Monthly Newsletter for August, 2019
 MGMA ၏ အလု ပ ္ မ ႈ ေ ဆာင္ ေ ကာ္ မ တီ ႏွ င ္ ့ စီ မ ံ အ ု ပ ္ ခ ်ဳပ္ မ ႈ ေ ကာ္ မ တီ အျပင္

Working Group (WG) (၇) ဖြ ဲ ႕ ကိ ု ထမ္ တ ိ ု း ဖြ ဲ ႕ စည္ း ျခင္ း (စာ -၁-၂)
 MGHRDC ညႊ န ္ ၾ ကားေရးမွ ဴ းအသစ္ ခန္ ႔ အ ပ္ ျ ခင္ း (စာ - ၃)
 ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ အထည္ ခ ်ဳပ္ လ ု ပ ္ င န္ း ရွ င ္ မ ်ားအသင္ း ၊ အသင္ း ဝင္ ကု မ ၸ ဏ ီ မ ်ားမွ

ေရေဘးအတြ က ္ လွ ဴ ဒါန္ း ျခင္ း (စာ - ၃)
 အလု ပ ္ သ မားေရးရာ အျငင္ း ပြ ာ းမႈ ေျဖရွ င ္ း ေရး ဥပေဒကိ ု ဒု တ ိ ယ အၾကိ မ ္ ျ ပင္ ဆ င္ သ ည္ ့

ဥပေဒအား အလု ပ ္ သ မား ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ကန္ ႔ က ြ က ္ ဆ ႏၵ ထ ု တ ္ ေ ဖာ္ (စာ - ၄)
 အလု ပ ္ သ မား ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ကန္ ႕ ကြ က ္ ဆ ႏၵ ထ ု တ ္ ေ ဖာ္ ပ ြ ဲ ႏ ွ င ္ ့ စပ္ လ ်ဥ္ း ၍ ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ

အထည္ ခ ်ဳပ္ လ ု ပ ္ င န္ း ရွ င ္ မ ်ား အသင္ း မွ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ထု တ ္ ျ ပန္ (စာ -၅)
 အလု ပ ္ သ မားေရးရာ အျငင္ း ပြ ာ းမႈ ေျဖရွ င ္ း ေရး နည္ း ဥပေဒမ်ား မႈ ၾ ကမ္ း

ေဆြ း ေႏြ း ျခင္ း (စာ - ၆)
 အျငင္ း ပြ ာ းမႈ ေျဖရွ င ္ း ေရး ဥပေဒ ႏွ င ္ ့ WCC ၏ အခန္ း က႑ (စာ - ၆-၇)
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ACTIVITY

MGMA ၏ အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ အျပင္ Working
Group (WG) (၇) ဖြဲ႕ကို ထပ္တိုးဖြ႕ဲ စည္းျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္အသင္း
စြမ္းရည္ျပည့္ဝေအာင္

တိုးတက္ေျပာင္လဲလ်က္ရွိပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလိုသျဖင့္

(MGMA)

သည္

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္က႑ရွိ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္

အသင္းသားမ်ား၏

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ

မူဝါဒတိုးတက္ရန္

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ
MGMA၏

ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္

အသင္းမွ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုေကာ္မတီအား

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

ပိုမို

ေကာင္းမြန္ေသာ

အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ အျပင္ Working Group (WG) (၇)ခု ကိုဖ႔စ
ြဲ ည္းခဲ့ပါသည္။
အသင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ Working Group (WG) မ်ားတြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ၂ ဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ အထက္ တက္ၾကြစြာ
ပါဝင္ေပးပါရန္ MGMA မွ လႈိက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ WG တစ္ဖြဲ႔စီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္
စီစဥ္ထားပါသည္။

Skills
Development

Environmenal
Management

International
Relations

Industrial
Relations
Laws and
regultations

Subcommittee
Member
Affairs

Social
Compliance
Info tech
Hub

Customs

WG

သည္

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္

အဓိကအေရးပါေသာ

အသင္းသားေရးရာေကာ္မတီသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Page 1 of 8

က႑မ်ားအလိုက္

ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး

No

Working Groups

Head

Members’ Factory

Members

Name

1.U Tin Maung Win (Dagon
1

Enviromental

Dr. ေအာင္ဝင္း (ဒု-ဥကၠဌ)

Talent), 2. Ms. Christiane

Dagon Talent Co.,

Management

Maple Trading Co., Ltd

Schultz, 3. Ms. Aye Mi Shein,

Ltd

4. Nang Phyo Pyae Zin
ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း
2

Customs

(အသင္းဝင္း)
Kittenish Knitting Co.,
Ltd

3

Skill Development

1. Ms. Christiane Schultz, 2. Ms.
Aye Mi Shein, 3. U Khin Maung
Oo, 4. Ma Htee Kyi Nu Aung

ဦးစိုင္းေမာင္

1. U Kyaw Soe Linn (Tri Sea) 2.

(တြဖ
ဲ က္အတြင္းေရးမွဴး ၂)

Daw Kyway Kyway Zin (Maple

Rising White Tiger Co.,

Trading) 3. Ms. Christiane Schultz

Ltd

4. Ms. Aye Mi Shein
1. Daw Kyway Kyway Zin (Maple

4

Information Tech
Hub

ဦးေက်ာ္စိုးလင္း

Trading) 2. Ko Wai Linn Maung 3.

(အလုပ္မႈေဆာင္)

Daw Yin Yin Moe(Hla Yin Moe) 4.

Tri Sea Co., Ltd

Ms. Christiane Schultz 5. Ko
David Bawi Tha Sang

Industrial
5

Relations/ Law
and Regulations

- Tri Sea Co., Ltd
- Maple Trading
Co., Ltd
- Maple Trading
Co., Ltd
- Hla Yin Moe Co.,
Ltd

ဦးထြန္းထြန္း
(ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္)

1. Ms. Christiane Schultz 2. Ms.

Princess Power Mfg.,

Aye Mi Shein 3. Ko Min Soe Han

Co., Ltd

4. Ko Kyaw Zayar Phyo
1. U Thein Pe Win (Textile

6

Social Compliance

Palace) 2. Ko Nay Soe Htike (New

- Textile Palace

ဦးေအာင္မ်ိဳးဟိန္း

Green land Garment) 3. Ms.

Company Limited

(ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္)

Christiane Schultz 4. Ms. Aye Mi

- New Green land

Unique HTT Company

Shein 5. Ko Min Soe Han 6. Ko

Garment Co., Ltd

Limited

Kyaw Zayar Phyo 7. Nang Phyo

- Maple Trading

Pyae Zin 8. Ma Thet Su Zin Win

Co., Ltd

(Maple Trading)

7

ေဒၚသက္စုဇင္ဝင္း

International
Relations

(အသင္းဝင္)
Maple Trading Co.,Ltd

အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္

WG

တြင္

1. Daw Yin Yin Moe (Hla Yin Moe)
2. Ms. Christiane Schultz 3. Ms.

Hla Yin Moe

Aye Mi Shein 4. Nang Phyo Pyae

Co.,Ltd

Zin

ပါဝင္ျပီး

အေရးပါေသာ

တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္လ်က္

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ မူဝါဒ ပိုမို အားေကာင္းလာေအာင္ ပ့ံပိုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုပါက မနန္းျဖိဳးျပည့္ဇင္၊
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Junior Project Manager, jpm@myanmargarments.org or 01 231 4829, 2300253 Ext (11) သို႔
ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္း အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

MGHRDC ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း
Myanmar

Germent

Human

Resource

Development

Center

(MGHRDC)

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ယူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အက်ိဳးျမတ္မယူေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းျဖစ္သည္။
ယင္း MGHRDC တြင္ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မ်ား ရရွိေစရန္အလို႔ဌာ လိုအပ္လ်က္ရွိေနခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူး အတြက္
ဦးေဇာ္ယုျမတ္ အားခန္႔အပ္ လိုက္ပါသည္။
ဦးေဇာ္ယုျမတ္ သည္ Myanmar Metropolitan College affiliated with University of Business and
International Studies (UBIS, Switzerland)မွ Master of Business Administration (MBA) ကုိ ရရွိထားျပီး
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္သတ္ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ ရွိေသာ သူျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အသင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရေဘးအတြက္
လွဴဒါန္းျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ

အသင္းဝင္

ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရေဘးဒုကၡ ခံစားေနရေသာ ေနရာမ်ားအတြက္

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္ တြင္

“ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္း” သိ႔ု အလွဴေငြမ်ား ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား ကို သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။
လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ပမာဏမွာ စုစုေပါင္း အလွဴေငြ - ၂,၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္တိတိ၊ႏွင့္ အဝတ္အထည္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ၂၀,၅၉၁,၀၇၀ က်ပ္တိတိ တိ႔ျု ဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အသင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္မ်ားမွာ ၁. Su Yu Ei Co., Ltd.
၂. Chindwin Banner Co., Ltd.
၃. Gloden Rose
၄. Myue and Sue Garment Co.,
၅. Global Apparel Textile Myanmar Co., Ltd.
၆. YST Co., Ltd.
၇. Twinkle Light Fashion Co., Ltd.
၈. Jewoo Mfg., Co., Ltd.
၉. Tri Sea Co., Ltd.
၁၀. Maple Trading Co., Ltd.
၁၂. Asia Vista Co., Ltd.
၁၃. Success Creator Co., Ltd.
၁၄. Textile Palace Co., Ltd. Co., Ltd.

Facebook Link- https://www.facebook.com/mgma.myanmar/posts/2366773800205201

NEWS

အလုပ္သမား ၂၅၀၀ ေက်ာ္ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ၊္ ဇြန္လ ၃ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ အလုပ္သမားေရးရာ
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္
လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၌ အလုပ္သမား ၂၅၀၀ ေက်ာ္သည္ လိႈင္သာယာပန္းလႈိင္အိမ္ယာ ဆိုင္းဘုတ္ေရွ႕မွ စတင္ကာ BOC
အဝိုင္း၊ ရံုးေရွ႕မွတ္တိုင္၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ယာေရွ႕ထိ လမ္းေလွ်ာက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ၾဲ ကသည္။
ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ (Confederation of Trade Unions
Myanmar - CTUM) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ထုတ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ အလုပ္သမားမ်ား အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ (Industrial Workers’
Federation Myanmar – IWFM) တို႔က ဦးေဆာင္စည္းရံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ
သိုးေမႊးစက္႐ုံတစ္႐ုံမွ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး အလုပ္ထုတ္ခံရမႈကို အေျခခံသည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက
“အလုပ္သမား ေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ” အား ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး
ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သိုးေမႊးစက္႐ုံမွ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား ၂ ဦး၏ နစ္နာမႈအား အျမန္ေျဖရွင္းေပးရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္သမား ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ကန္႕ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပႏ
ြဲ ွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ
သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
(CTUM)

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အလုပ္သမားမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ကုန္ထုတ္ႏွင့္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

စက္မႈလက္မႈ

(IWFM)

တို႔က

ဦးေဆာင္စည္းရံုး၍ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ၊္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္
လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၌

အလုပ္သမား၂၅၀၀

ေက်ာ္သည္

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ၂
ဦး

အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္

အျငင္းပြားမႈအေပၚ

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္

အေျခခံ၍

တစ္ရက္တည္း

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္၌ လည္း အလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ၾဲ ကသည္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (MGMA) က
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ CTUM/ IWFM သည္
၄င္းတို႔၏

အေျခခံအလုပ္သမား

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ

တဆင့္

အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားမွ

အလုပ္သမားမ်ားအား

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ စည္းရံုး ေခၚေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ MGMA မွ သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ့ျဲ ခင္း
ျဖစ္သည္။
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ေၾကျငာခ်က္တြင္ “ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ သိုးေမႊးစက္ရံု၏ အလုပ္သမား ၂ ဦး အလုပ္ရပ္စခ
ဲ ံရေသာ အျငင္းပြားမႈကို အေျခခံလ်က္
လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ားကို

အျခားစက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္းရွိ

အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း

အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ

လုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၌

အလုပ္လုပ္ေနေသာ

ပါဝင္ေစျခင္းသည္

မိမိတို႔

အသင္းဝင္ စက္ရံုမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း” ႏွင့္
“အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သုံးပြင့္ဆိုင္ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး
(Industrial Peace) လုပ္ငန္းစဥ္အား အဟန္႔အတားျဖစ္သြားေစႏုိင္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ မိေၾကာင္း”
ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္၊ ရက္စြဲပါ MGMA ၏ ေၾကျငာခ်က္ကို Download ရယူဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား မႈၾကမ္း ေဆြးေႏြးျခင္း
“၂၀၁၂

ခုႏွစ္၊

အလုပ္သမားေရးရာ

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး

ဥပေဒကို

ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္

ဥပေဒ”

ကို

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမား၊
လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန က အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းဥပေဒမ်ားကို
မူရင္းဥပေဒ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြလ
ဲ ွ်က္ရွိသည္။
အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား မူၾကမ္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္
အလုပ္သမား၊ လူဝန္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည့္သူ႕အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန မွ
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ျဲ ပီး
ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ

အဖြဲ႔

(ILO)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ နည္းဥပေဒမ်ား မႈၾကမ္းကို
Download ရယူေလ့လာႏိုင္သည္။

LEGAL

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ ႏွင့္ WCC ၏ အခန္းက႑
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က “အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွငး္ ေရးဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ”ကို
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပစ္ဒဏ္ႏႈန္းထားမ်ားကို
ေငြဒဏ္

က်ပ္

၁

“အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

သိန္းမွ

သိန္း

၃၀၀

အျငင္းပြားမႈ”

ႏွင့္

အထိ

အဆင့္ဆင့္

တိုးျမွင့္ျပင္ဆင္ထားျပီး

“အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ

အျငင္းပြားမႈ”

အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း
မ်ားအျဖစ္

ေျပာင္းလဲ၍

ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။
ယင္းကဲ့သို႔

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ

(Workplace Coordination

Committee – WCC) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားစြာပါဝင္သည္။ ယခင္က WCC ကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ
ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး ႏွင့္ အလုပ္သမားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးတိ႔ျု ဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းရမည့္ အစား ဒုတိယအၾကိမ္
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးစီျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းရန္ ေျပာင္းလဲျပဌာန္းသည္။ စက္ရံုအတြင္း အေျခခံ
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အလုပ္သမား အဖြ႔အ
ဲ စည္းရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ခြဲေဝ ေရြးခ်ယ္ရမည္ကို
ျပင္ဆင္ေရးဆြလ
ဲ ွ်က္ရွိေသာ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ WCC ၏ သက္တမ္းကို ၁
ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္သ႔ို တိုးျမွင့္ ျပဌာန္းသည္။
ျပင္ဆင္သည့္

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ

ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေျဖရွင္း

WCC

ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး

သည္

ေတာင္းဆိုခ်က္ကို

ေျပျငိမ္းမႈရရွိလွ်င္

လက္ခံရရွသ
ိ ည့္

ေန႔ရက္မွ

“စုေပါင္းသေဘာတူညီခ်က္”

၇

ကို

ရက္အတြင္း

အသစ္ျပန္လည္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျပီး သက္တမ္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သက္တမ္းကာလ အတြင္း သေဘာတူထားသည့္
အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳရဟု ျပဌာန္းသည္။ စုေပါင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာမႈမရွိပါက
နစ္နာသူသည္ သက္ဆိုငရ
္ ာ ညွိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြ႔သ
ဲ ို႔ တို္င္ၾကားႏိုင္သည္။ ေျပျငိမ္းမႈမရွိေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ဖ်န္ေျဖေရးကို ဆက္လက္ခံယူလိုပါက အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြ႕ဲ သို႔
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။
“အလုပ္သမားေရးရာ

အျငင္းပြားမႈ

ေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို

ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္

ဥပေဒ”

ပါ

အထက္ပါ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ “အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ” WCC သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ထြန္းတည္တ့ံႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လွ်က္ရွိသညိ။
ပုဒ္မ (၅) တြင္ ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီသည္
ဆက္ဆံမႈ

အလုပ္ရွင္ႏွင့္

ေကာင္းမြန္ေစေရး၊

အလုပ္သမားမ်ား၏

အလုပ္သမား

သို႔မဟုတ္

အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအေျခအေန၊

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရ်င္းေရး၊

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
က်န္းမာေရး၊

ေဆြးေႏြး

အၾကားတြင္
ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရးတို႔ကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမည္
ဟု ျပဌာန္းထားရာ WCC ၏ အခန္းက႑မွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေရးပါလွသည္။ WCC ကို အမွန္တကယ္
အသံုးဝင္ျပီး

အလုပ္ျဖစ္သည့္

ေကာ္မတီတစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊

အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကူညီပ့ံပိုးမႈႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား လိုအပ္သည္။ WCC ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေယဘံုယအားျဖင့္
အပိုင္း ၄ ပိုင္း၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

UPCOMING EVENTS
Meeting & Conference
Sr.
1.

Description
th

UMFCCI 100 Anniversary (UMFCCI

Date

Place

20-22 Sep 2019

Fortune Plaza, Yangon

30-31 Oct 2019

SEDONA Hotel, Kabar Aye

Centennial International Expo)
2.

3rd Myanmar Textile Summit 2019

pagoda road, Yangon.
3.

6th MGMA Factory Award Dinner

2nd Nov 2019

Melia Hotel, Kabar Aye pagoda
road, Yangon.

4.

The 8th Myanmar International Textile and
Industry Exhibition
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1-4 Nov 2019

Yangon Convention center
(Inya Lake Hotel Compound)

Training
Sr.
1.
2.

Title

Date

Employment and Child Labour DOs
and DON’Ts
Preparing for Audit

th

19

Place

Oct 2019,

1:30PM to 4:30PM

1st Floor, Dakkhina Building,

26rd Oct 2019,

Insein GTI Compound.

9:30PM to 5:30PM

NEW MEMBERS IN August 2019
Number of New Factories in August 2019
Country

0

No. of Factories

No. of Workers

China

5

4595

Korea

0

0

Myanmar

1

3

TOTAL

6

4598

MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2019-08-31
Status

Active

Inactive

Country

No. of Workers

Myanmar

112

73345

Chinese

227

207805

Korea

64

58825

Japan

19

54462

Others

136

68720

All

(89)

0

558

463187

TOTAL (Active)
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No. of Factories

