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Activities

အများပြ�ည်သူ အလု�်�ိတ်ရက်များအတွင်း လုိင်စင်ခေ�ာက်�ံ�ျက် ခေ�ာင်ရွက်မှု

COVID-19 ထေရာဂါ ကာကွယ်�ိန်းချု�်ထေရး အများပြ�ည်သူ အလု�်�ိတ်ရက်များအပြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့် ထေသာ ဇူလုိင်လ
လည်မှ  ဩဂုတ်လကုန်အ�ိ  ပြမန်မာ"ုိင်ငံ  အ�ည်ချု�်  လု�်ငန်းရှင်များ  အသင်းသည်  လုိင်စင်  ထေ�ာက်ခံချက်
ထေလ<ာက်�ားမှုများအား  Work  From  Home  စနစ်ပြဖင့် ်  ထေ�ာင်ရွက်ထေ�း"ုိင်ခဲ့်သည်။  စက်ရံု၊  အလု�်ရံုများသည်
ဇူလုိင်လ ၁၇ ရက်မှ ၂၅ ရက်ထေန့်အ�ိ ရ�်နား�ားခဲ့် ရပြ�ီး ဇူလုိင်လ ၂၆ ရက်မှစ၍ ပြ�န်လည် ဖွင့် ်လှစ်လု�်ကုိင်ခဲ့် .က
သည်။ �ုိထေန့်မှ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်အ�ိ သွင်းကုန်လုိင်စင် ထေ�ာက်ခံချက် အထေစာင်ထေရ စုစုထေ�ါင်း ၁၂၇၇ ထေစာင်
�ုတ်ထေ�း"ုိင်ခဲ့် �ါသည်။ �ုိ့်ပြ�င် Country of Origin (CO) "ှင့် ် Amend ထေ�ာက်ခံချက်များကုိလည်း လုိအ�်ချက်
များအတုိင်း �ုတ်ထေ�း"ုိင်ခဲ့် �ါသည်။

သွင်းကုန်လုိင်စင်  ထေ�ာက်ခံချက် �ုတ်ထေ�းပြခင်း  လု�်ငန်းစဥ်တွင်  အချိန်အားပြဖင့် ်  �ံုမှန်"ှင့် ်  အထေရးတကြကီးလုိအ�်
သူများ အ�င်ထေပြ�စရန် ထေ�ာက်ခံချက်ထေလ<ာက်�ားမှုကုိ Normal "ှင့် ် Express အပြဖစ် "ှစ်မျိုးခဲွပြခား�ား�ါသည်။
Normal ထေလ<ာက်�ားမှုအတွက် အလု�်လု�်ရက် "ှစ်ရက် (၄၈ နာရီ) အတွင်း ထေ�ာက်ခံချက် ပြ�န်လည် �ုတ်ထေ�း
�ါသည်။ Express ထေလ<ာက်�ားမှုတွင် မနက်�ုိင်း (၁၂ နာရီ မတုိင်ခင်) တင်ထေသာ ထေလ<ာက်�ားမှုများအတွက် �ုိ
ထေန့် ညထေန�ုိင်းတွင်လည်းထေကာင်း၊ ညထေန�ုိင်းတင်ထေသာ ထေလ<ာက်�ားမှုများအတွက် ထေနာက်တစ်ထေန့် မနက်�ုိင်းတွင်
လည်းထေကာင်း  ထေ�ာက်ခံချက်  �ုတ်ထေ�း�ါသည်။  အပြခားထေ�ာက်ခံချက်များကုိမူ  အသင်း င်စက်ရံုများ၏
လုိအ�်ချက်ထေ�ါ်မူတည်၍ ထေန့်ချင်းပြ�ီး ထေ�ာင်ရွက်ထေ�း�ါသည်။

လုိင်စင်ခေ�ာက်�ံ�ျက် အွန်လုိင်းစနစ် ကိစ္စ အစည်းအခေ#းပြု�လု�်
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MGMA  မှ  ထေ�ာင်ရွက်လျက်ရိှထေသာ  လုိင်စင်ထေ�ာက်ခံချက်  �ုတ်ထေ�းပြခင်း  အွန်လုိင်းစနစ်"ှင့် ်  �တ်သက်၍
စီး�ွားထေရး"ှင့် ်  ကူးသန်းထေရာင်း ယ်ထေရး   န်ကြကီးဌာန  MOC  တာ န်ရိှသူများ"ှင့် ်  MGMA  မှ  တာ န်ရိှသူများ
ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်ထေန့်တွင် Online Virtual စနစ်ပြဖင့် ် အစည်းအထေ းပြု�လု�်ခဲ့်သည်။ အစည်းအထေ းကုိ MOC ရန်
ကုန်ရံုးခဲွ  နည်း�ညာဌာန၊  မူ ါဒထေရးရာဌာန၊  ထေနပြ�ည်ထေတာ်  �ုိ့်ကုန်သွင်းကုန်ဌာန  "ှင့် ်  မူ ါဒထေရးရားဌာန  တုိ့်မှ
တာ န်ရိှသူများ၊  MGMA မှ တဲွဖက် အထေ�ွထေ�ွ အတွင်းထေရးမှူး ဦးစုိင်းထေမာင် "ှင့် ်  ရံုးတာ န်ခံ ထေဒါ်�ီး.ကည်"ု
ထေအာင်  "ှင့် ်  အွန်လုိင်းစနစ်  နည်း�ညာ�ုိင်း�ုိင်ရာ  တာ န်ယူထေ�ာင်ရွက်ထေနထေသာ  Developer  သံုးဦးတုိ့်  တက်
ထေရာက်ခဲ့် .ကသည်။ စနစ်အတွင်း ယခင်က မပြဖစ်မထေနထေ�း�ုိ့်ရန် မလုိအ�်ခဲ့် ထေသာ အချက်အလက် တစ်ခုပြဖစ်သည့် ်
Commodity  Type  ပြ�န်လည်�ည့် ်သွင်းထေ�း�ုိ့်ရန်"ှင့် ်  ဩဂုတ်လကုန်အပြ�ီး  စမ်းသ�်မှုများ  ပြု�လု�်ရန်  ထေ�ွးထေ"ွး
သထေFာတူခဲ့် .ကသည်။

လုိအ�်ချက်တချို ့်ကုိ  MGMA  Fက်မှ  Manual  ထေ�ာင်ရွက်ထေ�းထေနပြခင်းထေ.ကာင့် ်  လုိင်စင်ထေလ<ာက်�ားသူ စက်ရံု
Fက်ပြခမ်း  (end  user)  အတွက်  �ူးပြခားသိသာမှုမရိှထေသာ်လည်း  အွန်လုိင်းစနစ်သည်  လက်ရိှတွင်  ၈၀%  သာ
အလု�်လု�်လျက်ရိှ�ါသည်။ �ုိ့်ထေ.ကာင့် ်  MGMA အထေနပြဖင့် ် အွန်လုိင်းလုိင်စင်ထေ�ာက်ခံချက်စနစ်ကုိ ၁၀၀% အပြ�
ည့် ်အ  ပြ�န်လည်ထေကာင်းမွန်ထေစရန်"ှင့် ် လုိင်စင်ထေလ<ာက်�ားသူ (end user) များ �ုိမုိအ�င်ထေပြ�လွယ်ကူထေစရန် စီစ
ဥ်ထေ�ာင်ရွက်လျက်ရိှထေ.ကာင်း အသိထေ�းအ�်�ါသည်။

MGMA #န်�မ်း အလု�်ရံုခေ�ွးခေနွး�ဲွ

COVID-19  ထေရာဂါ  ပြဖစ်�ွားမှုထေ.ကာင့် ်  Work-From-Home  စနစ်ပြဖင့် ်  ထေ�ာင်ရွက်ထေနရထေသာ  ကာလအတွင်း
ထေ�ာင်ရွက်"ုိင်ခဲ့်သည့် ် လု�်ငန်းများ၊ အခက်အခဲများ၊ ထေရှ ့်�က်ထေ�ာင်ရွက်မည့် ် လု�်ငန်းများကုိ ထေ�ွးထေ"ွး ထေပြဖရှင်း
"ုိင်ရန်အတွက် Foreign Trade Association of German Retailers (AVE) မှ ဦးထေ�ာင်၍ .သဂုတ်လ ၁၁ ရက်
ထေန့်တွင်  Online Virtual  စနစ်ပြဖင့် ် အလု�်ရံုထေ�ွးထေ"ွး�ဲွတစ်ခုကုိ ပြု�လု�်ခဲ့်သည်။ ထေ�ွးထေ"ွး�ဲွတွင် လု�်ငန်းကဏ္ဍ"ှင့် ်
�တ်သက်သည့် ်  လက်ရိှအထေပြခအထေနများ၊  Working  Group  များ၏  ထေ�ာင်ရွက်လျက်ရိှထေသာ  လု�်ငန်းများ"ှင့် ်
ထေရှ ့်�က်လု�်ငန်းစဥ်များကုိ ထေ�ွးထေ"ွးခဲ့် .ကသည်။

MGMA  န်�မ်း အလု�်ရံုထေ�ွးထေ"ွး�ဲွ MGMA  န်�မ်း အလု�်ရံုထေ�ွးထေ"ွး�ဲွ
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MGMA EC Meeting

ဩဂုတ်လ  အတွက်  MGMA  ၏  လစဥ်  အလု�်
အမှုထေ�ာင် အစည်းအထေ းကုိ ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်ထေန့်
စထေနထေန့်တွင် ပြု�လု�်ခဲ့်သည်။ ဇူလုိင်လ ၁၅ ရက်ထေန့်တွင်
Online  Virtual  စနစ်ပြဖင့် ်  ပြု�လု�်ခဲ့် ထေသာ  အလု�်
အမှုထေ�ာင်  ထေရွးထေကာက်�ဲွအရ  အသစ်�ါ င်လာသည့် ်
အလု�် အမှုထေ�ာင်သစ်များ"ှင့် ် မိတ်�က်ပြခင်း၊ အသင်း
၏ ရ�်တည်ချက်၊ မူ ါဒထေရးရာ "ှင့် ် လက်ရိှ လု�်ငန်းစဥ်

များအထေ.ကာင်း မိတ်�က်ရှင်းလင်းထေပြ�ာပြ�ပြခင်းများ ပြု�လု�်ခဲ့်သည်။ �ုိ့်ထေနာက် အ�ည်ချု�်လု�်ငန်းကဏ္ဍအတွက်
Industrial Relations - IR ၊  Industrial Engineering- IE "ှင့် ် အပြခား သက်�ုိင်ရာ သင်တန်းများ ပြ�န်လည်
စတင်"ုိင်ထေရး"ှင့် ် အ�ည်ချု�်စက်ရံုများ၏ ကုိဗစ် -  ၁၉ ကာကွယ်ထေ�း�ုိး လု�်ငန်း �ူးထေ�ါင်း ထေ�ာင်ရွက်မှုများ
အထေ.ကာင်း ထေ�ွးထေ"ွးခဲ့် .ကသည်။

Korea Garment Association in Myanmar  မှ
Oxygen Concentrator များ လှူဒါန်း

ပြမန်မာ"ုိင်ငံ  အ�ည်ချု�်  လု�်ငန်းရှင်များအသင်း၏  ညီထေနာင်အသင်း
တစ်ခုပြဖစ်ထေသာ  ပြမန်မာ"ုိင်ငံ  ကုိရီးယား  အ�ည်ချု�်  လု�်ငန်းရှင်များ
အသင်း (Korea Garment Association in Myanmar - KOGAM)

မှ  စုစုထေ�ါင်း  ထေငွကျပ်  ၈,၅၀၀,၀၀၀/-  (ရှစ်�ယ့် ်ငါးသိန်းကျပ်တိတိ)

တန်ဖုိးရိှ  Oxygen Concentrator  စက်  (၅)  လံုးအား အင်းစိန်မြိုမိ ့်နယ်
ပြ�ည်သူ့် ထေ�းရံုသုိ့် ၂၄-၀၈-၂၀၂၁ (အဂK ါထေန့်) တွင် သွားထေရာက်လှူဒါန်းခဲ့်
သည်။  လှူဒါန်းမှု  အ�ထေပြမာက်ထေရးအတွက်  MGMA  မှ  လုိက်�ါစီစဥ်
ထေ�ာင်ရွက်ထေ�းခဲ့် ပြ�ီး  အင်းစိန်မြိုမိ ့်နယ်  ပြ�ည်သူ့်ထေ�းရံု  သက်�ုိင်ရာ
�ရာ န်မှ  အလှူ�စ္စည်းများ  လက်ခံရရိှထေ.ကာင်း  ဂုဏ်ပြု�မှတ်တမ်းလွှာ
ပြ�န်လည်ထေ�းအ�်ခဲ့်သည်။
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အလု�်သမားလစာ ခေငွသား�ုတ်ယူနုိင်ခေရး �က်လက်ကူညီခေ�ာင်ရွက်
ပြမန်မာ"ုိင်ငံ  အ�ည်ချု�်လု�်ငန်းရှင်များအသင်း  (MGMA)  သည်  အသင်း င်စက်ရံုများ  အလု�်သမားလစာ
ထေငွသား�ုတ်ယူ"ုိင်ရန်  One-Stop-Service  (OSS)  "ှင့် ်  ချိတ်�က်၍  �က်လက်ကူညီထေ�ာင်ရွက်ထေ�းလျက်ရိှ
သည်။ စက်ရံုများအထေနပြဖင့် ် သက်�ုိင်ရာလအတွက် အလု�်သမားလစာထေငွသား �ုတ်ယူ"ုိင်ရန် အချက် အလက်
များကုိ  managingdirector@myanmargarments.org အီးထေမးလ်သုိ့်  ထေ�း�ုိ့်"ုိင်�ါသည်။  MGMA  မှ  စ
အချက်အလက် စုထေ�ာင်းထေ�းပြခင်း"ှင့် ်  Follow Up လုိက်ထေ�းပြခင်းများ ထေ�ာင်ရွက်ထေ�းမည် ပြဖစ်�ါသည်။ သုိ့်ထေသာ်
စက်ရံုများအထေနပြဖင့် ်  လုိအ�်ထေသာ စာရွက်စာတမ်းများ  တင်ပြ�ပြခင်း၊  အစစ်ထေ�းခံပြခင်း  လု�်ငန်းများကုိ  OSS  "ှင့် ်
တုိက်ရုိက်ထေ�ာင်ရွက်ရန်လုိ�ါသည်။  OSS  �ံ  oss.fgllid.ygn@gmail.com သုိ့် အီးထေမးလ် ထေ�း�ုိ့်�က်သွယ်"ုိင်
�ါသည်။ admin@umfcci.com.mm "ှင့် ် managingdirector@myanmargarments.org တုိ့်သုိ့် CC ခံရန်လည်း
လုိအ�်�ါသည်။

News

လူမှုဖူလံုခေရး �ည့် ်#င်ခေ,ကးများ (၆) လ ခေနာက်�ုတ်ခေ�းသွင်း�ွင့် ်

ကုိဗစ်-၁၉ ထေရာဂါ တတိယလှုိင်း၏ သက်ထေရာက်မှုထေ.ကာင့် ်  စက်ရံု၊  အလု�်ရံု  လု�်ငန်းရှင်များ  ရင်�ုိင်ထေနရထေသာ
အခက်အခဲများ  ထေလျာ့် �ါးသက်သာထေစရန်"ှင့် ်  လု�်ငန်း�က်လက် လည်�တ်"ုိင်ထေစရန်  ရည်ရွယ်၍ အလု�်သမား
 န်ကြကီးဌာနသည်  ၆-၈-၂၀၂၁  ရက်ထေန့်တွင်  အမိန့််ထေ.ကာ်ပြငာစာ  အမှတ်  (၃၄၁/၂၀၂၁)  ကုိ  �ုတ်ပြ�န်၍  အာမ�ံ
အလု�်သမားများ၏ ၅/၂၀၂၁ လ လု�်�လစာအတွက် ခေ�းသွင်းရမည့် ်  �ည့် ်#င်ခေ,ကးမှစ၍ သက်�ုိင်ရာလ
ကုန်�ံုးပြ�ီး ၆ လ�က် ခေနာက်မကျခေစဘဲ ခေ�းသွင်းပြ�င်းအခေ�ါ် �ျက်ကွက်ခေ,ကးများကုိ ကင်းလွတ်�ွင့် ်ပြု� �ား
�ါသည်။  �ုိသုိ့်  ကင်းလွတ်ခွင့် ်ရရိှပြခင်း"ှင့် ်  စ�်လျဥ်း၍  အလု�်ရှင်များ  အထေနပြဖင့် ်  �ုိမုိ  ရှင်းလင်းစွာ  နားလည်၍
လုိက်နာထေ�ာင်ရွက်"ုိင်ထေစရန်အတွက်  လူမှုဖူလံုထေရးအဖဲွ ့်မှ  ၁၆-၈-၂၀၂၁  ရက်စဲွ�ါ  စာအမှတ်  -
၀၆၂၀/၁/လမဖ(အာမခံ)  ၂၀၂၁  (၆၀၅၀)  ပြဖင့် ်  ထေအာက်�ါ လုိက်နာထေ�ာင်ရွက်ရန် အချက်များကုိအထေ.ကာင်း.ကား
လာ�ါသည်။

(က) အလု�်ရှင်များသည် အာမခံအလု�်သမားများ၏ ၄/၂၀၂၁ လ၏ လု�်ခလစာအတွက် ထေ�းသွင်းရမည့် ်
�ည့် ် င်ထေ.ကးအား ထေ�းသွင်းပြ�ီးပြဖစ်ရန်။
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(ခ) အလု�်ရှင်များ ထေငွထေ.ကးလည်�တ်မှု  အ�င်ထေပြ�ထေချာထေမွ ့်ထေစရန်"ှင့် ် မူလလု�်ငန်းများ �ံုမှန်လည်�တ်"ုိင်
ထေစရန် ထေပြဖထေလ<ာ့်ကင်းလွတ်ခွင့် ်ပြု��ားပြခင်း ပြဖစ်�ါ၍ အလု�်ဌာနများအထေနပြဖင့် ် သက်�ုိင်ရာလအလုိက်
လစဥ်ထေ�းသွင်း"ုိင်�ါက �ံုမှန်အတုိင်း �က်လက်ထေ�းသွင်းရန်။

(ဂ) အလု�်သမားများ�ံမှ �ည့် ် င်ထေ.ကးများကုိ လစဥ်ပြဖတ်ထေတာက်�ားပြ�ီး  ပြဖစ်�ါက အလု�်သမား �
ည့် ် င်ထေ.ကးကုိ �ံုမှန်ထေ�းသွင်းပြ�ီး အလု�်ရှင်�ည့် ် င်ထေ.ကးကုိ ၆ လ�က်ထေနာက်မကျထေစFဲ ထေ�းသွင်း
ရန်။

(ဃ) လူမှုဖူလံုထေရး ဥ�ထေဒ၊ နည်းဥ�ထေဒ�ါ အကျိုးခံစားခွင့် ်များသည် သတ်မှတ်ချက်များ"ှင့် ် အညီ မှတ်�ံုတင်
ကာလ"ှင့် ်  �ည့် ် င်ထေ.ကးကာလများ  ပြ�ည့် ်မီမှသာ ဥ�ထေဒ�ါ  အကျိုးခံစားခွင့် ်များကုိ  ခံစားခွင့် ်ရိှသည့် ်
အတွက် အလု�်သမားများ၏ အကျိုးခံစားခွင့် ်များ နစ်နာ�ံုးရှု းမှုမရိှထေစရန် ၅/၂၀၂၁ လ၏ လု�်ခလစာ
မှစ၍ လစဥ်အလု�်လု�်ကုိင်ထေနထေသာ  "အာမ�ံအလု�်သမားများအတွက် လစဥ် �ည့် ်#င်ခေ,ကးခေ�း
သွင်းခေငွစာရင်း (�ံုစံ - ၁၃/Contribution Excel File)" "ှင့် ် ၆ လအတွင်း ထေနာက်ကျထေ�းသွင်းခွင့် ်
ပြု��ါရန် ထေလ<ာက်လွှာအား လစဥ် သက်�ုိင်ရာလကုန်�ံုးပြ�ီး (၁၅) ရက်အတွင်း မြိုမိ ့်နယ် လူမှုဖူလံုထေရး
ရံုးသုိ့် မပြဖစ်မထေန (မ�ျက်မကွက်) ထေ�း�ုိ့်�ားရန်။

(င) အ�က်အ�ုိဒ်  (ဃ)  �ါ  လစဥ်  ထေ�း�ုိ့်�ားထေသာ  �ည့် ်#င်ခေ,ကး  ခေ�းသွင်း  ခေငွစာရင်း  (�ံုစံ-၁၃/

Contribution Excel  File)  �ါအတုိင်း  သက်�ုိင်ရာလ ကုန်�ံုးပြ�ီး  ၆ လအတွင်း မ�ျက်မကွက်
(မ�ျက်မကွက်) ထေ�းသွင်းရန်။
ဥ�မာ -  ၅/၂၀၂၁ လ၏ လု�်ခလစာအတွက် ထေ�းသွင်းရမည့် ် �ည့် ် င်ထေ.ကးကုိ ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်
ထေန့်အတွင်း၊  ၆/၂၀၂၁  လ၏ လု�်ခလစာအတွက် ထေ�းသွင်းရမည့် ်  �ည့် ် င်ထေ.ကးကုိ  ၃၁-၁၂-၂၀၂၁
ရက်ထေန့်အတွင်း စသည်ပြဖင့် ် ထေ�းသွင်း.ကရန်။

(စ) အလု�်ဌာနအထေနပြဖင့် ်  သက်�ုိင်ရာလအလုိက်  အလု�်သမားအသစ်  ခန့််�ားပြခင်း"ှင့် ်  အလု�်ဌာန
ထေပြ�ာင်းထေရွှ ့်ပြခင်း၊ အလု�်သမား "ှုတ်�ွက်ပြခင်း၊ အပြငိမ်းစားယူပြခင်း"ှင့် ် ထေသ�ံုးပြခင်းတုိ့် ပြဖစ်ထေ�ါ်  သည့် ်
အခါ ၂၀၁၂ ခု"ှစ်၊ လူမှုဖူလံုထေရး နည်းဥ�ထေဒ အ�ုိဒ် - ၄၂ (ဂ) "ှင့် ် အ�ုိဒ် - ၄၃ တုိ့်အရ သက်�ုိင်ရာ
မြိုမိ ့်နယ်လူမှုဖူလံုထေရးရံုးများသုိ့် ၁၀ ရက်အတွင်း အထေ.ကာင်း.ကားရန်။

(�) အလု�်ရှင်မှ  အ�က်အ�ုိဒ်  (ဃ)  "ှင့် ်  (စ)  �ါ ကိစ္စရ�်များအား အထေ.ကာင်း.ကားရန် �ျက်ကွက်ပြခင်း
ထေ.ကာင့် ်  အာမခံအလု�်သမားများ  ရရိှခံစား"ုိင်မည့် ်  အကျိုးခံစားခွင့် ်များ  �ျက်ပြ�ယ်�ံုးရှုံ း"ုိင်သည့် ်
အထေပြခအထေနများ ပြဖစ်ထေ�ါ်လာ�ါက ၂၀၁၂ ခု"ှစ်၊ လူမှုဖူလံုထေရး ဥ�ထေဒ �ုဒ်မ ၆၉ "ှင့် ်အညီ အလု�်ရှင်မှ
သာ ထေ�းထေလျာ်ထေစရန်။

အ�က်�ါ အချက်များကုိ မ�ျက်မကွက် လုိက်နာထေ�ာင်ရွက်ပြခင်းပြဖင့် ်  �ျက်ကွက်ထေ.ကး ကင်းလွတ်ခွင့် ်ပြု�ထေသာ ၆
လ ကာလအတွင်း အာမခံအလု�်သမားအထေနပြဖင့် ် ၎င်းတုိ့် ရရိှခံစား"ုိင်မည့် ် လူမှုဖူလံုထေရး အကျိုးခံစားခွင့် ်များကုိ �ံု
မှန်အတုိင်း ရရိှမည်ပြဖစ်�ါသည်။ အလု�်ရှင်များအထေနပြဖင့် ်လည်း ပြဖစ်"ုိင်လ<င် လူမှုဖူလံုထေရး �ည့် ် င်ထေ.ကးများကုိ ၆
လ�ုိင်းငံ့်�ားပြခင်းမပြု�Fဲ၊  �ံုမှန်လစဥ်ထေသာ်လည်းထေကာင်း၊  ၆  လအတွင်း  ထေစာ"ုိင်သမ<ထေစာ၍ထေသာ်လည်းထေကာင်း
ထေ�းသွင်း.ကရန် လူမှုဖူလံုထေရးအဖဲွ ့်မှ တုိက်တွန်း ထေမတ္တာရ�်ခံ�ား�ါသည်။
အမိန့််ထေ.ကာ်ပြငာစာ အမှတ် (၃၄၁/၂၀၂၁) အရ အာမ�ံအလု�်သမားများ၏ ၅/၂၀၂၁ လ လု�်�လစာအတွက်ခေ�း
သွင်းရမည့် ်  �ည့် ်#င်ခေ,ကးမှစ၍  သက်�ုိင်ရာလကုန်�ံုးပြ�ီး  ၆  လ�က်  ခေနာက်မကျခေစဘဲ  ခေ�းသွင်းပြ�င်း
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အခေ�ါ် �ျက်ကွက်ခေ,ကးများကုိ  ကင်းလွတ်�ွင့် ်ပြု�ပြ�င်း  အတွက်  အလု�်ရှင်များ  လုိက်နာရမည့် ်  အချက်များကုိ
လက်�င့် ်ကန်း ထေ မ<အ�်�ါသည်။

�ျု�်ပြ�ီးအ�ည် တင်�ုိ့်မှု ကျ�င်း၍
CMP  ကုန်,ကမ်းတင်သွင်းမှုလည်း ကျ�င်းလျက်ရိှ

လက်ရိှ  ပြဖစ်�ွားလျက်ရိှထေသာ  အထေပြခအထေန  အရ�်ရ�်ထေ.ကာင့် ်
ကုန်�ုတ်လု�်မှု  လု�်ငန်းကဏ္ဍ  ကျ�င်းလျက်ရိှရာ  အ�ည်
လု�်ငန်း၏  �ုိ့်ကုန်တင်�ုိ့်မှုမှာ  သိသိသာသာ  ကျ�င်းလျက်ရိှ
သည်။  ၂၀၂၀-၂၀၂၁  Fဏ္ဍာ"ှစ်  သံုးလအတွင်း  �င်လယ်ထေရ
ထေ.ကာင်း  ကုန်သွယ်မှုမှတစ်�င့် ်  ပြ�ည်�သုိ့်  ချု�်ပြ�ီး  အ�ည်
တင်�ုိ့်မှုမှ  ထေဒါ်လာ ၈၇၁ သန်းထေကျာ်သာ ရရိှပြ�ီး  ယခင်"ှစ်က
အလားတူ ကာလ�က် ၂၅ ရာခုိင်"ှုန်း ထေကျာ် ထေလျာ့်ကျသွား

ထေ.ကာင်း Eleven Media Group မှ ၎င်း၏ သတင်း က်F်�ုိက်တွင် စီမံကိန်း"ှင့် ် Fဏ္ဍာထေရး န်ကြကီးဌာနကုိ ကုိး
ကား၍ ထေဖာ်ပြ��ားသည်ကုိ ထေတွ ့်ရသည်။ https://news-eleven.com/article/213476

�ုိ့်ပြ�င် အဂK လိ�်Fာသာပြဖင့် ်  ထေရးသား�ုတ်ထေ ထေသာ  The Global New Light of Myanmar  သတင်းစာတွင်
လည်း  ဇူလုိင်လ  ၂၃  ရက်ထေန့်  ကိန်းဂဏန်းများအရ  လက်ခစား  ကုန်�ုတ်လု�်မှု  (CMP)  လု�်ငန်းများ၏
ကုန်.ကမ်း�စ္စည်းတင်သွင်းမှုမှာ  ၂၀၂၀  ခု"ှစ်၊  ထေအာက်တုိFာလမှ  ၂၀၂၁  ခု"ှစ်၊  ဇူလုိင်လအ�ိ  �ယ်လနီး�ါး
ကာလအတွင်း ၁.၂ Fီလီယံ ကျ�င်းသွားထေ.ကာင်း ထေဖာ်ပြ��ားသည်။

MGMA Newsletter Page 7 of 9 August, 2021

https://news-eleven.com/article/213476


COVID-19 Delta မျိုးဗီဇကဲွ�ုိင်ရာ သိခေကာင်းစရာ �ုိ့်စ်တာ
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Employers' Package သင်တန်းများ ပြ�န်လည်စတင်မည်
ရ�်နား�ားထေသာ  Employers'  Package  သင်တန်းများကုိ  ပြ�န်လည်စတင်ထေတာ့် မည်ပြဖစ်သည်။  သင်တန်းချိန်
အားလံုးအတွက် Zoom အက်�်လီထေကးရှင်းကုိ အသံုးပြု�၍ Online Virtual စနစ်ပြဖင့် ် �ုိ့်ချမည်ပြဖစ်သည်။
No. Training Title Date Time

1 Introduction to Applied Labour Law 15th Sep 2021 01:30 - 04:00 PM

2 Employment and Orientation 22nd Sep 2021 01:30 - 04:00 PM

3 Employment Contract & Workplace Rules 13th Oct 2021 01:30 - 04:00 PM

4 Payment of Wages and Variable Pay 27th Oct 2021 01:30 - 04:00 PM

5 Leaves & Holidays 10th Nov 2021 01:30 - 04:00 PM

6 Social Security 24th Nov 2021 01:30 - 04:00 PM

7 Settlement of Labour Dispute 8th Dec 2021 01:30 - 04:00 PM

8 Labour Organization 15th Dec 2021 01:30 - 04:00 PM

Up Coming Events

No. Description Date & Time Venue

1. Official Launch of MGMA Resource Centre

2. Garment Stakeholder Forum October Virtual, Zoom

3. Employers Training Sep-Dec, 1-4 PM Virtual, Zoom

Membership Updates

NEW MEMBERS in July 2021

Number of New Factories in July, 2021

Country No. of Factories

Myanmar

Total

MEMBERSHIP UPDATE AS OF JULY 2021

Status Country No. of Factories

Active

Myanmar 64

China 261

Korea 56

Japan 17

Others 24

Joint Venture 26

Active (Local, Sub-Con, Market, Inspection, Textile 42

Total (Active) 490

Grand Total 742
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