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Activity

3rd MGMA Members' Day

ဖြမံန့်�မံာနှ�� င်�င်�  အ"ည်�ခ ုပ်�  လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�မံ ား  အသင်�း  (MGMA)  ၏ တတ�ယ်အကြိကို�မံ�ငွေဖြမံာကို�  အသင်�းသားမံ ားငွေန့်�
(3rd MGMA Members' Day) ကို��  ၂၀၂၁ ခ� နှ� စီ�၊ နှ�� ဝင်�ဘာလု ၁၁ ရကို�ငွေန့်�၊ Inya Lake Hotel ၌ ကို င်�းပ်ခ��သည်�။
ဖြမံန့်�မံာနှ�� င်�င်�အ"ည်�ခ ုပ်�လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�မံ ားအသင်�း၏ ဥကို7ဌ၊  ဒု� ဥကို7ဌ၊  အငွေ"�အငွေ"�  အတ�င်�းငွေရးမံ:းနှ� င်��  ဗဟို�� အလု� ပ်�
အမံ�ငွေ�ာင်�/အလု� ပ်�အမံ�ငွေ�ာင်�  အဖွဲ့�� �ဝင်�မံ ား၊  အသင်�းဝင်�စီကို�ရုံ�� မံ ားမံ� ာ  လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�မံ ား၊  လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�ကို�� ယ်�စီားလု� ယ်�
မံ ား၊ ဖြပ်ည်�တ�င်�းဖြပ်ည်�ပ် NGO မံ ားမံ�  ကို�� ယ်�စီားလု� ယ်�မံ ား တကို�ငွေရာကို�ခ�� !ကိုသည်�။
အခမံ�းအန့်ားတ�င်�  MGMA ဥကို7ဌ ဥ	းဖြမံင်�� စီ�� း မံ�  အဖွဲ့�င်��အမံ� ာစီကိုားငွေဖြပ်ာ!ကိုားပြီပ်	း အငွေ"�ငွေ"�အတ�င်�းအငွေရးမံ:း ငွေဒုါ်
ခ�� င်�ခ�� င်�နှ�ယ်�  မံ�  အ"ည်�ခ ုပ်�  လု� ပ်�င်န့်�းကိုဏ္ဍ၏ လုတ�တငွေလုာ  လု� ပ်�င်န့်�း  အငွေဖြခအငွေန့်နှ� င်��  စီ�န့်�ငွေခါ်မံ�မံ ားအငွေ!ကိုာင်�း
ရှ� င်�းလုင်�းဖြပ်သခ��သည်�။
Center for Economic and Social Development - CESD ဒုါရုံ��ကို�တာ ဥ	းမံင်�းဇာန့်ည်� မံ�  လုည်�း ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို���
ဖြဖွဲ့စီ�ငွေသာ စီစီ�တမံ�းငွေကိုာကို�ယ်Bမံ� လု� ပ်�င်န့်�းအစီ	အစီဥ�တစီ�ခ� မံ�  ငွေကိုာကို�ယ်Bစီ� ငွေ�ာင်�းပြီပ်	းဖြဖွဲ့စီ�ငွေသာ အခ ကို�အလုကို�မံ ား နှ�
င်��  သ�� းသပ်�ခ ကို�မံ ားကို��  ရှ� င်�းလုင်�းမံCငွေဝခ��သည်�။  ယ်င်�းစီစီ�တမံ�းငွေကိုာကို�ယ်Bမံ�ကို��  COVID-19  ငွေရာဂါဖြဖွဲ့စီ�ပ်�ားမံ�နှ� င်��
နှ�� င်�င်� ငွေရးဖြဖွဲ့စီ�ရပ်�မံ ားငွေ!ကိုာင်��  အ"ည်�ခ ုပ်�လု� ပ်�င်န့်�းအငွေပ်ါ်  အကို �ုးသကို�ငွေရာကို�မံ�ကို��  MGMA  ၏  အစီ	အစီဥ�ဖြဖွဲ့င်��
CESD ကို ငွေကိုာကို�ယ်Bငွေန့်ဖြခင်�းဖြဖွဲ့စီ�သည်�။
MGMA ၏ လုကို�ရှ� �ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို�လု ကို�ရှ� �ငွေသာ လု� ပ်�င်န့်�းအစီ	အစီဥ�မံ ားနှ� င်��  �ကို�လုကို�ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို�မံည်��  လု� ပ်�င်န့်�းအစီ	
အစီဥ�မံ ားကို��  အသင်�း၏ မံန့်�ငွေန့်းဂ င်�း ဒုါရုံ��ကို�တာ ငွေဒုါ်ငွေအးမံ�ရှ� �န့်� မံ�  ရှ� င်�းလုင်�းဖြပ်သခ�� ပြီပ်	း အလု� ပ်�သမံားငွေရးရာ အရာရှ� �
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မံင်�းစီ�� းဟိုန့်� မံ� လုည်�း MGMA ကို �ကို�လုကို�ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို�မံည်��  "Voluntary Labor Compliance Assessment -

VLCA" လု� ပ်�င်န့်�းအစီ	အစီဥ�အငွေ!ကိုာင်�းကို��  ရှ� င်�းလုင်�းတင်�ဖြပ်ခ��သည်�။
"�� �ငွေန့်ာကို� ဖြမံန့်�မံာ အ"ည်�ခ ုပ်�လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�မံ ား၊ ဖြမံန့်�မံာနှ�� င်�င်� ရှ� � တရုံ�တ�၊ ဂ ပ်န့်�နှ� င်��  ကို�� ရ	 းယ်ား အ"ည်�ခ ုပ်�လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�
မံ ားကို��  အသ	းသ	းကို�� ယ်�စီားပြုပ်ငွေသာ  Panelist  မံ ား ပ်ါဝင်�သည်��  Panel  Discussion  အစီ	အစီဥ�ကို��  ပြုပ်လု� ပ်�ခ��သည်�။
Panel Discussion အစီ	အစီဥ�ကို��  MGMA ၏ အငွေ"�ငွေ"�အတ�င်�းငွေရးမံ:း ငွေဒုါ်ခ�� င်�ခ�� င်�နှ�ယ်� ကို moderator အဖြဖွဲ့စီ�
ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို�ခ�� ပြီပ်	း Panelist မံ ားမံ�  ငွေမံးခ�န့်�းမံ ားကို��  ဖြပ်န့်�လုည်�ငွေဖြဖွဲ့!ကိုား ငွေ��းငွေနှ�းခ�� !ကိုသည်�။
အခမံ�းအန့်ား ငွေန့်ာကို���� း အစီ	အစီဥ�အဖြဖွဲ့စီ� ဂ ာမံန့်� လုကို�လု	ငွေရာင်�းသBမံ ား ဖြပ်ည်�ပ်ကို� န့်�သ�ယ်�ငွေရး အသင်�း (Foreign

Trade Association of German Retailers - AVE) တာဝန့်�ရှ� �သBမံ ားကို MGMA နှ� င်��  AVE တ�� �အ!ကိုား ပ်B းငွေပ်ါင်�း
ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို�ခ�� ငွေသာ လု� ပ်�င်န့်�းအစီ	အစီဥ�မံ ား  ငွေအာင်�ဖြမံင်�ပြီပ်	းစီ	းငွေအာင်�  လု� ပ်�ကို�� င်�နှ�� င်�ခ�� ဖြခင်�းအတ�ကို�  MGMA  အသင်�း
တာဝန့်�ရှ� �သBမံ ားနှ� င်��  အသင်�းဝင်�စီကို�ရုံ�� မံ ားအား  ငွေကို းဇB းတင်�စီကိုား  ငွေဖြပ်ာ!ကိုားပြီပ်	း  အခမံ�းအန့်ားကို��  ငွေအာင်�ဖြမံင်�စီ�ာ
ပ်�တ�သ�မံ�းခ��သည်�။

MGMA Chairman delivering opening speech MGMA Secretary General presenting the current state

registration audiences and presentation slide
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audiences and presentation slide panelists

ဝင်�ခေင်� စ�မျ� �န့်� ��� �မျ� သင်�တိန့်�း
အသင်�းဝင်� အ"ည်�ခ ုပ်�စီကို�ရုံ�� မံ ားတ�င်� အလု� ပ်�လု� ပ်�ကို�� င်�ငွေန့်!ကိုငွေသာ ဝန့်�"မံ�းမံ ား မံ�မံ�၏ လုစီာဝင်�ငွေင်�ကို��  "�ငွေရာကို�
စီ�ာ သ�� းစီ��တတ�ငွေစီရန့်� ရည်�ရုံ�ယ်�၍ ဖြမံန့်�မံာနှ�� င်�င်�  အ"ည်�ခ ုပ်� လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�မံ ား အသင်�း အငွေန့်ဖြဖွဲ့င်��  "ဝင်�ငွေင်� စီ	မံ� ခန့်��ခ��မံ�
သင်�တန့်�း"  ကို��  နှ�� ဝင်�ဘာလု ၁၅ ရကို�နှ� င်��  ၁၆ ရကို�တ�� �တ�င်�  Star Sandar Garment  အ"ည်�ခ ုပ်�စီကို�ရုံ��  တစီ�ကြိကို�မံ�၊
၂၃  ရကို�နှ� င်��  ၂၄  ရကို�တ�� �တ�င်�  Dagon  Talent  Garment  အ"ည်�ခ ုပ်�စီကို�ရုံ�� ၌  တစီ�ကြိကို�မံ�  ပ်�� �ခ ငွေပ်းနှ�� င်�ခ�� သည်�။
သင်�တန့်�း တစီ�ကြိကို�မံ�စီ	တ�င်� သင်�တန့်�းသားဥ	းငွေရ ၂၀ မံ�  ၃၀ အ"� တကို�ငွေရာကို�ခ�� !ကိုပြီပ်	း ယ်င်�းသင်�တန့်�းသားမံ ားမံ�
လု� ပ်�ငွေဖွဲ့ာ�ကို�� င်�ဖွဲ့ကို� ဝန့်�"မံ�းမံ ားအ!ကိုား လုကို��င်��ကိုမံ�း မံCငွေဝ!ကိုငွေပ်းရန့်� ရည်�ရုံ�ယ်�ပ်�� �ခ ငွေသာ သင်�တန့်�း ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။
သင်�တန့်�းတ�င်� ဝင်�ငွေင်�နှ� င်��  "�ကို�ငွေင်�  ည်	မံCရန့်� လု�� အပ်�ဖြခင်�း၊ ဘဝအတ�ကို� အမံ� န့်�တကိုယ်� လု�� အပ်�ငွေသာ အသ�� းစီရ�တ�
မံ ား၊ ပ်�� ကို��� စီ� ဖြခင်�း၏ အငွေရးပ်ါပ်� � ၊ အငွေရးငွေပ်ါ် အသ�� းစီရ�တ�မံ ား၊ ငွေန့်"�� င်�စီားငွေသာကို�မံ�စီရ�တ� ငွေလု ာ� ခ နှ�� င်�မံည်��  န့်ည်�း
လုမံ�းမံ ား နှ� င်��  ပ်�� ကို��� စီ� ရန့်� န့်ည်�းလုမံ�းမံ ားအငွေ!ကိုာင်�းကို��  အ� ပ်�စီ� ဖွဲ့�� ငွေ��းငွေနှ�းဖြခင်�း၊ သရုံ� ပ်�ငွေဖွဲ့ာ� ဂ�မံ�းမံ ား ကိုစီားဖြခင်�းတ�� �
ဖြဖွဲ့င်��  သင်�!ကိုားပ်�� �ခ ငွေပ်းခ��သည်�။

training group photo training group photo
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Group Work Discussion Group Work Discussion

Opening Remark by MD, MGMA

Playing
Demonstration
Games

က်��ယ်�ဝန့်�ခေ�ာင်�နှ� င်��  နှ�� �တိ�� က်�မျ��င်� အလု� ပ်�သများမျ�ားအား ခေင်�ခေ!က်းခေ"ာက်�ပ်�� မျ�
အသင်�းဝင်�စီကို�ရုံ�� မံ ားတ�င်� လုကို�ရှ� �  အလု� ပ်�လု� ပ်�ကို�� င်�လု ကို�ရှ� �ငွေသာ ကို�� ယ်�ဝန့်�ငွေ�ာင်�နှ� င်��  နှ�� �တ�� ကို�မံ�ခင်�မံ ား၊ န့်ာတာရှ� ည်�
ငွေရာဂါသည်�မံ ားအား  ငွေင်�ငွေ!ကိုးငွေ"ာကို�ပ်�� မံ�  အစီ	အစီဥ�ကို��  Livelihoods  and  Food  Security  Fund  -  LIFT

Myanmar ၏ ပ်�� ပ်�� းကိုBည်	မံ� ဖြဖွဲ့င်��   ဖြမံန့်�မံာနှ�� င်�င်�  အ"ည်�ခ ုပ်� လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�မံ ားအသင်�းကို ငွေ�ာကို�ရုံ�ကို�ခ�� ရာ နှ�� ဝင်�ဘာလု
တ�င်�  ငွေအာင်�ဖြမံင်�စီ�ာ  ပြီပ်	း��� းခ�� သည်�။  ယ်င်�းငွေင်�ငွေ!ကိုးငွေ"ာကို�ပ်�� မံ�  အစီ	အစီဥ�ကို��  ၂၀၂၁  ခ� နှ� စီ�၊  စီကို�တင်�ဘာလု၊
ငွေအာကို�တ�� ဘာလု နှ� င်��  နှ�� ဝင်�ဘာလုမံ ားတ�င်� ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို�ခ�� ဖြခင်�းဖြဖွဲ့စီ�ပြီပ်	း စီကို�ရုံ�� ငွေပ်ါင်�း ၆၁ ရုံ�� မံ�  အလု� ပ်�သမံား ၉၀၀ ဥ	း
အား ငွေအာကို�ပ်ါအတ�� င်�း ငွေင်�ငွေ!ကိုးငွေ"ာကို�ပ်�� မံ�မံ ား "� တ�ငွေပ်းနှ�� င်�ခ�� သည်�။

No. Month/Year
Pregnant Women

Worker
Breast Feeding
Women Worker

Total Workers Total Facotries

1. September, 2021 245 49 294 20

2. October, 2021 268 31 299 19

3. November, 2021 275 32 307 22

Total 788 112 900 61
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explaining about program and funding organization explaining about program and funding organization

explaining about program and funding organization giving cash assistance to the worker

Foursource Premium Account (Digital Platform) မျ�တိ��က်�ရှ� င်�းလုင်�းပ်� � နှ� င်��
Info-Tech Hub လု� ပ်�င်န့်�းအဖွဲ့�� � အစည်�းအခေဝး

MGMA မံ�  စီ	စီဥ�ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို�ငွေသာ Foursource Premium Account  မံ�တ��ကို�ရှ� င်�းလုင်�းပ်��နှ� င်��  အသင်�း၏ Info-

Tech Hub လု� ပ်�င်န့်�းအဖွဲ့�� � အစီည်�းအငွေဝးကို��  ဒု	ဇင်�ဘာလု ၂၆ ရကို�ငွေန့်�တ�င်� Lotte Hotel, Yangon ၌ ပြုပ်လု� ပ်�ခ��သည်�။
အခမံ�းအန့်ားကို��  MGMA  ဗဟို�� အလု� ပ်�အမံ�ငွေ�ာင်�၊  အလု� ပ်�အမံ�ငွေ�ာင်�  အဖွဲ့�� �ဝင်�မံ ား၊  Foursource  Premium

Account  အစီ	အစီဥ�တ�င်�  ပ်ါဝင်�ငွေသာ စီကို�ရုံ�� မံ ားမံ�  လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�မံ ား၊  လု� ပ်�င်န့်�းရှ� င်�  ကို�� ယ်�စီားလု� ယ်�မံ ား၊  အသင်�း၏
Info-Tech Hub လု� ပ်�င်န့်�းအဖွဲ့�� �ဝင်�မံ ား တကို�ငွေရာကို�ခ�� !ကိုသည်�။ Foursource premium account အစီ	အစီဥ�သည်�
COVID-19 ငွေရာဂါသကို�ငွေရာကို�မံ�ကိုာလု အသင်�းဝင်�စီကို�ရုံ�� မံ ား လု� ပ်�င်န့်�းငွေအာ�ဒုါရှ� ာငွေဖွဲ့�မံ� အငွေ"ာကို�အကိုB ဖြဖွဲ့စီ�ငွေစီရန့်�
ရည်�ရုံ�ယ်�၍ Foreign Trade Association of German Retailers - AVE ၏ ပ်�� ပ်�� းမံ� ဖြဖွဲ့င်��  MGMA မံ�  ငွေ�ာင်�ရုံ�ကို�
ငွေသာ Digital Platform အစီ	အစီဥ�တစီ�ခ�  ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။ ယ်င်�း Digital Platform ကို��  မံ�တ��ကို�ရှ� င်�းလုင်�းပြီပ်	းငွေန့်ာကို�
MGMA  ကို ၂၀၂၂  ခ� နှ� စီ�အတ�င်�း  ငွေန့်ာကို�"ပ်�  အလု� ပ်�ရုံ�� ငွေ��းငွေနှ�းပ်��  နှ� စီ�ကြိကို�မံ�  "ပ်�မံ� စီ	စီဥ�၍  Foursource  တ�င်�
register  လု� ပ်�"ားငွေသာ  အသင်�းဝင်�စီကို�ရုံ�� မံ ားအား  Digital  Platform  ငွေပ်ါ်၌  Profile  ငွေရးသားန့်ည်�းနှ� င်��
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နှ�� င်�င်�တကိုာ buyer မံ ားနှ� င်��  ခ �တ��ကို�ရန့်� အသ�� းပြုပ်ပ်� � န့်ည်�းစီန့်စီ�မံ ားကို��  �ကို�လုကို� ရှ� င်�းလုင်�းပ်�� �ခ ငွေပ်းမံည်� ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။
အခမံ�းအန့်ားတ�င်� AVE Consultant မံ�  Foursource premium account အငွေ!ကိုာင်�း မံ�တ��ကို�ရှ� င်�းလုင်�းဖြပ်သခ�� ပြီပ်	း
ငွေန့်ာကို�  Info-Tech Hub  လု� ပ်�င်န့်�းအဖွဲ့�� �ဝင်�မံ ားကို အသင်�း၏ Public Relation  ��� င်�ရာကို�စီIရပ်�မံ ားကို��  ငွေ��းငွေနှ�းခ��
!ကိုသည်�။

participants group photo presenting about foursource premium account

Info-Tech Hub work group discussion Info-Tech Hub work group discussion

News

၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာနှ� စ� ပ်�� �က်� န့်�မျ�ားအန့်က်� CMP အ"ည်���ုပ်�ပ်�� �က်� န့်� အမျ�ား��� းဖြဖွဲ့စ�
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှ� စီ�၊ ငွေအာကို�တ�� ဘာလုမံ�  စီကို�တင်�ဘာလုကို� န့်�အ"� ဖြမံန့်�မံာနှ�� င်�င်� မံ�  ဖြပ်ည်�ပ်သ�� � တင်�ပ်�� �ငွေသာ ပ်�� �ကို� န့်�
မံ ား  အန့်ကို�  CMP  လုကို�ခစီားစီန့်စီ�  အ"ည်�ခ ုပ်�လု� ပ်�င်န့်�းမံ�  ငွေဒုါ်လုာ  ၂၆၀၉  သန့်�းငွေကို ာ�ဖြဖွဲ့င်��  အမံ ား��� းဖြဖွဲ့စီ�ပြီပ်	း
သဘာဝဓါတ�ငွေင်� �မံ� ာ ငွေဒုါ်လုာ ၃၁၁၉ သန့်�းငွေကို ာ�ဖြဖွဲ့င်��  ဒု�တ�ယ်အမံ ား��� းဖြဖွဲ့စီ�ငွေ!ကိုာင်�း စီ	းပ်�ားငွေရးနှ� င်��  ကိုB းသန့်�းငွေရာင်�း
ဝယ်�ငွေရး ဝန့်�ကြိကို	းဌာန့်အား ကို�� းကိုား၍ Eleven Media Group Co., Ltd. ၏ သတင်�းဝကို�ဘ���� ကို�စီာမံ ကို�နှ� ာ တ�င်�
ငွေဖွဲ့ာ�ဖြပ်"ားသည်�။ 

MGMA Newsletter Page 7 of 10 November, 2021

./Eleven%20Media%20Group%20Co.,%20Ltd.%20%E1%81%8F%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9D%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%98%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%AC


a garment workplace

COVID-19 Omicron မျ��ုးက်��သစ�
ကိုမံKာ�ကို န့်�းမံာငွေရးအဖွဲ့�� � WHO ကို ၂၀၂၁ ခ� နှ� စီ�၊ နှ�� ဝင်�ဘာလု ၂၆ ရကို�ငွေန့်�တ�င်� Omicron ဟို�  အမံည်�ငွေပ်း"ားငွေသာ
COVID-19 မံ �ုးကို��သစီ�  B1.1.529  ကို��  Variant of Concern  အဖြဖွဲ့စီ� သတ�မံ� တ�ခ��သည်�။  WHO ၏ Technical

Advisory Group on Virus Evolution (TAG-VE)  မံ�  ရရှ� �"ားငွေသာ Omicron  နှ� င်��  ပ်တ�သကို�သည်��  အခ ကို�
အလုကို�မံ ားငွေပ်ါ် အငွေဖြခခ�၍ ယ်င်�းသ�� � သတ�မံ� တ�ခ�� ဖြခင်�း ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။
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TAG-VE  မံ�  ရရှ� �ငွေသာ  အခ ကို�အလုကို�မံ ားမံ� ာ  ဥပ်မံာအားဖြဖွဲ့င်��  Omicron  ၏ အလု�ယ်�တကိုB  ကိုB းစီကို�ပ် � �နှ� � �ဖြခင်�း
သ�� �မံဟို� တ� ငွေရာဂါ ဖြပ်င်�း"န့်�မံ� အခ ကို�အလုကို�မံ ား ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။ ငွေတာင်�အာဖွဲ့ရ�ကိုနှ� င်��  ကိုမံ Kာတဝန့်�းမံ�  သ� ငွေတသ	မံ ားကို
Omicron  ကို��  ရုံ�ငွေဒုါင်�� ငွေပ်ါင်�းစီ� � မံ�  ပ်�� မံ�� န့်ားလုည်�နှ�� င်�ရန့်�  ကြိုကို�းစီားလု ကို�ရှ� �ရာ  ငွေတ� �ရှ� �ခ ကို�မံ ားကို��  အခ �န့်�ဖြဖွဲ့င်��တငွေဖြပ်းည်	
"� တ�ဖြပ်န့်� အသ�ငွေပ်းသ�ားမံည်�ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။
Omicron နှ� င်��  ပ်တိ�သက်�၍ လုတိ�တိခေလုာ သ�ရှ� �"ားခေသာ အ��က်�အလုက်�မျ�ား
က်. းစက်�နှ�န့်�း -  Omicron  သည်�  Delta  မံ �ုးကို��အပ်ါအဝင်�  အဖြခား  မံ �ုးကို��မံ ား"ကို�  ကိုB းစီကို�နှ�န့်�း  ပ်�� မံ�� ဖြမံင်�� မံားဖြခင်�း
(ဥပ်မံာ လုBတစီ�ဥ	းမံ� တစီ�ဥ	းသ�� � လု�ယ်�ကိုBလုCင်�ဖြမံန့်�စီ�ာကိုB းစီကို�ဖြခင်�း) ရှ� �မံရှ� ���� ငွေသာအခ ကို�သည်� ရှ� င်�းရှ� င်�းလုင်�းလုင်�း မံသ�
ရငွေသးငွေသာ အခ ကို�ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။ ယ်င်�းမံ �ုးကို��  ကိုB းစီကို�ငွေသာ ငွေတာင်�အာဖွဲ့ရ�ကိုငွေဒုသတ�င်� ငွေရာဂါပ်�� း စီစီ�ငွေ�းငွေတ� �ရှ� �သB
မံ ားဖြပ်ားလုာသည်� မံ� န့်�ငွေသာ�လုည်�း Omicron  ငွေ!ကိုာင်��လုား၊ အဖြခားအငွေ!ကိုာင်�းအခ ကို�မံ ားငွေ!ကိုာင်��လုား ��� သည်�ကို��
န့်ားလုည်�ရန့်�အတ�ကို�မံB  ကိုB းစီကို�ငွေရာဂါ��� င်�ရာ ငွေလု�လုာမံ�မံ ား ပြုပ်လု� ပ်�ငွေန့်��သာဖြဖွဲ့စီ�သည်�။
ခေ/ာဂါဖြပ်င်�း"န့်�မျ� - Delta မံ �ုးကို��အပ်ါအဝင်� အဖြခားမံ �ုးကို��မံ ား"ကို� Omicron ၏ ငွေရာဂါဖြပ်င်�း"န့်�မံ�  ရှ� �မံရှ� ���� ငွေသာ
အခ ကို�သည်�လုည်�း ရှ� င်�းရှ� င်�းလုင်�းလုင်�း မံသ�ရငွေသးငွေသာ အခ ကို�ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။ ငွေတာင်�အာဖွဲ့ရ�ကိုတ�င်� ကိုန့်ဥ	း အခ ကို�
အလုကို�မံ ားကို ငွေ�းရုံ��တကို�ငွေရာကို�  ကို� သရမံ�နှ�န့်�း  ဖြမံင်�� မံားငွေန့်သည်�ကို��  ညွှNန့်�ဖြပ်ငွေန့်ငွေသာ�လုည်�း  ယ်င်�းမံ� ာ  Omicron

ငွေရာဂါကိုB းစီကို�မံ� ရလုာဒု� ဟို� ��� ဖြခင်�း"ကို� ငွေရာဂါကိုB းစီကို�မံ� အားလု�� းငွေပ်ါင်�း အငွေရအတ�ကို� တ�� းလုာဖြခင်�းငွေ!ကိုာင်��လုည်�း
ဖြဖွဲ့စီ�နှ�� င်�သည်�။  လုတ�တငွေလုာတ�င်�  အဖြခားမံ �ုးကို��မံ ားနှ� င်�� မံတBသည်��  Omicron  ၏ ငွေရာဂါလုကိုOဏာအဖြဖွဲ့စီ�  ငွေဖွဲ့ာ�ဖြပ်ရ
ငွေလုာကို�ငွေသာ အခ ကို�အလုကို�မံ ားလုည်�း မံရှ� �ငွေသးပ်ါ။ အငွေစီာပ်�� င်�းငွေရာဂါကိုB းစီကို�မံ�မံ ားသည်� လုBင်ယ်�ပ်�� င်�း တကို7သ�� လု�
ငွေကို ာင်�းသား ငွေကို ာင်�းသBမံ ားအ!ကိုားဖြဖွဲ့စီ�သည်�။ င်ယ်�ရုံ�ယ်�သBမံ ားတ�င်� ငွေရာဂါဖြပ်င်�း"န့်�မံ�ငွေလု ာ� န့်ည်�းငွေလု� ရှ� �ငွေသာ�လုည်�း
Omicron  ၏  ငွေရာဂါဖြပ်င်�း"န့်�မံ�နှ�န့်�းကို��  န့်ားလုည်�ရန့်�  ရကို�ပ်�� င်�းမံ�  သ	တင်�းပ်တ�  အန့်ည်�းင်ယ်�အ"�  !ကိုာအ�� းမံည်�
ဖြဖွဲ့စီ�သည်�။ ကိုမံ Kာတဝန့်�း"င်�ရှ� ားငွေသာ Delta မံ �ုးကို��အပ်ါအဝင်� COVID-19 မံ �ုးကို��အားလု�� းသည်� အ"B းသဖြဖွဲ့င်��  ခ� ခ�
မံ�အားန့်ည်�းငွေသာလုBအ� ပ်�စီ� တ�င်� ငွေရာဂါဖြပ်င်�း"န့်�၍ အသကို�အနှ Qရာယ်�ရှ� �သည်�သာဖြဖွဲ့စီ�သည်�။ "�� �ငွေ!ကိုာင်��  ကိုာကို�ယ်�ဖြခင်�း
သည်�သာ အငွေကိုာင်�းအ��� း န့်ည်�းလုမံ�းဖြဖွဲ့စီ�သည်�။
WHO ၏ Update on Omicron ကို��  ကို�� းကိုားငွေရးသားသည်�။

COVID-19 ��� င်�/ာ သ�ခေက်ာင်�းစ/ာ ပ်�� �စ�တိာမျ�ား
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https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron


Upcoming Events

No. Descriptions Date & Time Venue

1. Social Compliance Workshop 10th December 2021 MGHRDC

2. Merchandiser Training 18-20 December 2021 MGHRDC

3. MGMA Annual General Meeting (AGM) 21st December 2021 UMFCCI & Webinar

4. Industrial Engineering in-factory Training 7-17 December 2021 in Member Factory

5. Model Factory Implementation Process to Pilot Factory TBC TBC

Membership Update

New Members in October 2021

Country No. of New Member Factories

China 2

- -

Total 2

Membership Update as of October 2021

Status Country No. of Factories

Active

Myanmar 69

China 258

Korea 54

Japan 16

Others 22

Joint Venture 26

Local, Sub-Con, Marketing, Inspecting, Textile 38

Total 483
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