်ရရာက်ခွဲ ကကပါသည်။ 
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