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၁၀၈ႀကိမ္ေျ မ က“္အ ပည္ ပည္္ိို္ရ  အလိပသ္မ ားေျရားရ ညီလ ခ”ံ International Labour Conference ကိ၂ိ၀၁၉ ခိနွစ္၊  
ဇြန္လ ၁၀ ရကေ္ျနနမ ွ ၂၁ ရက္ေျနနအအထ ိ ္ြစ္ဇ လန္နိို ္ု ံ ဂ ီနီဗ  ၿမိိဳနတြု္  ပိဳလိပက္ ုာ္းပခပခပ့သညည္္။ 
“အန ဂ့တက္မၻ လံိား္ိိုရ္  အလပိ္အကိိုက္႑” ၏ စိနေ္ျခခမႈ မ  ားအတြက္ ေျ  ရွု္ားနည္ားမ  ားကိ ိရွ ေျ ြေျ္ြားေျ ြား ကရန္နွု္ခ 
“နိို္ုတံစ္က  အလိပသ္မ ားအ ြပနအစည္ား - ILO” ၏ နွစ္တစ္ရ  ပည္ခ ဂိဏ္ ပိဳ အခမာ္းအန ားက ု္ားပနို္ရနအ္တြက ္
နိို္ုံေျပ့ု္ားစိံမွ ကိယိ္စ ားလယွ္ေျပ့ု္ား ၆၀၀၀ နီားပ့ားတက္ေျရ က္ခပခ ကပ့သညည္္။ အ္ိိပ့ ညီလ ခသံိိန  မန္မ နိို္ုံမ ွ
အစိိား ရကိယိ္စ ားလယွအ္  စ္ အလပိ္သမ ား၊ လူ၀ု္မႈႀကီား ကပ္ေျရားနွု္ခ  ပည္သနူအု္အ ား ၀န္ႀကီားဌ န  ပည္ေျအထ ု္စ၀ိန္ႀကာီး 
ဦားသိနာ္းေျ္ြ၊ အလပိ္ရွုက္ိယိ္စ ားလယွ္အ  စ္ UMFCCI တြပ ကအ္တြု ္ားေျရားမွမားေျ ခခိို္ခိို္ ြယ၊္ အလိပသ္မ ား 
ကိယိ္စ ားလယွ္အ  စ္  မန္မ နိို္ုံလံိား္ိို ္ရ  အလိပသ္မ ားသမဂၢမ  ား အ ြပနခ ိဳပ ္ - CTUM ဥကၠဌ ဦားေျမ ု္ေျမ ု္၊  
 မန္မ နိို္ု ံစက္မႈလက္မႈနွု္ခ ၀န္ေျ္ ု္မႈလိပ္ုန္ားေျပ့ု္ားစံိ အလိပသ္မ ားသမဂၢမ  ားအ ြပနခ ိဳပ-္MICS-TUFS အတြု္ားေျရားမွမား 
ဦားသက္နွုာ္းေျအ ု ္ နွု္ခအ ခ ားအလိပသ္မ ားကိယိ္စ ားလယွ ္ မ  ားက  မန္မ နိို္ုကံိယိ္စ ား ပိဳ ကိယိ္စ ားလယွ္မ  ားအ  စ ္
အသာီးသာီး တက္ေျရ က္ခပခ ကပ့သည္ည္။ 

အလပိ္သမ ား၊ လူ၀ု္မႈ ကီား ကပ္ေျရားနွု္ခ  ပည္သနူအု္အ ား ၀န္ ကီားဌ န  ပည္ေျအထ ု္စ၀ိန္ ကာီး ဦားသိနာ္းေျ္ြ က မိန္နခြန္ားေျ ပ  
 က ားရ တြု  ္ ILO  ြပနစည္ားတည္ေျအထ ု္မႈ နွစ္ရ  ပည္ခအအထမ္ိားအမတွအ္တြက ္ ဂိဏ္ယူ၀မာ္းေျ မ က္ေျ က ုာ္း ေျ ပ  က ားခပခ ပီား 
 မန္မ  ပည္တြု္ အလိပသ္မ ားေျရားရ အတြက ္ ဥပေျ  က႑တြု္  ပု္္ ုေ္ျ္ ုရ္ြက္ေျနမႈမ  ား၊ ကေျလားအလပိ္သမ ား 
ပေျပ  က္ေျရားအတြက ္ ILO ၏  ပဌ န္ားခ ကအ္မတွ ္ -၁၃၈ လကခ္ံက ု္ခသံိားနိို္ေျရားလိပ္ုန္ားစဥ္မ  ား ေျ္ ု္ရြကေ္ျနမႈကိ ိ
ရွု္ားလု္ားေျ ပ  က ား ပီားေျန က ္ Future of Work အထေိျရ က္စြ အေျက ုအ္အထညေ္ျ  ္နိို္ေျရားအတြက ္ ILO အပ့၀ု ္
နိို္ုံတစ္က မွ နည္ားပည နွု္ခ အ ခ ားလိအိပ္သညခ္အကူအညမီ  ား ကူညီပံခပိိားေျပားေျစလိိေျ က ုာ္းစသည္  ု္ခ ေျ ပ  က ား 
ခပခပ့သညည္္။ 

UMFCCI ဗဟိလိ္အလိပအ္မႈေျ္ ု ္ေျက ္မတ ီ တြပ ကအ္တြု ္ားေျရားမွမား ေျ ခ ခိို္ခိို ္ြယ ္ က မိန္နခြန္ားေျ ပ  က ားရ တြု္ 
UMFCCI သည ္  မနမ္ နိို ္ုံရွ ိ စီားပြ ားေျရားလိပ္ုန္ားရွုမ္  ား၏ အသကံိ ိ အ ပည္ခအ၀ ကိယိ္စ ား ပိဳေျသ အ ြပနအစည္ား 
  စ္ေျ က ု္ားေျ ပ  က ား ပာီး UMFCCI ၏ တစ္နွစအ္တြု္ား ေျ္ ု္ရြက္ ပီိားခပခမႈမ  ား နွု္ခ ္က္လက္ေျ္ ု္ရြက္ရန ္ ရွိေျသ  
လိပ္ုနာ္းေျ္ ု္ရြက္ခ က္မ  ား၊ Work for a Brighter Future အစီအရု္ခံစ တြု္ပ့၀ု္ေျသ အစိိားရ -အလိပ္ရွု-္
အလပိ္သမ ား သံိားန ားည ီေျတြန္ံိေျ္ြားေျ ြားမႈမ  ားအ ားေျက ု္ား ေျစရန ္အတြက္ ္ကလ္က္ေျ္ ု္ရြက္သြ ားမည္ခ  အစီအစဥ္ 
မ  ား၊ အအထည္ခ ိဳပလ္ိပ္ုနာ္းက႑၏ အေျရားပ့ပံိနွု္ခ  ပိိမိိခိို ္မ  ပာီး ေျရရွည္တညတ္ံခနိို္ေျရားအတြက္ စစီဥ္ေျ္ ု္ရြက ္
ေျနမႈမ  ား အ ားတု္ ပခပခ ပီား  မန္မ နိို္ုတံြု္၂၀၁၈ ေျန ွု္ားပိို ္ားက လမ ွစ၍ ကေျလားအလိပသ္မ ား အသံိား ပိဳ ခု္ားမရွေိျတ ခ  
ေျ က ုာ္း နွု္ခ UMFCCIအေျန  ု္ခ မန္မ နိို ္ုံ၏ အန ဂ့တစ္ီားပြ ားေျရား က႑ ြံန  ိိဳားတိိားတက္ေျရား အတြက္ အ ပညခ္အ၀ ပ့၀ု ္
ေျ္ ု္ရြကသ္ြ ားရန္ အသု္ခရွိေျ က ုာ္း ေျ ပ  က ားခပခပ့သညည္္။ 
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CTUM ဥကဌၠ ဥာီးေျမ ုေ္ျမ ုက္ မိနန္ခြန္ားေျ ပ  က ားရ တြု  ္လက္ရွိ  မန္မ နိို ္ုံ၏ အလပိ္သမ ားေျရားရ အေျ ခအေျနမ  ား နွု္ခ 
လိိအပ္ခ က္မ  ားကိ ိတု္ ပခပခ ပီား အသိပည ေျပားလိပ္ုနာ္းမ  ားနွု္ခ   နည္ားပည ္ိို္ရ   အကအူညီမ  ားကိ ိILO မွ   ကူညီပံခပိာိး 
ေျပားေျစလိိေျ က ု္ားေျ ပ  က ားခပခပ့သညည္္။ 

“အ ပည္ ပည္္ိို ္ရ  အလိပသ္မ ားညလီ ခ”ံ ကိ ိ၁၀ ရကတ္ိိုတ္ိိုက္ ု္ားပ ပိဳလိပ္ ပာီးေျန က္ပ့၀ု္တက္ေျရ ကလ္  ကေျသ   

နိို္ုံတစ္က  မွ အစိိားရ၊အလပိ္ရွု္နွု္ခ အလိပသ္မ ား ကိိယစ္ ားလယွ္မ  ားက ္ံိား  တ္ခ က္မ  ားက မပေျပား္ံိား  တ္ ကရ   

ေျအ က္ပ့္ံိား   တ္ခ က ္၂ ခ ကက္ိ ိ္ံိား  တ္ခပခ ကပ့သညည္္။ 

(1) Adoption of the Violence and Harassment Convention and Recommendation (Co.190 & No.29) 

(2) Adoption of the Programme and Budget for 2020-21 and other Finance committee matters 

Decisions of ILO Convention 29 (Forced Labour) – see attached files (Eng. and mm)  

 

Hong Ri ပိကိ္္ အံတိစ္ကရ္ံိ ္ ၵ ပပြပ 

Hong Ri  ပိိက္္ အံိတစ္ကရ္ံိသည ္တရိတလ္ူမ ိိဳားပိို ္ပိိက္္ ံအတိ္စက္ရံိ  စ္ ပီား    လိႈုသ္ ယ     ေျရ လု္ဗနာ္းစက္မႈဇိန ္
 ပု္စည္မု္ားသ ား ကာီးလမ္ား၊ အမတွ ္(၁၄၄) တြု္ တည္ရိွသည္ည္။ အလပိ္သမ ားဦားေျရ စိစိေျပ့ု္ား ၆၀၀ ေျက  ္ရွိ ပီား CTUM နွု္ခ 
ခ ိတ္္ က္ေျသ  အေျ ခခ ံအလိပသ္မ ားအ ြပနအစညာ္းရွသိည္ည္။  

  စ္စဥအ္က ဥ္ား 

- စက္ရံိတြု္ တနလၤ နွု္ခအဂၤ့  (24-25 June 2019) ရက္မ  ားကတည္ားက အလိပသ္မ ားမ  ားဘကမ္ွ ေျတ ုာ္း္ိိခ က ္
မ  ားေျတ ု္ား္ိိၿပာီး လႈပလ္ႈပ္ရ ွားရွ ားရွိခပခသည္ည္။ 

- ဗိ ၶဟူားေျနန (2019-06-26) ရက္ေျနနတြု္ အလိပသ္မ ား ၃၀၀ ေျက  ္က စတု ္္ ၵ ပ ကသည္ည္။ 
-  က သပေျတားေျနနတြု္ စကရ္ံိ၏ HR Manager နွု္ခ အလိပသ္မ ားမ  ား စက္ရံိအတြု ာ္း ညွိ ိႈု္ား ေျတ ု္ား္ိိခ က ္၁၅ 

ခ က္ရွိၿပီား ၁၂ ခ ကမ္ွ  စက္ရံိဘက္မ ွလိကိ္ေျလ  နိိုသ္ည္ခ အခ က္မ  ား  စ္ၿပာီး က န ္၃ ခ က္မွ  နွစ္န  ေျ ကား၊ ္ ိေျ ကား 
စသည္ခ ပိိက္္  ံကိစၥမ  ား  စသ္  ု္ခ ေျ ပလည္မႈ မရခပခည္။ 

- စက္ရံိဘက္မ ွလကရ္ွ ိExport တစခ္ိအထြက္ရန ္အလြန္နာီးကပ္ေျနသ  ု္ခ Export အထြက ္ပီားမ ွ္ကည္ွိ ကရန္ ေျမတတ  
ရပ္ခံခပခေျသ ္လည္ား အလိပသ္မ ားမ  ားက လက္ခံ ခု္ားမရွခိပခည္။ 
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- Export က ားမ  ားကိ ိအအထြကမ္ခံဘပ ္ကလ္က္ပိတ္္ ိနိ ္ ၵ ပခပခ ကသည္ည္။ 
- အထိိနေျ က ု္ခ ေျသ  က ေျနန (2019-06-28) ရက္ေျနနတြု္ HR Manager က Export Container က ားမ  ား 

အထြက္နိို္ရနအ္တြက ္ ကူညေီျ  ရွု္ားေျပားရန ္ ရပစခနာ္း၊ အလိပသ္မ ား ည န္ က ားေျရားဦားစီားဌ န၊ အလိပသ္မ ားေျရားရ  
္က္္ံေျရား ဦားစီားဌ န နွု္ခ အေျအထြေျအထြအပိ္ခ ိဳပေ္ျရားဥာီးစာီးဌ နမ  ားသိနိ သြ ားေျရ က္၍ စ မ  ားေျပားပိနိ အကအူည ီ
ေျတ ုာ္းခပခပ့သည္ည္။ 

- ဤသိိန  ု္ခ ေျသ  က ေျနန (2019-06-28) ည ၁၂ န ရီခန္နတြု  ္ ္ ၵ ပအလိပသ္မ ားမ  ားအထ ံ လူတစဥ္ီား ေျရ က ္
လ  ပီား ကြန္တိနန္ က ားမ  ား အထြက္ရန္ရွသိည ္ ယ္ေျပားပ့ဟိ ေျ ပ  ေျ က ုာ္း၊ အထိိနေျန ကက္ ားတစ္စီား  ု္ခ လူဦားေျရ ၂၀ 
ခန္န အထပမ္ံေျရ က္ရွလိ  က ပီား စက္ရံိအတြု္ားသိိန ၀ု္သြ ားေျ က ု္ား၊ အထိိလမူ  ား ၀ု္သြ ား ပီားေျန က ္ စေျနေျနန  
(2019-06-30) နံနက ္ ၂ န ရီခန္နတြု္ - စကရ္ံိအတြု္ားအ ပု္ရွ ိ မီားမ  ားအ ားလံိား ပတိ္္သြ ား ပာီး ရိန္ားရု္ား္န္ခတ ္ 
  စ္ပြ ားခပခေျ က ု္ား၊ မည္သူမနွ္ား မသသိူမ  ားက အလိပသ္မ ားမ  ားအ ား ဓ ားမ  ား  ု္ခ ေျအထ က္ ခုာ္း၊ လည္ပု္ားေျပခ 
ဓ ားတု္ ခု္ားမ  ား  ပိဳလိပ၍္  ခိမိ္ားေျ ခ က္ ပီားကြန္တိန္္န က ားအထြက္နိို္ရန ္လမာ္း ယ္ေျပားခိို ္ားေျ က ု္ား၊ အထိိသိနိ ရိန္ားရု္ား 
္န္ခတ္  စ္ ကစဥ ္အလိပသ္မ ားတစ္ဥာီး ၏ ေျက  ကိနာ္းတြု္ ဓ ားအထိိားခခံပခရေျ က ု္ား၊ အ ခ ားသူမ  ားလည္ား ေျခ့ု္ားကြပ 
 ဏ္ရ ၊  ပတ္ရ ွဏ္ရ မ  ား ရရွိခပခ ကေျ က ု္ား၊  ဏ္ရ  ပုာ္းအထနသ္  ု္ခ အလိပသ္မ ား ၆ ဦားကိိ ေျ္ားရံိသိနိ ပိိနအထ ားရ 
ေျ က ုာ္း အလပိ္သမ ားမ  ားဘက္မွေျ ပ ပ့သည္ည္။ 

- စက္ရံိပိို္ရွုဘ္ကမ္ ွလူမိကိမ္  ားုွ ား၍ အလပိ္သမ ားမ  ားအ ား ရိိက္ခိိုာ္း ခု္ား  စသ္ညဟ္ ိအလိပသ္မ ားမ  ားဘက္မ ွ
စြပ္စြပခပခ ကသညည္္။ 

- HR Manager က မိမိမွ   က သပေျတား၊ ေျသ  က  နွစ္ရက ္တြု္ပု္ပန္ားလြန္ားသ  ု္ခ ေျသ  က ေျနနညက အိပ ္
ေျမ က သြ ားေျ က ု္ား၊ စေျနေျနန နံနက္မိိားလုာ္းမ ွMissed Call မ  ား၊ စ တိမိကေ္ျ္ခခ ္မ  ားကိိေျတြနရ၍သိခပခရေျ က ု္ား 
ေျ ပ ပ့သည္ည္။ 

- အအထက္ပ့  စ္စဥတ္ြု္ စက္ရံိအတြု ္ားမ ွ ကြန္တိန္န တစ္စာီး အထြက္ခြု ္ခရခပခ ပီား ယု္ားက ားကိ ိ ရပတပ္ ြပနက လမ္ားတြု္ 
တ ား၍ ရပ္ခိို္ားအထ ားသည္ဟ ိသတု္ား က ားရေျ က ု္ား HR Manager က ္က္ေျ ပ ခပခပ့သည္ည္။ 

Hong Ri  ပႆန မ ွ ရန္ကနိ္တိို္ားေျ သႀကီား အတြု္ားရွ ိစက္မွိဳဇနိ္မ  ားတြု္ လိပ္သ ားအု္အ ားမ  ားစြ  သံိားရေျသ  ကနိ္အထိတိ္ 
လိပ္မႈ လိပ္ု န္ားက႑အ ားလံိားအတြက ္သတိေျပားခ က ္တစ္ခိ  စလ္ သည္ည္။ 
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2019 ခနိစွ ္ဇနန္၀့ရလီမ ွဇြနလ္အအထ ိ၆လစ  Employer’s Package အစအီရုခ္စံ  

္ီ ိိားန ားဟိတိယတ္ြု္  ပိဳလိပက္ ု္ားပခပခေျသ  ပအထမ အႀကိမ္ “အသု္ား၀ု္မ  ားေျနန (၁၂.၁.၂၀၁၉) နွု္ခ  ိတယိ 
အႀကမိ္အသုာ္း၀ု ္ မ  ားေျနန (၂၃.၅.၂၀၁၉) တိနိတြု  ္ Employer’s Package ၀နေ္ျ္ ု္မႈကိိေျ က ု ခပခၿပီား   စပ့္သည္ည္။ 
MGMA အေျန  ု္ခ Employer’s Package ၀န္ေျ္ ု္မႈကိ ိအေျက ုအ္အထည္ေျ  ္ေျ္ ု္ရြကလ္ က္ရွသိည္မွ  ယခိ္ိလိွ ု ္
အခ ိနက္ လအ ား  ု္ခ ၆လ  က ခပခၿပီ  စ္ပ့သည္ည္။ ဇန္န၀့ရလီမ ွဇြန္လအအထ ိ၆လတ က လအတြု္ား Employer’s Package  
၏ ၀န္ေျ္ ု္မႈမ  ားကိ ိရယ ူအသံိား ပိဳလ က္ရွိေျသ  အ ြပန၀ု ္ဦားေျရ ၆၀ ဦားခန္နရွလိ ခပခၿပီ  စ္ပ့သည္ည္။  

Employer’s Package အေျန  ု္ခ မ  ားစြ ေျသ  ၀န္ေျ္ ု္မႈမ  ားကိိ ေျပားလ က္ရွိေျသ ္လည္ား အသုာ္း၀ု ္ အမ  ားစ ိ ရယ ူ
အသံိား ပိဳလ က္ရွိေျသ  ၀န္ေျ္ ု္မႈမ ွ “သု္တန္ား” ၀န္ေျ္ ု္မႈ  စ္ပ့သည္ည္။ 

ေျအ က္ေျ  ္ ပပ့ သုတ္န္ားေျခ့ု္ားစဥ ္၁၁ မ ိမားမွ  Employer’s package ကေျပားၿပာီး  စ္ေျသ  သုတ္န္ားမ  ား  စ္ ကပ့သည္ည္။ 

(1) Introduction to applied labour laws, (2) Understanding and interpreting labour laws (3) Leaves and 
holidays, (4) Grievances, Termination of employment and dealing with strikes,  
(5) Employment contract and workplace rules, (6) Payment of wages, overtime calculation and variable 
pay systems, (7) Dealing with absenteeism, (8) Preparing for audit, (9) Basics of occupational safety & 
health, (10) Improving Productivity and (11) Forming and Functioning of WCC. 

 

ေျ  ္ ပပ့ သုတ္န္ား အ ားလံိားအတြက ္တစလ္လွ ု ္သုတ္န္ား ၂ မ ိိဳား ႈန္ား  ု္ခ စီစဥ္ ပိဳလပ္ိခပခပ့သည္ည္။ သု္တန္ား မ  ားကိ ိစေျန 
ေျနနတြု ္သ   ပိဳလိပခ္ပခၿပီား သု္တန္ားတစခ္ိစီအတြက ္  က ခ ိန္မွ   ေျနနလည ္၁:၃၀ မွ ညေျန ၄:၃၀ အအထ ိ၃န ရီ က  မု္ခ 
ပ့သည္ည္။ ၆ လတ က လအတြု္ား သု္တန္ား တစခ္ိလ ွု ္ က ခ ိန ္၃ န ရီ  ႈန္ား  ု္ခ သုတ္န္ား ၁၁ ခိအတြက ္စိစိေျပ့ု္ား  က ခ ိန ္
၃၃ န ရီ ရွိခပခၿပီား   စပ့္သည္ည္။  

သုတ္န္ားတက္ေျရ က္မႈ မွတတ္မ္ားမ  ားအရ တက္ေျရ က္ခပခေျသ  သုတ္န္ားသ ားဦားေျရစ ရု္ားမွ  အ ကမာ္းအ ား  ု္ခ သုတ္န္ား 
တစ္ခလိွ ု ္၄၅ ဦားမွ ၅၅ ဦားအအထ္ိ ရိွၿပီား ၆လတ  က လအတြု္ား စက္ရံိေျပ့ု္ား ၇၀ မွ သု္တန္ားသ ားဦားေျရ ၅၀၀ အအထကတ္က ္
ေျရ က္ခပခ ကပ့သည္ည္။ တစ္ခ ိိဳနသုတ္နာ္းသ ားမ  ားသည ္သု္တန္ားအ ားလံိားကိ ိ မပ က္မကြက ္ ပိံမွန္တကေ္ျရ က ္သု္ က ားခပခ 
ေျသ ္လည္ား တစ္ခ ိိဳနစက္ရံိမ  ားမွ မ ူ ၄ု္ားတိိန၏ မူ၀့ နွု္ခ စက္ရံိသဘ ၀အေျပခမူတည၍္ သုတ္န္ားသ ားေျ ပ ု္ားလပ 
တက္ေျရ က ္မႈမ  ားရွိခပခပ့သည္ည္။ သု္တန္ားသ ားအမ  ားစိမ ွ  လူနစြမာ္းအ ားအရု္ားအ မစ္၊ စီမံေျရားရ ၊ ဘ႑ ေျရား၊ စကရ္ံိ  
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မန္ေျနဂ  နွု ္ခ အေျအထြေျအထြမန္ေျနဂ   အစရွိေျသ  စီမံခန္နခြပမႈ  ပိဳလပိ္ရသည္ခ အရ ရွ ိ အ္ု္ခမ  ားမွ  စ္ ကပ့သည္ည္။ 
ယခအိေျ ခအေျနတြု္ စက္ရံိအသာီးသမီ ွ အလွည္ခက  တက္ေျရ ကလ္ွ ကရ္ွိေျသ  သုတ္န္ားသ ား ၂၀၀ ခန္နရွပိ့သည္ည္။ 
သုတ္န္ားသ ား အ ားလံိား၏ ၇၀ရ ခိို္ ႈန္ားမွ  အမ ိိဳားသမီားမ  ား   စ္ က ပီား ၃၀ ရ ခိို္ ႈန္ားသ လ ွု္ အမ ိိဳားသ ားမ  ား   စ္ ကေျသ   
ေျ က ု္ခ ေျယဘယူ အ ား  ု္ခ အမ ိိဳားသမာီးသု္တန္ားသ ူ ၁၄၀   စ္ ပီား က န ္ ၆၀ မွ  အမ ိိဳားသ ားမ  ား  စသ္ညဟ္ ိယူ္ ရမည္ 
  စ္ပ့သည္ည္။ 

သုတ္နာ္းမ  ားအၿပာီးတြု  ္ေျမားခြနာ္းလ  ပံိစ ံ ု္ခ ပနလ္ညစ္စတ္မာ္းေျက ကယ္ခူ ကမ္  ားအရ ၈၅ မွ ၉၀ ရ ခိို  ္ႈနာ္းေျသ  
သုတ္နာ္းသ ား မ  ားသည ္သုတ္နာ္းအေျပခ စတိေ္ျက နပ ္အ ားရမႈမ  ား ရွခိပခေျ က ုာ္း သရိပ့သညည္္။  

 

 

အထိိနအ ပု ္ 

- မည္သည္ခ သု္ခန္ားစ မ  ားအတြက ္သတု္ားအခ က္အလက္မ  ား ပိိမိိ၍သိရွလိိိသနည္ား?  
- မည္ကပခသိိနေျသ  သု္ခန္ားစ အသစ္မ  ားကိိ ေျန ုလ္ မည္ခ ၆လစ  သုတ္န္ားအစအီစဥတ္ြု္ အထည္ခသြု္ား 

ေျပားရမည္နည္ား? 
 

အစရွိေျသ  ေျမားခြနာ္းမ  ားကိ ိသုတ္န္ားသ ားမ  ားအ ား ေျမား ခု္ား  ု္ခ အ ကအံဥ ဏေ္ျတ ု္ားခံခပခ ပီားေျန က ္သုတ္နာ္းသ ားမ  ား ၏ 
စိတ္၀ု္စ ား ခုာ္းနွု္ခ ေျတ ု္ား္ိိမႈမ  ားအေျပခမူတည၍္ ေျန ု္လ မည္ခ ၆လစ  (ဇူလိိုလ္မ ွ ီဇုဘ္ လအအထ)ိ သုတ္န္ားအစ ီ
အစဥ္မ  ားကိိ ေျရား္ြပခပခပ့သည္ည္။ ယခအိခ့တြု  ္Employer’s Package အေျန  ု္ခ “Labour audit services” ၀နေ္ျ္ ုမ္ႈကိ ိ 
ေျရနွဥာီးအစမာ္းက လ အေျန  ု္ခ ေျရြားခ ယအ္ထ ားေျသ  အ ြပန၀ု ္ စကရ္ံိမ  ားတြု ေ္ျ္ ုရ္ြကလ္ ကရ္ွ ိပာီး အ္ိပိ့ ၀နေ္ျ္ ုမ္ႈကိ ိ
ဇလူိို လ္ အကနိတ္ြု  ္အ ြပန၀ုမ္  ား အ ားလံိား အသံိား ပိဳနိို ရ္နအ္တြက ္ေျမ ွ ္လု္ခလ က ္ရွပိ့သညည္္။ 
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                                                                                                                                     PRIORITY 

အ ုုာ္းပြ ားမႈ ေျ  ရွု ာ္းေျရား ဥပေျ  နွု ္ခ WCC ၏ အခနာ္း က႑ 

 ပည္ေျအထ ု္စလိ တေ္ျတ ္က “အလိပသ္မ ားေျရားရ  အ ုု္ားပြ ားမႈ ေျ  ရွု္ားေျရားဥပေျ ကိ ိ တိယိအႀကိမ္ ပု္္ု္သည္ခ ဥပေျ ” 
ကိ ိ၂၀၁၉ ခိနွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေျနန ရက္စြပ  ု္ခ  ပဌ န္ားခပခသည္ည္။  ိတယိအႀကိမ္ ပု္္ ု္သည္ခ ဥပေျ တြု ္  ပစ္ ဏ ္ႈန္ားအထ ား 
မ  ားကိိ ေျုြ ဏ ္ က ပ ္ ၁သနိ္ားမ ွ က ပ ္ သိနာ္း ၃၀၀ အအထ ိ အ္ု္ခ္ု္ခ တိိား မွု္ခ ပု္္ ုအ္ထ ား ပာီး အ ုု္ားပြ ားမႈမ  ားကိလိည္ား 
“အခြု္ခအေျရား္ိိုရ္  အ ုု္ားပြ ားမႈ” နွု္ခ “အက ိိဳားစီားပြ ား္ိို ္ရ  အ ုုာ္းပြ ားမႈ” မ  ားအ  စ္ေျ ပ ု္ားလပ၍ ခြပ ခ ားသတ္မတွအ္ထ ား 
သည္ည္။ 

ယု္ားကပခသိိန ပု္္ု္ခ က္မ  ားတြု္ အလပိ္သမ ားေျရားရ  လိပ္ုနာ္းညွိ ိႈု္ားေျရားေျက ္မတ ီ (Workplace Coordination 
Committee – WCC) နွု္ခပတသ္ကသ္ည္ခ  ပု္္ ု္ခ ကမ္  ားစြ  ပ့၀ု္သည္ည္။ ယခုက္ WCC ကိ ိအလိပ္ရွုဘ္က္မ ွကိယိ ္
စ ားလယွ ္ ၂ ဦားနွု္ခ အလပိသ္မ ားဘက္မ ွကိယိ္စ ားလယွ ္ ၂ ဦားတိနိ  ု္ခ  ြပနစည္ားရမည္ခအစ ား  ိတယိအ ကိမ္ ပု္္ ုသ္ည္ခ 
ဥပေျ တြု္ ကိိယစ္ ားလယွ ္ ၃ ဦားစီ  ု္ခ  ြပနစည္ားရန္ ေျ ပ ု္ားလပ  ပဌ န္ားသည္ည္။ စက္ရံိအတြု ္ား အေျ ခခ ံ အလိပ္သမ ားအ ြပန 
အစည္ားရွသိည္ခ အေျ ခအေျနတြု္ အလိပသ္မ ားကိယိ္စ ားလယွ္မ  ားအ ား မည္ကပခသိိန ခြပေျ၀ေျရြားခ ယ ္ရမည္ကိိ  ပု္္ ု္ေျရား္ြပ 
လွ က္ရွိေျသ  နည္ားဥပေျ မ  ားတြု္ အထညခ္သြု္ား ပဌ နာ္းေျပားလိမ္ခမည္  စသ္ည္ည္။ အထိိန ပု ္ WCC ၏ သကတ္မာ္းကိိ ိ ၁ နွစ္မွ  
၂ နွစ္သိိန တိိား မွု္ခ  ပဌ န္ားလိကိသ္ည္ည္။ 

 ပု္္ုသ္ည္ခ  ပဌ န္ားခ က္မ  ားအရ WCC သည ္ေျတ ု္ား္ိိခ ကက္ိ ိလက္ခံရရွသိည္ခ ေျနနရကမ္ွစ၍ ၇ ရက္အတြု္ား ေျ္ြားေျ ြား 
ညွိ ိႈု္ားေျ  ရွု ္ားေျပားရမည္  စ ္ပီား ေျ ပၿုိမ္ား မႈရရွလိွ ု ္“စိေျပ့ု္ားသေျဘ တူညီခ က”္ ခ ိဳပ္္ ိိ ပီား သက္္ ိို္ရ  ညွိ ိႈု္ား  န္ေျ  ေျရား 
အ ြပနသိိန မိတတမေျပားပိနိရမညည္္။ ပု္္ုသ္ည္ခ ဥပေျ တြု  ္ “စိေျပ့ု္ားသေျဘ တူညီခ က”္ ကိိအသစ္ ပနလ္ည ္ အဓိပၸ့ယ္ ြု ္ခ္ိိ 
အထ ား ပာီး သကတ္မ္ားက လမ ွ တစ္နွစ္  စရ္မည္ည္။ အ္ိပိ့ သကတ္မာ္းက လအတြု္ား သေျဘ တအူထ ားသည္ခ အခ က္နွု ္ခ 
စပ္လ ဥ္ား၍ အထပ္မေံျတ ု္ား္ိိ ခု္ားမ ပိဳရဟ ိ ပဌ န္ားသည္ည္။ စိေျပ့ု္ားသေျဘ တူညီခ ကက္ိ ိလိိက္န မႈမရွိပ့က နစ္န သသူည္ 
သက္္ိိုရ္ ညွိ ႈို္ား  န္ေျ  ေျရားအ ြပန သိိန တိို္ က ားနိိုသ္ည္ည္။ ေျ ပၿုမိ္ားမႈမရွိေျသ  အ ုု္ားပြ ားမႈမ  ားနွု္ခ စပ္လ ဥာ္း၍   န္ေျ  ေျရား 
ကိိ္ ကလ္က္ခယံလူိိပ့က အလပိ္ရွု ္သိိနမဟတိ္အလိပသ္မ ားသည ္သက္္ိို ္ရ  ညွိ ိႈု္ား  န္ေျ  ေျရားအ ြပနသိနိ တိို္ က ားနိို ္ 
သည္ည္။ 

“အလိပသ္မ ားေျရားရ  အ ုုာ္းပြ ားမႈေျ  ရွု္ားေျရားဥပေျ ကိ ိ  တိယိအႀကိမ္ ပု္္ု္သညခ္ ဥပေျ ” တြု္ပ့၀ုေ္ျသ  အအထက္ပ့ 
 ပဌ န္ားခ ကမ္  ားကိ ိ ကညခ္ ခုာ္းအ ား  ု္ခ “အလိပသ္မ ားေျရားရ  လိပ္ုန္ားညွိ ိႈု္ားေျရားေျက ္မတ”ီ WCC သည ္ေျက ု္ားမြန္ေျသ  
အလပိ္ရွုအ္လိပသ္မ ား္က္္ ံေျရား  စ္အထြန္ားတညတ္ံခနိို ္ေျစရနအ္တြက္ အေျရားပ့ေျသ အခန္ား က႑မွပ့၀ုလ္ွ က္ရွသိည္ည္။ 
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ပိ ္မ (၅) တြု္ -  

 ညွိ ိႈု္ားေျရားေျက ္မတသီည ္ အလပိ္ရွု္နွု္ခ အလိပသ္မ ား သိိနမဟတိ ္ အလိပသ္မ ားအ ြပနအစည္ား အ က ားတြု္  
္က္္ံမႈ ေျက ု္ားမြနေ္ျစေျရား၊ အလိပလ္ိပက္ိို္မႈ အေျ ခအေျန၊ စည္ားကမ္ားခ က္မ  ား ေျ္ြားေျ ြားညွိနိႈု္ားေျရားနွု္ခ အလပိ္သမ ား 
မ  ား၏ လိပ္ုန္ားခြု ္ေျဘားအ တရ ယက္ု္ားရွု ္ားေျရား၊ က န္ားမ ေျရား၊ သကသ္ ေျခ  ု္ခ ိေျရားနွု ္ခ ကိနအ္ထိတလ္ိပ္မႈတိိားတကေ္ျရားတိိနိ 
ကိိ  မွု ္ခတု္ေျ္ ု္ရြက္ရမည္ည္။ 

ဟိ  ပဌ န္ားအထ ားရ  WCC ၏ အခန္ားက႑မွ  လိပ္ု န္ားခြု္္ က္္ံေျရားအတြက ္အေျရားပ့လသွည္ည္။ WCC ကိအိမွနတ္ကယ ္
အသံိား၀ု္ ပာီး အလိပ္  စသ္ည္ခ ေျက ္မတီတစခ္ိ  စ္ေျစရန္အတြက ္ လိိအပ္ေျသ  လိပ္ပိို္ခြု ္ခမ  ား၊ ္ံိား  တ ္ ပိို္ခြု ္ခမ  ား၊ 
အခြု္ခအေျရားမ  ား၊ ကူညီပံခပိာိးမႈနွု္ခ ေျလခက ု္ခသု္ က ားေျပားမႈမ  ား လိိအပသ္ည္ည္။ WCC ၏ လိပ္ုနာ္းမ  ားကိ ိေျယဘံိ ယ အ ား  ု္ခ 
အပိို္ား ၄ ပိို္ား ခြပ၍လိပက္ိို္နိို ္သည္ည္။ ၄ု္ားတိိနမွ  -  

1. အ ုု္ားပြ ားမႈ ညွိ ိႈု္ားေျ  ရွု္ား ခု္ား 
2. ပိံမွန္အစည္ားအေျ၀ား  ပိဳလိပ္ ခု္ား 
3. ကိနအ္ထိတလ္ိပမ္ႈစံခ ိနသ္တ္မတွ္ရ တြု္ ပ့၀ု္ေျ္ ုရ္ြက္ ခု္ား 
4. ေျပခေျပ့ကလ္ သညခ္ အေျရားကိစၥမ  ားကိ ိညွိ ိႈု္ားေျ  ရွုာ္းေျ္ ု္ရြက္ ခုာ္း 

တိိန  စ္သညည္္။ 

အ ုု္ားပြ ားမႈ ညွိ ိႈု္ားေျ  ရွုာ္း ခု္ားလပိ္ုန္ားကိ ိ အလိပသ္မ ားေျရားရ  အ ုု္ားပြ ားားမႈေျ  ရွု ္ားေျရား ဥပေျ ပ့  ပဌ န္ားခ က္မ  ား 
အတိို ္ား ေျ္ ုရ္ြကရ္မည္  စ္ ပီား က နသ္ည္ခ လိပ္ုန္ားမ  ားကိိမ ူစက္ရံိ၏လိအိပ္ခ ကန္ွု ္ခ အေျ ခအေျနေျပခမတူည၍္  ပဌ န္ား 
ဥပေျ မ  ားနွု္ခ အည ီညွိ ိႈု္ားေျ္ ု္ရြက္ရမည္   စသ္ည္ည္။ 

ACTIVITY 

Seminar in Collaboration with AYA Bank and TUV Rheinland 

ဧရ ၀တဘီဏ္နွု ္ခ TUV Rheinland (နိို္ုတံစက္ အ္ု္ခမွီ အထိတက္ိန္မ  ား စစ္ေျ္ား ခု္ား၀န္ေျ္ ု္မႈ) တိိန ပူားေျပ့ု္ား၍ ၄ု္ား 
တိိန၏ ၀န္ေျ္ ု္မႈလိပ္ု န္ားမ  ားကိ ိMGMA အသု္ား၀ု ္အအထည္ခ ိဳပ္စက္ရံိမ  ားအ ား အသိေျပားမိတ္္ ကသ္ည္ခ အခမ္ားအန ား 
ကိ ိ၂၀၁၉ ခိနွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေျနနတြု္ အု္ားစိန္ မိိဳနနယ္ GTI ေျက  ုာ္း၀န္ားအတြု္ားရွ ိ ကိၡဏေျက  ုာ္းေျ္ ု ္ပအထမအထပ္၌  ပိဳ 
လိပ္ခပခပ့သညည္္။ အ္ိိပ့ အခမာ္းအန ားကိ ိMGMA အသု္ား၀ု္ အအထညခ္ ိဳပ္စက္ရံိ (23)ရိံ မွ တ ၀န္ရွသိ ူ(၃၄) ဦား တကေ္ျရ က ္
ခပခၿပီား MGMA ဗဟိလိ္အလိပအ္မွမ ေျ္ ု ္အ ြပန၀ု ္ဦားအထြန္ားအထြန္ား ကအ ြု ္ခအမွ စက ား ေျ ပ  က ား ခပခပ့သည္ည္။ အခမ္ားအန ား 
၏ ပအထမပိို္ားအစအီစဥအ္ရ ဧရ ၀တဘီဏ္ နွု္ခ Smart Myanmar တိိန ပူားေျပ့ုာ္းေျ္ ု္ရြက ္လ ကရ္ွိ ေျသ  AYA Green 
Financing  နွု္ခ SME Loans  ၀န္ေျ္ ုမ္ႈမ  ားကိ ိSmart Myanmar နွု္ခ ဧရ ၀တဘီဏ္မ ွတ ၀န္ရွသိူမ  ားက အသေိျပား 
မိတ္္ ကခ္ပခပ့သည္ည္။ အခမ္ားအန ား၏  ိတယိပိိုာ္းအစီအစဥ္အရ TUV Rheiland ္ိိုရ္  သိေျက ု္ားစရ မ  ား၊ ကမၻ  အနွံန 
ေျ္ ု္ရြကလ္ က္ရွိေျသ  TUV ၏ ၀န္ေျ္ ု္မႈမ  ား၊ Social Compliance Audit  အတြက ္ လိိအပ္ေျသ  
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ေျန က္္ ံိားရ သတု္ားအခ က္အလက္မ  ား နွု္ခ ပု္္ု္အထ ားေျသ  အလိပသ္မ ားေျရားရ  ပညတ္ြု္ား ဥပေျ မ  ား ကိ ိ TUV 
Rheiland မွ တ ၀န ္ ရွိသူမ  ားက ရွု္ားလုာ္းတု္ ပခပခပ့သညည္္။ ရွု္ားလု္ားတု္ ပ မႈမ  ားအ ပာီးတြု  ္ အခမ္ားအန ားသိိန 
တက္ေျရ ကလ္ သမူ  ား က သိလိသိည္မ  ားကိိ ေျမား မနာ္း ကရ တြု္ AYA, Smart Myanmar နွု္ခ TUV Rheinland 
တိိန၏တ ၀န္ရွသိူမ  ားက အသာီးသာီး ပနလ္ည္ေျ   က ားခပခပ့သညည္္။ အထိနိေျန က ္ ညေျန ၅ န ရတီြု္ အခမ္ားအန ားကိ ိ
ေျအ ု္ မု္စြ   ပီား္ံိားခပခပ့သည္ည္။ 
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Level 1 HR Training focusing on Garment Factories 
SMART Myanmar နွု္ခ MGMA တိိန ပူားေျပ့ုာ္း၍ “ Level 1 HR Training focusing on Garment Factories”  ၃ရက ္
သုတ္န္ား ကိ ိ၂၀၁၉ ခိနွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေျနနမ ွ  ၂၈ ရက္ေျနနအအထ ိတြု္ အု္ားစိန ္မိိဳနနယ္ GTI ေျက  ု္ား၀န္ားအတြု္ားရွ ိ
 ကိၡဏေျက  ု္ားေျ္ ု ္ ပအထမအထပ၌္  ပိဳ လိပခ္ပခပ့သည္ည္။ MGMA အသု္ား၀ု ္ အအထည္ခ ိဳပ္စက္ရံိ (၁၄)ရိံမွ လူနစြမ္ားအ ား 
အရု္ားအ မစ္္ ိို္ရ  တ ၀န္ရွိသ ူ (၂၁) ဦား တကေ္ျရ က ္ ခပခပ့သည္ည္။ သုတ္န္ား ြု ္ခပြပ အခမ္ားအန ားတြု္ MGMA ၏ 
အတြု ္ားေျရားမွမား ေျ ခခိို္ခိို္ ြယနွ္ု္ခ ဘ႑ ေျရားမမွား ေျ ခေျဌားေျဌားေျအားတိိနက အ ြု္ခအမွ စက ား အသီားသီား ေျ ပ  က ား ခပခပ့သည္ည္။ 
၃ရကတ္  သုတ္နာ္းက လတြု္ (၁) HR Management System၊ (၂) Effective Problem solving ၊(၃)Good System/ 
SOP၊ (၄) Effective Training ဟူေျသ  ေျခ့ု္ားစဥ ္ ၄ မ ိိဳားအ ား အဓကိအထ ား သု္ က ားခပခ ပီား သုတ္န္ားသ ားမ  ား 
စိတ္၀ု္စ ားမႈနွု္ခ ပ့၀ု္ေျ္ြားေျ ြားမႈအ ားေျက ု္ားေျစရနအ္တြက ္ အိပ္စိ ြပန ေျ္ြားေျ ြား ခု္ားမ  ား၊ ကစ ားနည္ား မ  ား၊ 
ေျမားခြန္ားအ ပနအ္လွန္ေျမား ခုာ္းမ  ား နွု္ခ အ ြပနအလိကိ္ ပိိဳု္္ ိို္မႈမ  ား အစရွိေျသ  သု္္ က ားနညာ္း စနစ္မ  ားကိ ိအသံိား ပိဳ ၍ 

သင္ၾကေားခ ဲ့ျခင္ား ၾကေင္ဲ့ သင္တန္ားသေားးမေားး၏ စ တတ္္၀င္ငတ္ေားးကိ္  ပျ၀့္ဲ့ပ္ရရခ္ခ ဲ့၀ငသ့္  သုတ္နာ္းပိိနခ ရ တြု္ SMART 
Myanmar ၏ ပု္မ သုတ္န္ား္ရ / ္ရ မမ  ားနွု ္ခ အတ ူMGMA မွ ၀န္အထမ္ားတစ္ဥာီးနွု္ခ MOE မွ  ္ရ မ တစ္ဥာီး တိိနက 
သုတ္န္ား္ရ မ  ားအ  စ ္သု္တန္ား၏ တစ္စတိတ္စ္ပိိုာ္းတြု္ ပူားေျပ့ု္ားပ့၀ု္ ေျ္ ု္ရြက္ခပခ ကပ့သည္ည္။ အ္ိိပ့  ပိဳလိပ္ ပာီးစီား 
ခပခေျသ  HR သုတ္နာ္းသည ္ Level 1 သုတ္န္ား  စ္ ပီား Level 2 သုတ္န္ားကိ ိယခလိ မည္ခ ဇူလိိုလ္ ၃၀ ရကေ္ျနနတြု  ္
္က္လက္  ပိဳလိပသ္ြ ားမည္  စ္ေျ က ု္ား သိရပ့သည္ည္။ 
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Social Compliance Training 
SMART Myanmar နွု္ခ MGMA တိိန ပူားေျပ့ုာ္း၍ “Social Compliance Training”  ၂ရက ္သု္တနာ္း ကိ ိ၂၀၁၉ ခိနွစ္ ဇြန္လိို္ 
၂ ရက္ေျနနမ ွ  ၃ ရက္ေျနနအအထ ိတြု္ အု္ားစိန္ၿမိိဳနနယ္ GTI ေျက  ု္ား၀န္ားအတြု္ားရွ ိ ကိၡဏေျက  ုာ္းေျ္ ု ္ပအထမအထပ္၌  ပိဳ 
လိပ္ခပခပ့သညည္္။ MGMA အသု္ား၀ု ္အအထည္ခ ိဳပ္စက္ရံိ (၁၅) ရိံမွ တ ၀န္ရွသိ ူ(၂၁) ဦား တက္ေျရ က ္ခပခပ့သည္ည္။ ၂ရကတ္  
သုတ္န္ား က လ တြု္ လိပ္ု န္ားခြု ္လက္ေျတြန အသံိားခ နိို္မည္ခ (၁) Social compliance System၊ (၂) Myanmar Laws 
relevant for implementing compliance within the factory  အစရွိေျသ   သု္ခန္ားစ မ  ားကိိ  အဓကိအထ ား 
သု္ က ားခပခပ့သည္ည္။ သုတ္န္ားသ ားမ  ားသည ္ လကရ္ွိတြု ္ ၄ု္ားတိိန၏ ္ိို္ရ စကရ္ံိအသာီးသာီး၌ တ ၀နယ္ူ ေျ္ ု္ရြက ္
ေျန ကရေျသ  ၀နအ္ထမ္ားမ  ား  စ္သည္ခအတြက ္သုတ္န္ားမ ွေျပားေျသ  သု္ခန္ားစ  မ  ားအေျပခ စိတ္ပ့၀ု္စ ားစြ   သုယ္ူ ခုာ္း၊ 
ေျမားခြန္ားမ  ားေျမား ခုာ္းနွု္ခ Activities မ  ားတြု္ တက္ ကြစြ  ပူားေျပ့ု္ားပ့၀ု္ ေျ္ ုရ္ြကခ္ပခ ကပ့သည္ည္။  ိတယိ ေျနန ညေျနတြု္ 
Social Compliance Training သည ္ေျအ ု္ မုစ္ြ   ပာီး္ံိားခပခပ့သညည္္။ 
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UPCOMING EVENTS 

Meeting & Conference 

Sr. Description Date Place 
1. Supplier Seminar for Labour minute costing 

and price negotiations with buyers 
10 July 2019 1st Floor, Dakkhina Building, 

Insein GTI Compound. 
2. 3rd Myanmar Textile Summit 2019 30-31 Oct 2019 SEDONA Hotel, Kabar Aye 

pagoda road, Yangon. 
3. The 8th Myanmar International Textile and 

Industry Exhibition 
1-4 Nov 2019 Yangon Convention center  

(Inya Lake Hotel Compound) 
Training 

Sr. Title Date Place 
1. Applied Labour Laws 

(Service by Employer Package) 
13 July 2019 

1:30pm to 4:30pm 
1st Floor, Dakkhina Building, 

Insein GTI Compound. 
2. Improving Productivity 

(Service by Employer Package) 
27 July 2019 

1:30pm to 4:30pm 
1st Floor, Dakkhina Building, 

Insein GTI Compound. 
3. Level 2 HR 

(SMART Myanmar) 
30 July 
(Draft) 

1st Floor, Dakkhina Building, 
Insein GTI Compound. 

 

NEW MEMBERS IN JUNE 2019 

Number of New Factories in June 2019 0 
Country No. of Factories No. of Workers 
China 7 6537 
Korea 1 720 

(JV) Myanmar 1 180 
TOTAL 9 7437 
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MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2019-06-30 

Status Country No. of Factories No. of Workers 

 
 

Active 
 
 

Myanmar 111 73341 
Chinese 216 197560 
Korea 63 58225 

Japan 19 54462 
Others 135 68570 

Inactive All 89 0 

TOTAL 633 452166 
 

ADVERTISEMENT 

 

 

 

 

 

 

 



                     NEWSLETTER 

MYANMAR GARMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION 

 MGMA                                       NEWSLETTR                                 June, 2019 

9th Floor, UMFCCI, No.29, Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar. +95 1 2314829,  
2300253, myanmargarments@gmail.com, www.myanmargarments.org 

Page 14 of 14 

 


