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ြမနမ်ာ�ိုင်ငံအထည်ချ�ပ်လုပ်ငနး်�ှင်များအသင်း(MGMA)�ှင့် အိ��ယိသံ�ုံးတိ�သည် အထည်ချ�ပ်က�တွင် �ှစ်�ိုင်ငံ ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် ၂.၆.၂၀၂၁ ေန ့�တွင် ကုနသ်ည်လမ်း�ိှ အိ��ယိသံ�ုံး၌ လည်းေကာင်း၊ ၁၁.၆.၂၀၂၁ တွင်လည်းေကာင်း ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွ
ခ့ဲ�ကပါသည်။ ေဆွးေ�းွပဲွတွင် အထည်ချ�ပ်သင်တနး်�ှင့် အသက်ေမွးမ�သင်တနး်များ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရးက� အခက်အခဲများ၊ ဘဏ်
လုပ်ငနး်အခက်အခဲများ ေ�ကာင့် အသင်းဝင်စက်�ုံများ၏ အလုပ်သမား လစာေငွေပးေချရန ် အခက်အခဲကုိ ကူညီေြဖ�ှင်းေပးရန်
ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရ စီမံအုပ်ချ�ပ်မ�ေကာင်စီ၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် ြပည်သ�အင်အား ဝန�်ကီးဌာန�ှင့် One-Stop-
Service (OSS)တိ�၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�များ၊ လတ်တေလာ EU GSP အေြခအေန�ှင့် ေဆွးေ�းွ လျက်�ိှသည့် TIFA Agreement
များ အေ�ကာင်းကုိ အသင်း၏ အေထွေထွ အတွင်းေရးမ�း ေဒ�ခုိင်ခုိင်�ွယ်မှ �ှင်းလင်းေဆွးေ�းွခ့ဲပါသည်။

အလပ်ုသမားလစာ ေငသွားထုတ်ယူ�ိင်ုေရး
�ှင်းလင်း ေဆွးေ�းွခ့ဲြခင်း

အေြခခံအလပ်ုသမားဥပေဒ သိေကာင်းစရာများ ေဟာေြပာ
ပိ� ချခ့ဲြခင်း

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ� တတိယလ�ိင်း
အသိေပး�ှ�ိးေဆာ်ချက်ထုတ်ြပနခ့ဲ်ြခင်း

စီးပွားေရးလပ်ုငနး် လပ်ုကုိင်မ�များ အဆင်ေြပ ေချာေမ�ေစ
ေရး ေဆွးေ�းွခ့ဲြခင်း

MGMA-AVE ၏ Steering Committee အစည်းအေဝး
ကျင်းပခ့ဲြခင်း
 

အထည်ချ�ပ်က�တင်ွ �ှစ်�ိင်ုငံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး အိ��ယိသံ�ုံး�ှင့်
ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွခ့ဲြခင်း
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Activities

အထည်�ျုပ် ကျွမ်းကျင်မှု မြမှင့််တင်မြ�င်း သင်တန်း

မြမန်မာနုိင်ငံ  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ  အသင်း  (MGMA)  ၏  သင်တန်းပေကျာင်းမြ<စ်ပေသာ  မြမန်မာနုိင်ငံ
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း  လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြမစ်  <ံွ့ဖြ<ိုးပေရးစင်တာ  (MGHRDC)  နှင့််  IOM  UN

MIGRATION (International  Organization for  Migration)  တုိ့  ပူးပေပါင်းပေ"ာင်ရွက်သည့််  အထည်ချုပ်
ကျွမ်းကျင်မှု မြမှင့််တင်မြခင်း သင်တန်း <ွင့််ပွဲကို Best Industrial Co., Ltd. အထည်ချုပ်စက်ရံု၌ ပေမလ ၃၁ ရက်
ပေန့တွင် ကျင်းပခဲ့်သည်။  MGMA ဥက္ကဌ ဦးမြမင့််စိုး၊  အပေထပွေထွ အတွင်းပေရးမှူး ပေ0ါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်၊ ဘဏ္ဍာပေရး
မှူး ပေ0ါ်ပေဌးပေဌးပေအးနှင့်် IOM UN MIGRATION ၏ National Liaison & Programme Officer ဦးပေအာင်
ပေကျာ်သန်းတုိ့က တက်ပေရာက်<ွင့််လှစ်ပေပးခဲ့်သည်။
အထည်ချုပ်လုပ်သားများ၏ လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု ပုိမုိတုိးတက်ပေကာင်းမွန်လာပေစရန် ရည်ရွယ်မြပုလုပ်ပေသာ
ယင်းသင်တန်းသည် ၃၁-၅-၂၀၂၁ ရက်ပေန့မှ  ၂၇-၇-၂၀၂၁ ရက်ပေန့အထိ သင်တန်းကာလ  (၂)  လ ကြကာမြမင့််
မည်မြ<စ်သည်။

MGMA ဥက္ကဌ ဦမြမင့််စိုး မှ
အ<ွင့််အမှာစကား ပေမြပာကြကားစဥ်

MGMA အပေထပွေထွ အတွင်းပေရးမှူး ပေ0ါ်ခိငု်ခိုင်နွယ် မှ
အ<ွင့််အမှာစကား ပေမြပာကြကားစဥ်

IOM UN MIGRATION, National Liaison & Programme Officer
ဦးပေအာင်ပေကျာ်သန်း မှ သင်တန်းအပေကြကာင်း ရငှ်းလင်းပေမြပာကြကားစဥ်

အထည်ချုပ် ကျွမ်းကျင် မြမှင့််တင်မြခင်း သင်တန်း
"ရာများနငှ့်် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ
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အထည်ချုပ် ကျွမ်းကျင် မြမငှ့််တငမ်ြခင်း သင်တန်း ပိုခ့ျစဥ် အထည်ချုပ် ကျွမ်းကျင် မြမှင့််တင်မြခင်း သင်တန်း ပိုခ့ျစဥ်

အထည်�ျုပ်ကဏ္ဍတွင် နှစ်နုိင်ငံ ပူးခေပါင်းခေ$ာင်ရွက်ခေရး
အိန္ဒိယသံရံုးနှင့်် ခေတွ့ $ုံခေ$ွးခေနွး

မြမန်မာနုိင်ငံ  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း နှင့််  အိန္ဒိယသံရံုးတုိ့သည် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် နှစ်နုိင်ငံ
ပူးပေပါင်းပေ"ာင်ရွက်ပေရးအတွက် ၂.၆.၂၀၂၁ (ဗု0္ဓ1ူး) ပေန့တွင် ကုန်သည်လမ်းရှိ အိန္ဒိယသံရံုး၌လည်းပေကာင်း၊
၁၁.၆.၂၀၂၁  (ပေသာကြကာ)  ပေန့တွင်လည်းပေကာင်း  ပေတွ့"ုံပေ"ွးပေနွးခဲ့်ကြကသည်။  ပေ"ွးပေနွးပဲွတွင်  အထည်ချုပ်
သင်တန်းနှင့််  အသက်ပေမွးမှုသင်တန်းများ ပူးပေပါင်းပေ"ာင်ရွက်ပေရး၊ နုိင်ငံတကာ အတုိင်းအတာမြ<င့််  ရင်"ုိင်
ပေနရသည့််  ပေထာက်ပံ့်ပုိ့ပေ"ာင်ပေရးကဏ္ဍ  အခက်အခဲများ၊  ဘဏ်လုပ်ငန်း"ုိင်ရာ  အခက်အခဲများပေကြကာင့််
အသင်း.င်စက်ရံုများ၏ အလုပ်သမားလစာပေငွပေပးရန် အခက်အခကဲို ကူညီပေမြ<ရှင်းပေပးနုိင်ပေရး ရန်ကုန်တုိင်း
ပေ0သကြကီး အစိုးရ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပေကာင်စီ၊  အလုပ်သမား၊  လူ.င်မှုကြကီးကြကပ်ပေရးနှင့််  မြပည်သူ့အင်အား .န်ကြကီး
ဌာနနှင့််  One-Stop-Service (OSS) တုိ့၏ ပူးပေပါင်း ပေ"ာင်ရွက်မှုများ၊ လတ်တပေလာ EU GSP အပေမြခအပေန
နှင့်် ပေ"ွးပေနွးလျက်ရှိသည့််  TIFA Agreement  များအပေကြကာင်းကို အသင်း၏ အပေထပွေထွအတွင်းပေရးမှူး ပေ0ါ်
ခိုင်ခိုင်နွယ် မှ ရှင်းလင်းပေ"ွးပေနွးခဲ့်သည်။
အိန္ဒိယသံရံုး  တာ.န်ရှိသူများမှ  ပေ"ွးပေနွးရာတွင် ကိုဗစ်ကပ်ပေရာဂါပေကြကာင့််  စီးပွားပေရး လုပ်ငန်းများ  များစွာ
ထခိိုက်လျက်ရှပိေကြကာင်း၊  အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းအမြပင်  ၎င်းနှင့််"က်စပ်ပေသာ  လုပ်ငန်းများ၊  မြပပဲွများ၊
သင်တန်းများ ပေနှာင့််ပေနှးရပ်"ုိင်းလျက်ရှိပေကြကာင်း၊ မြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍကို  ပံ့်ပုိးနုိင်ပေရး သင်တန်း
များ၊  မြပပဲွများ  မြပုလုပ်ရန်  စိတ်.င်စားလျက်ရှိဖြပီး  နှစ်နုိင်ငံ  ပူးပေပါင်းပေ"ာင်ရွက်လိပုေကြကာင်းတုိ့ကို  ပေ"ွးပေနွး
ပေမြပာ"ုိခဲ့်သည်။
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အလပု်သမားလစာ ခေငွသားထုတ်ယူနုိင်ခေရး ရှင်းလင်းခေ$ွးခေနွး
မြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA) သည် အသင်း.င်စက်ရံုများ အလုပ်သမားလစာ
ပေငွသားထုတ်ယူနုိင်ရန် One-Stop-Service (OSS) နှင့်် ချတ်ိ"က်၍ ပေမလ အတွက် စက်ရံုပေပါင်း  (၄၉)  ရုံမှ
အလုပ်သမားဦးပေရ ၄၁၈၂၁ ဦးအတွက် လစာပေငွသားထုတ်ယူနုိင်ရန် ကူညီပေ"ာင်ရွက်ပေပးနုိင်ခဲ့်သည်။ ထိုသုိ့
ကူညီပေ"ာင်ရွက်ပေပးလျက်ရှိရာ  စက်ရံုများအပေနမြ<င့််  ဘဏ်များမှ  အလုပ်သမားလစာပေငွသားထုတ်ယူရန်
စာရင်းများပေပးပုိ့ရာတွင် ထည့််သွင်းရမည့်် အပေထာက်အထား စာရကွ်စာတမ်း လိအုပ်ချက်များကို ဇွန်လ ၂၈
ရက်ပေန၊့ ပေနလ့ည် ၁ နာရီအချန်ိတွင် MGMA အပေထပွေထွအတွင်းပေရးမှူး ပေ0ါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်မှ အသင်း.င် စက်ရံု
များအား Zoom Virtual Meeting စနစ်မြ<င့်် ရှင်းလင်းပေ"ွးပေနွး အသိပေပးခဲ့်သည်။

MGMA-AVE ၏ Steering Committee အစည်းအခေ-း

မြမန်မာနုိင်ငံ  အထည်ချုပ်  လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း  (MGMA)  နှင့််  AVE (Foreign  Trade  Association  of

German  Retailers)  တုိ၏့  Steering  Committee  အစည်းအပေ.းကို  ၂၃-၀၆-၂၀၂၁  ရက်၊  ဗု0္ဓ1ူးပေန့တွင်
Zoom Virtual Meeting စနစ်မြ<င့်် မြပုလုပ်ခဲ့်သည်။  MGMA ၏ အလုပ်အမှုပေ"ာင်အ<ဲွ့.င်များ၊ မန်ပေနးဂျင်း
0ါရုိက်တာနှင့််  AVE  မှ  လုပ်ငန်းအ<ဲွ့.င်များ  တက်ပေရာက်ခဲ့်ကြကသည်။  ပေနာင်လာမည့််  ၆  လအတွင်း
ပေ"ာင်ရွက်ရန် စီစဥ်သည့််  ကျွမ်းကျင်မှု  <ံွ့ဖြ<ိုးတုိးတက်ပေရး၊  "ရာမြ<စ်သင်တန်းနှင့််  အွန်လိုင်းသင်ကြကားပေရး
ကိစ္စရပ်များကို ပေ"ွးပေနွးခဲ့်ကြကသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နုိ.င်ဘာလတွင် ဖြပီး"ုံးမည့်် မြပင်ပ"က်"ံပေရးမြမှင့််တင်မြခင်း
ပပေရာဂျကက်ိုလည်း မဖြပီး"ုံးခင် ပေနာက်တစ်"င့််တက်လှမ်းနုိင်ပေရး ပေ"ွးပေနွးခဲ့်ကြကသည်။

MGMA  နှင့််  AVE  တုိ့  ပူးပေပါင်းပေ"ာင်ရွက်လျက်ရှိပေသာ  လုပ်ငန်းပပေရာဂျက်သည်  မြပည်တွင်းအထည်
ချုပ်စက်ရံုများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့််  လုပ်ငန်းခွင်အပေမြခအပေန တုိးတကပ်ေရးနှင့််  MGMA  ၏ အ<ဲွ့အစည်း
"ုိင်ရာ လုပ်ငန်းစွမ်းပေ"ာင်ရည် တုိးတက်ပေကာင်းမွန်ပေစရန် ပေထာက်ပံ့်ပေပးသည့်် ပပေရာဂျက်မြ<စ်သည်။

ယင်း ပပေရာဂျကက်ို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ Phase (1) အမြ<စ် ပေ"ာင်ရွက်ခဲ့်ဖြပီး လက်ရှိပေ"ာင်ရွက်
လျက်ရှိပေသာ Phase (2) မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 0ီဇင်ဘာမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နုိင်.င်ဘာလ အထိ မြ<စ်သည်။
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MGMA-AVE Steering Meeting by Zoom Application

အခေမြ��ံ အလပု်သမားဥပခေ. သခိေကာင်းစရာများ ခေ/ာခေမြပာပို့�ျ

MGMA Junior Labour Officer မှ အခေမြ��ံခေမာ်တာစက်�ျုပ် သင်တန်းသား/သူများအား
"အခေမြ��ံ အလုပ်သမားဥပခေ. သိခေကာင်းစရာများ" ခေ/ာခေမြပာပို့�ျစဥ်

မြမန်မာနုိင်ငံ  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ  အသင်း  (MGMA)  ၏ သင်တန်းပေကျာင်းမြ<စ်ပေသာ  MGHRDC

တွင် အပေမြခခံပေမာ်တာ စက်ချုပ်သင်တန်းများ အခမဲ့်ပုိ့ချပေပးလျက်ရှရိာ သင်တန်းအမှတ်စဥ် (၁၉၃) အထိ ပုိခ့ျ
ပေပးနုိင်ခဲ့်ဖြပီး  မြ<စ်သည်။ သင်တန်းအမှတ်စဥ်  (၁၉၃)  တွင် တက်ပေရာက်ခဲ့်ကြကပေသာ သင်တန်းသား သင်တန်း
သူများအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်ပေန့တွင်  MGMA ၏ အငယ်တန်း အလုပ်သမားပေရးရာအရာရှိ  ဦး
ပေကျာ်ပေဇယျာဖြ<ိုး မှ "အပေမြခခံ အလုပ်သမားဥပပေ0 သိပေကာင်းစရာများ" ပေ1ာပေမြပာပုိ့ချပေပးခဲ့်သည်။
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News

မျ ို းရုိးဗဇီကွဲ COVID-19 ခေရာဂါပိုးများခေတွ့ ရိှမှု
ကျန်းမာခေရးနှင့်် အားကစား-န်ကြကီးဌာန၏ သတင်းထုတ်မြပန်�ျက်

ကျန်းမာပေရးနှင့်် အားကစား.န်ကြကီးဌာနသည် COVID-19 ပေရာဂါ ပေစာင့််ကြကပ်ကြကည့််ရှုမြခင်း လုပ်ငန်းများအား
စဥ်"က်မမြပတ်ပေ"ာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၃-၆-၂၀၂၁ ရက်ပေန့ ဓါတ်ခွဲစစ်ပေ"းချက်များအရ  COVID-19  မျ ို းရုိး
ဗီဇပေမြပာင်းလဲပေသာပုိးပေတွ့ရှိသူ  ၁၁  ဦးရှိပေကြကာင်း  ၁၅-၆-၂၀၂၁  ရက်စွဲမြ<င့််  သတင်းထုတ်မြပန်ထားသည်ကို
ပေတွ့ရသည်။

သတင်းထုတ်မြပန်ချက်တွင်  မျ ို းရုိးဗီဇပေမြပာင်းလဲသည့််  Strain  ပေတွ့ရှိမှုအပေနမြ<င့််  Variants  of  Concern  မြ<စ်
ပေသာ Alpha (၂) ဦး၊ Delta (၅) ဦး နှင့်် Variants of Interest မြ<စ်ပေသာ Kappa (၄) ဦး တုိ့မြ<စ်ပေကြကာင်း ပေ<ာ်မြပ
ထားသည်။  ကမ္ဘာ့်ကျန်းမာပေရးအ<ဲွ့မှ  ထုတ်မြပန်ချက်များအရ  Variants  of  Concern  မြ<စ်ပေသာ  Alpha  နှင့််
Delta  တုိ့သည်  ခေရာဂါကူးစက်နုိင်မှုနှင့််  ထပ်မံကူးစက်ပျံ့နံှ့နုိင်မှု  ပုိမုိမြမင့််မားခေ8ကာင်း၊  ခေ$းရံုတက်ခေရာက်
နုိင်ခေမြ�နှင့််  ခေသ$ုံးနုိင်ခေမြ�  မြမင့််တက်နုိင်မှုရှိခေ8ကာင်း  သုံးသပ်ထားသည်ကို  ပေ<ာ်မြပထားဖြပီး  အချ ို ့ပေသာ
COVID-19  ကာကွယ်ပေ"းများ၏  အကျ ို းအာနိသင်  အားအနည်းငယ်  ပေလျာ့်နည်းနုိင်ပေကြကာင်းကိလုည်း
ပေ<ာ်မြပထားသည်။

သတင်းထုတ်မြပန်ချကအ်"ုံးတွင် မြပည်သူလူထုအပေနမြ<င့််  မိမိကိုယ်တုိင်၊  မိမိ  မိသားစုနှင့််  ပတ်.န်းကျင်အား
COVID-19 ပေရာဂါကူးစက်မှုမရှိပေစရန် ကျန်းမာပေရးနှင့်် အားကစား .န်ကြကီးဌာန၏ COVID-19 ပေရာဂါကာ
ကွယ်ထိန်းချုပ်ပေရး  အမိန့ပ်ေကြကညာချက်များ၊  ညွှန်ကြကားချက်များ၊  လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များအတုိင်း  တိကျစွာ
လိကု်နာပေ"ာင်ရွက်သွားရန် တုိက်တွန်းထားသည်။

မျ ို းရုိးဗီဇကွဲ  COVID-19  ပေရာဂါပုိးများပေတွ့ရှိမှုနှင့််အတူ  COVID-19  ပေရာဂါကူးစက်ပျံ့နံှ့မှု  တတိယလိှုင်း
သတိပေပးချက်များလည်း ထကွ်ပေပါ်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ကူးစက်မှုနှုန်းမှာ ၁၉.၉ ရာခိုင်နှုန်း
အထိ မြမင့််တက်လာသည်ကို ပေတွ့ရသည်။
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COVID-19 ခေရာဂါ ကူးစက်မြ:စ်ပာွးမှု တတိယလိှုင်း အသခိေပးနိှုးခေ$ာ်�ျက်
ကျန်းမာပေရးနှင့််  အားကစား.န်ကြကီးဌာန၏  သတင်း
ထုတ်မြပန်ချက်များအရ  မြမန်မာနုိင်ငံတွင်  မျ ို းဗီဇကွဲ
COVID-19  ပေရာဂါပုိးများပေတွ့ရှိမှုနှင့််အတူ  ကိုဗစ်
တတိယလိှုင်းအမြ<စ်  ပေရာဂါကူးစက်ပျံ့နံှ့မှု  မြပန်လည်
မြမင့််တက်လာသည်။  ထို့ပေကြကာင့််  သင်း.င်စက်ရံုများ
အပေနမြ<င့််  အလုပ်သမားများ  COVID-19  ပေရာဂါ
မြ<စ်ပွားမှု  သုိ့မ1ုတ် သီးသန့်ထားပေစာင့််ကြကည့််ခံရမှုနှ
င့်် စပ်လျဥ်း၍ လုပ်ငန်းခွင်.င်ပေရာက်လုပ်ကိုင်နုိင်မြခင်း
မရှိလျှင်  လစာမဲ့်ခွင့််  ခွင့််မြပုပေပးဖြပီး  အလုပ်အကိုင်
တည်ဖြမဲပေရး  အတွက်  အာမခံချက်  ပေပးကြကရန်နှင့််
"Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  ကာ
ကွယ်ထိန်းချုပ်ပေရးနှင့််  ပတ်သက်၍ စက်ရံု၊  အလုပ်ရံု
များ၊  အလုပ်ဌာနများသုိ့  လမ်းညွှန်ချက်  (Version

5.0)"  ကို  "ကလ်က်  လိကု်နာ  ကျင့််သုံးကြကရန်
MGMA  မှ  အသင်း.င်  စက်ရံုများသုိ့  အသိပေပး
နိှုးပေ"ာ်စာ ထုတ်မြပန်ခဲ့်သည်။

MGMA Newsletter Page 7 of 10 June, 2021



စီးပာွးခေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုများ အ$င်ခေမြပခေ�ျာခေမွ့ခေစခေရး ခေ$ွးခေနွး

စီးပွားပေရးလုပ်ငန်းများ  လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရာတွင်  ကြကံုပေတွရလျက်ရှိပေသာ  အခက်အခဲများနှင့််  ပုိမုိ
အ"င်ပေမြပပေချာပေမွ့ပေစပေရး  လုပ်ငန်းညှိနိှုင်း  အစည်းအပေ.းပဲွကို  ၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  ဇွန်လ  ၃၁  ရက်ပေန့တွင်
ကုန်သည်များနှင့််  စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ  အသင်းချုပ်  (UMFCCI)  အစည်းအပေ.းခန်းမ၌  ကျင်းပခဲ့်
သည်။ စီးပွားပေရးနှင့််  ကူးသန်းပေရာင်း.ယ်ပေရး .န်ကြကီးဌာန၊  One-Stop-Service (OSS)  လုပ်ငန်းပေကာ်မတီ၊
ရန်ကုန်တုိင်းပေ0သကြကီး အပေကာက်ခွန် ဦးစီးဌာန နှင့်် "ိပ်ကမ်းအာဏာပုိင် တုိ့မှ အကြကီးအကဲများ၊ UMFCCI၊
MGMA  နှင့််  MIA  တုိ့မှ  အကြကီးအကဲများ၊  လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ  တက်ပေရာက်ခဲ့်ကြကသည်။
အစည်းအပေ.းတွင်  စက်ရံုအလုပ်ရံုလုပ်ငန်းများ  အလုပ်သမားလစာပေပးရန်  ပေငွသားထုတ်ယူနုိင်မှု  အပေမြခ
အပေန၊  ပေထာက်ပံ့်ပုိ့ပေ"ာင်ပေရး၊  "ိပ်ကမ်းအပေကာက်ခွန်  ရှင်းလင်းပေရး  နှင့််  လုပ်ငန်းများ  ပုိမုိအ"င်ပေမြပ
ပေချာပေမွ့ပေစပေရး အ"ုိမြပုတင်မြပချက်များကို ပေ"ွးပေနွးခဲ့်ကြကသည်။
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CMP ကုန်8ကမ်း၊ ကုန်ခေ�ျာများ တင်သွင်း၊ တင်ပို့မြ�င်း
လုပ်ငန်းစဥခ်ေမြ:ခေလျာ့်မှု မြပန်လည်အသခိေပးမြ�င်း

CMP ကုန်ကြကမ်း၊ ကုန်ပေချာ တင်သွင်း၊ တင်ပုိ့မြခင်း လုပ်ငန်းများ ပေ"ာင်ရွက်ရာတွင် ပုိမုိလျင်မြမန်ပေချာပေမွ့ပေစ
ပေရး လုပ်ငန်းစဥ်များ ပေမြ<ပေလျာ့်ပေပးရန် အပေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့််  MGMA တုိ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း
ညှိနိှုင်းပေ"ွးပေနွးခဲ့်ရာ ပေမြ<ပေလျာ့်မှုနှစ်ရပ် ရရှိခဲ့်ပါသည်။ အသင်း.င်စက်ရံုများ အပေနမြ<င့်် ယင်းလုပ်ငန်းစဥ်များ
ပေ"ာင်ရွက်ရာတွင် ပုိမုိလျင်မြမန်ပေချာပေမွ့ပေစရန် အပေကာက်ခွန် ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကြသဂုတ်လ ၆ ရက်
ရက်စွဲပါစာအရ ပေမြ<ပေလျာ့်မှုနှစ်ရပ်အား ပေအာက်ပါအတုိင်း မြပန်လည် ပေ<ာ်မြပအပ်ပါသည်။

(က) CMP ကုန်ကြကမ်းတင်သွင်းမှုအတွက် Country of Origin ပေ<ာ်မြပထားမြခင်းမရှိပေသာ ပိတ်စများ
အား  Bill  of  Lading  နှင့််  Invoice  ပါ  အချက်အလက်များ  တုိက်"ုိင်စစ်ပေ"းရန်၊  ယင်းသုိ့
တုိက်"ုိင်စစ်ပေ"း၍  မရပါက  သက်"ုိင်ရာ  တင်သွင်းကုမ္ပဏီမှ  Country  of  Origin  .န်ခံ
ကတိ စာရကွ်စာတမ်းမြ<င့်် လက်ခံပေ"ာင်ရွက်ပေပးရန်။

(ခ) Mingalardon Cargo Services (MCS) မှ တင်ပုိ့မည့်် CMP ပုိ့ကုန်များ၏ Sample ပစ္စည်းများ
အား Mingalardon Cargo Services (MCS) အပေကာက်ခွန်ထံတွင်သာ ပေ"ာင်ရွက်ရန်။

MGMA Newsletter Page 9 of 10 June, 2021



Membership Updates

NEW MEMBERS in June 2021

Number of New Factories in May, 2021

Country No. of Factories

Korea 1

Total 1

MEMBERSHIP UPDATE AS OF JUNE 2021

Status Country No. of Factories

Active

Myanmar 65

China 267

Korea 57

Japan 19

Others 24

Joint Venture 27

Active (Local, Sub-Con, Market, Inspection, Textile 43

Total (Active) 502

Grand Total 741

FACTORY CLOSURES OVERVIEW

Year Current Operating Complete Closed Temporary Closed In-Active

2003-2019 110 2

2020 22 20

2021 502 11 41 34

Total 502 143 63 34
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