
 

 

 

  

Monthly Newsletter for July, 2019 
 ျမန္မာအႏုညာတ ဗဟိ ုဌာန ဖြင္ ့လွစ္ ျခင္း အခမ္းအနား    (စာ - ၁) 

 လစာမဲ ့ခ ြင ္ ့န ွင ္ ့  ေဆးလက္မွတ္ခြင ္ ့/ ဥပေဒေရးရာ          (စာ - ၃)  

 Textile Training and Professional Workshop 
ထိုင္၀မ္ ခရီးစဥ္                                               (စာ - ၅) 

 TOT program in TaF.tc, စင္ကာပူ                       (စာ - ၈)  

 Employer’s Package သင္တန္းမ်ား                                  (စာ - ၉ မွ ၁၀) 
 

  အလုပ္သမားမ်ား ၏ တစ္မိနစ္လုပ္အားခနွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတြက္  
 အ၀ယ္ေတာ္မ်ားနွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း အခမ္းအနား   (စာ - ၁၁) 
 

  CII Tiruppur, India မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္    
 ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ                             (စာ - ၁၂) 
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                      NEWS 

ျမန္မာ အနုညာတဗဟုိဌာန ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား 
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ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေျဖ႐ွင္းေနရသည့္ 
စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႏုညာ 
တနည္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္း ေပးမည္ ့ “ျမန္မာအႏုညာတ 
ဗဟုိဌာန”  ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ 
ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
“ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ 
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္” UMFCCI 
ရုံး မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
အဆုိပါဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးစုိးဝင္း ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ 
ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေထြး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြ႔ဲ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၊ 
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးးဦးေအာင္သူရ၊ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ဦးသန္းျမင့္ဦး၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ထင္၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားၫႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ဇင္လြင္၊ ႏုိင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ဦးသက္တင္လင္း တို႕ႏွင့္အတူ အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္း 
အသင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 “ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္”  UMFCCI ၏ ဥကၠ႒ 
ဦးေဇာ္မင္း၀င္း က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ Arbitration Center မွ ခံုသမာဓိ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား႐ိွပါက အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ျပန္လည္တရားစြဆုိဲသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ UMFCCI  ၏ အၾကံေပး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိန္းက 
စင္တာဖြင့္လွစ္ရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ခံုသမာဓိလူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ပင္ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ Arbitrators 
မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မည့္ “ခံုသမာဓိသင္တန္း (Arbitration Training)” ကုိ UMFCCI ၌ ဖြင့္လွစ္ 
ေပးခ့ဲေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

ထုိ႔ေနာက္ အခမ္းအနားတြင္ UMFCCI မွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲေသာ “Arbitration Training” သင္တန္းမွ ေျဖဆုိ 
ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ သင္တန္းသားမ်ားအား ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ကာ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ုိက္ကူး 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 
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                                                                                                                                    LEGAL 

လစာမ့ဲခြင့္ နွင့္ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႕ လုပ္အားအေျချပဳ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦး ေလ်ာ့နည္း 
ေနရုံျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ Production Line ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားအေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ အလုပ ္သမား ဥပေဒမ်ား ထဲတြင္ ခြင့္ရက္နွင္ ့အလုပ္ပိတ္ရက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ စက္ရံု 
အလုပ္ရံု ပိုင္ရွင္မ်ား၊ စီမံခန႕္ခြဲေရးရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား စိတ္အ၀င္စားဆုံး အေၾကာင္းအရာဟု ဆုိနိုင္သည္။ ခြင့္ရက္ 
နွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ မ်ားကုိ ၁၉၅၁ ခုနွစ္၊ ခြင့္ရက္နွင္ ့ အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒ နွင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ နည္းဥပေဒမ်ားက 
အဓိကျပ႒ာန္းထား ေသာ္ လည္း အလုပ္ခန႕္ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္နွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ 
ကဲ့သုိ႕ေသာ အျခားဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ား ကလည္း သက္ဆိုင္ရာအလုိက္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းက့ဲ သုိ႕ မူရင္း 
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ သက္ ဆုိင္ရာအလုိက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အနည္းငယ္ 
ကြလဲြမဲႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးသည့္အခါ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရသည္။ ယင္းသုိ႕ေသာ 
အခက္အခဲမ်ား ထဲမွ လစာမဲ့ခြင့္နွင့္ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ ကိစၥမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ 
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လစာမ့ဲခြင့္ 

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ “လစာမ့ဲခြင့္” ဟူ၍ ခြင့္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႕  
လစာမ့ဲခြင့္ ယူျခင္းအတြက္ လုိက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း မရိွပါ။ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုတြင္သာ “ေျခာက္လမျပည့္ေသာ္လည္း လစာမရိွခြင့္ရထုိင္ခြင့္ ရွိသည”္ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕  
ရသည္။ လစာမ့ဲခြင့္သည္ စက္ရံုမ်ား၏ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕   အစည္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕   ၀င္မ်ား 
ရယူေလ့ရွိေသာ ခြင့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းတ့ုိသည ္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕   ခ်ဳပ္မ်ားက ေခၚသည့္ 
အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ားကုိ သြားေရာက္တက္ၾကရသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕   
ခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ NGO, INGO မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Project သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိလည္း 
သြားေရာက္တက္ၾကရသည္။ ထုိသုိ႕   ပြဲမ်ားစြာ သြားေရာက္တက္ ရန္ ခြင့္ယူၾကရျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အခေၾကးေငြ 
ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ေရွာင္တခင္ခြင့္နွင့္ လုပ္သက္ခြင့္မ်ားျဖင့္ မလုံ ေလာက္ေတာ့ဘဲ လစာမဲ့ခြင့္ယူၾကရသည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ 
အလုပ္သမားအဖြ႕ဲ   အစည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ အရ ခံစားခြင့္မွာ လည္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕   ၀င္အားလုံးအတြက္ 
၁လလွ်င္ ၂ ရက္သာ ျဖစ္သျဖင့္ မေျပာပေလာက္သည့္ ခြင့္ရက္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္မွာလည္း 
ေဆးလက္မွတ္ျဖင့္သာ ယူရမည့္ ခြင့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေနျပန္သည္။ 

ဤသုိ႕ျဖင့္ စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက လစာမ့ဲခြင့္မ်ား မၾကာခဏယူၾကသည့္ အတြက္ 
စီမံခန္႕ခြဲ ေရးရာ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ ေျပာဆုိတုိင္တန္းမႈမ်ား ရိွလာသည္။ လစာမ့ဲခြင့္မ်ား မၾကာခဏ ယူၾကျခင္းေၾကာင့္ 
စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ မ်ားစြာထိခိုက္သည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ လစာမ့ဲခြင့္ဆုိသည္မွာ 
ဥပေဒပါခြင့္မ်ား ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္း ကိစၥတစ္ခု ထပ္မံေပၚေပါက္သျဖင့္ 
ေပးရေသာခြင့္မ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွသကဲ့သုိ႕ အလုပ္သမားဥပေဒပါ 
အခြင့္အေရးလည္းမဟုတ္ပါ။ ထုိ႕အျပင္ အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းသည္ 
အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ဥပေဒပါ ခြင့္ရက္နွင္ ့ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားမွ အပ က်န္သည့္ ရက္မ်ားတြင္ 
သတ္မွတ္အလုပ္ခ်ိန္နွင့္ အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္မ်ားအတုိင္း လုပ္ငန္းခြင ္ အတြင္း အလုပ္လုပ္လွ်က္ရွိေနပါမည္ဟု 
ကတိက၀တ္ျပဳလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လစာမဲ့ခြင့္ေပးရန္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ခုိင္လံုမႈရွိမရွိ လုိအပ္သည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းခံဆုံးျဖတ္ရန္မွာ စက္ရံု၏ စီမံခန္႕ခြမဲႈအတြင္း တြင္သာ က်ေရာက္သည္။ 

ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ 
အနည္းဆုံး လုပ္သက္ ၆ လျပည့္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည ္ ၁ နွစ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း ၃၀ 
ထက္မပိုေသာ ကာလအပုိင္းအျခားကုိ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ရက္အျဖစ္ ရခြင့္ရွိသည္။ လုပ္သက္ ၆လျပည့္ေအာင္ 
အလုပ္မလုပ္ခဲ့ရ ေသးလွ်င္ ေဆးလက္မွတ္လစာမရိွခြင့္ရက္ ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ 
ေဆးလက္မွတ္ခြင့္သည္ ရက္ရွည္ နာမက်န္းျဖစ္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ခြင့္ကာလ ေငြေၾကး ခံစားခြင့္ကုိ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ 
လူမႈဖူလုံေရးအတြက္ ထည့္၀င္ေၾကးေပးၿပီးမွသာ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခ၏ ၆၀% ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အရ လုပ္သက္ ၆ လျပည့္ၿပီးရံုျဖင့္ 
အေျခခံလစာျဖင့္ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ခံစားခြင့္ရိွသည္။  
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ထုိ႕ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္သည ္ အာမခံအလုပ္သမား၏ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္ရက္ကို အေျခခံလစာျဖင့္ ခံစားခြင့္ေပးရမည္ 
ျဖစ္သျဖင့္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခ၏ ၄၀% စိုက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ အလုပ္သမားသည ္လုပ္သက္ ၆လျပည့္ၿပီးေသာ္ 
လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထည့္၀င္ေၾကး ၄ လျပည့္ေအာင္ မေပးသြင္းရေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ျဖစ္လွ်င္ 
အလုပ္ရွင္က ပ်မ္းမွ်လုပ္ခ၏ ၁၀၀% စိုက္ေပးရမည္သာျဖစ္သည္။ 

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားသည္ မက်န္းမာမႈအတြက္ ေငြေၾကးခံစားခြင့္အျပင္ အခမ့ဲေဆးကုသမႈ ခံယူခြင့္ 
လည္းရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ (က) နွင့္ (ခ) တို႕တြင္ျပ႒ာန္းသည့္ ေဆးရုံ၊ 
ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမ့ဲ သြားေရာက္ ကုသမႈခံယူနိုင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ၄င္းေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ 
သြားေရာက္ကုသမႈခံယူၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ေတာင္းခံနုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ အာမခံအလုပ္သမားက 
မိမိေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ နီးစပ္ရာ အျပင္ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူၿပီး 
ကုန္က်စရိတ္ကုိ အလုပ္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ အလုပ္ရွင္သည္ 
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ျခင္းမရိွပါက အလုပ္သမားေတာင္ခံသည့္ 
ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကုိ စုိက္ထုတ္ေပးမိမည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ လူမႈဖူလုံေရး အဖြဲ႕က ထုိသုိ႕ 
စိုက္ေပးလုိက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္အား ျပန္လည္ထုတ္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

                                                                                                ACTIVITY 

Delegation trip of MGMA  

(ထုိင၀္မ္ ခရီးစဥ္) 

  Textile Training Professional ၅ရက္တာ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြကုိဲ Taiwan Textile Research Institute နွင့္ 
ျမန္မာနုိင္ငအံထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MGMA တုိ႕ 
ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ ေန႕မွ ၂၆ 
ရက္ေန႕အထိ ထုိင္၀မ္နုိင္ငံ တုိင္ေပၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ အဆုိပါ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြသဲို႕ “ျမန္မာနိုင္ငံ 
အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္း” MGMA မွ 
တြဘဲက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေမာင္ နွင့္ မန္ေနးဂ်င္း 

ဒါရုိက္တာ ေဒၚေအးမိရွိန္ တုိ႕ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ 
MGMA ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိ TTRI မွ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒နွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကႀကိဳဆုိခဲ့ၾကၿပီး TTRI ဒုတိယဥကၠ႒က 
ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခ့ဲ ပါသည္။ MGMA ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္  (၁) တြဘဲက္ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ 
မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာတုိ႕က စက္ရံုမ်ားသုိ႕ ေလ့လာရန္ နွင့္ (၂) MGHRDC မွ သင္တန္းဆရာမ မ်ားသည္ Functional 
Clothing Training တက္ေရာက္ရန္ ဟူ၍ အဖြ႕ဲခြဲ ၂ ဖြဲ႕ ခြဲ၍အသီးသီး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 
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အဖြ႕ဲ (၁) သည္ TTRI Show Room၊ Yumeein Maternity Tour Factory၊ Taiwan Fashion Institute၊ Taiwan 
Garment Industrial Association (TGIA) ၊ Oriental Technology University နွင့္ Shing Ting Sewing Factory 
မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ Taiwan Garment Industrial Association (TGIA) နွင့္ 
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေသာ Tahshin Industrial corporation ၏ စက္ရံုမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္အတြက္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Investment 
Opportunities Seminar  သုိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈဆုိင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ MGMA ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အိႏိၵယ နိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နံွသူမ်ားနွင့္ 
ထုိင္၀မ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အသီးသီးတင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 



                     NEWSLETTER 

MYANMAR GARMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION 

 MGMA                                       NEWSLETTR                              July, 2019 

Page 7 of 16 

MGHRDC မွ သင္တန္းဆရာမမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ  အဖြ႕ဲ(၂) သည္ The Whole garment and Functional 
Clothing သင္တန္းတြင္ ၄ရက္တာ အျပည့္အ၀ပါ၀င္တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္မ်ား ရယူနိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 
ဆက္လက္ၿပီး MGMA ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ Chan Chao International Co.,Ltd က တရား၀င္ စီစဥ္ 
ဖိတ္ၾကားေသာ ညစာစားပြ ဲ တြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Chan Chao International Co.,Ltd သည္ MGMA 
နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ ျပပြဲ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းပြမဲ်ားနွင့္ စံုညီပြဲမ်ားဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
ေရွ႕ဆက္၍ ပုိမိုအားေကာင္းေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ MGMA ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
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TOT program in Textile and Fashion Industry Training Centre (TaF.tc), Singapore 

MGMA သည္ CBI စီမံကိန္းမွ ျပဳလုပ္ေသာ TOT သင္တန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ TOT 
သင္တန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႕မွ ၃၀ ရက္ေန႕အထိ စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္း 
ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ “Introduction to Textile” နွင့္ “Source, Calculate Cost, Track Materials and Apparel 
productions for Textile and Fashion Industry” တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ စင္ပူနိုင္ငံ Textile and Fashion industry 
Training Centre (TaF.tc) မွ သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ သင္တန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားနွင့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပံ့ပုိးမႈေပးခ့ဲၿပီး အဆုိပါသင္တန္းမ်ားကုိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရိွေသာ MGMA ၏ အသင္း၀င္ 
စက္ရံုမ်ားကုိ ျပန္လည္ပုိ႕ခ်ေပးနိင္ ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

MGMA၏ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေဌးေဌးေအး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ 
ဦးေအာင္မ်ိဳးဟိန္း နွင့္ Myanmar S.M.C အထည္ခ်ဳပ္ ကုမၸဏီမွ ဦးေအာင္ျမင့္ တုိ႕သည္ ဇူလုိင္ ၂၇ရက္ေန႕မွ ၃၀ 
ရက္ေန႕အထိ ျပဳလုပ္ ေသာ “The Source, Calculate Cost, Track Materials and Apparel productions for 
Textile and Fashion Industry” သင္တန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ MGMA ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ 
ေဒၚယဥ္ယဥ္မိုး သည္ ဇူလုိင္ ၂၂ မွ ၂၆ ရက္ေန႕အထိ ျပဳလုပ္ေသာ “Introduction to Textiles” 
သင္တန္းတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
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Applied Labour Laws သင္တန္း 

MGMA ၏ Employer Package ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၏ ဒုတိယ နွစ္၀က္အတြက္ ၆ လစာ အသစ္ေရးဆြ ဲ
ထားေသာ သင္တန္း အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း သင္တန္းမ်ားကုိ ဇူလုိင္လမွ စတင္ပို႕ခ်လ်က္ရွိရာ “Applied Labour 
Law” သင္တန္းသည္ ဦးစြာပထမ ျပဳလုပ္ျဖစ္ေသာ သင္တန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းကုိ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ 
ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႕ တြင္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ GTI ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းရွိ ဒကိၡဏေက်ာင္းေဆာင္ ပထမထပ္၌ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သင္တန္းသုိ႕ MGMA ၏ အဖြ႕ဲ၀င္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ ၂၄ ရံုမွ တာ၀န္ရွိသူ ၄၅ ဦးတက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ MGMA မွ Labour Officer ဦးမင္းစိုးဟန္ က သင္တန္းဆရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခ့ဲၿပီး  အသစ္တက္ 
ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသား/သူ မ်ားသိေစရန္အတြက္ Employer Package ၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း အေသးစိတ္ 
ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒ မ်ားနွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ အတည္ 
ျပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား အသိေပးျခင္း နွင့္ အျခားေသာ သိသင့္ သိထုိက္သည္မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႕ခ်ခ့ဲပါသည္။ 
တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသား အခ်ိဳ႕သည္ ၄င္းတုိ႕၏ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကဖူးေသာ 
အလုပ္သမား သပိတ္မ်ားနွင့္ ဆႏၵျပမႈကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေ၀မွ်ခ့ဲၾကရာ အျခားေသာ 
သင္တန္းသား/သူ မ်ားကလဲ ျပန္လည္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၏ ဒုတိယ 
နွစ္၀က္ တြင္ ျပန္စေသာ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္သင္တန္းအပါတ္စဥ္၌ ယခင္သင္တန္းမ်ားတြင္ မတက္ေရာက္ဖူးေသာ 
သင္တန္းသား/သူ အသစ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
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Improving Productivity သင္တန္း 

MGMA ၏ Employer Package က ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ သင္တန္း၀န္ေဆာင္မ်ား၏ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္ 
လမွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ အခ်ိန္ဇယားအရ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေပးေသာ သင္တန္းမွာ Improving Productivity 
သင္တန္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းကုိ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ GTI 
ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းရွိ ဒကိၡဏေက်ာင္းေဆာင္ ပထမထပ္၌ ျပဳ လုပ္ခဲ့ ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းသုိ႕ MGMA ၏ 
အသင္း၀င္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၁၂ ရုံမွ တာ၀န္ရွိသူ ၂၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမဦးစြာ MGMA ၏ Labour 
Officer ဦးမင္းစုိးဟန္ က အလုပ္ သမားေရးရာ က႑ နွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား နွင့္ 
စက္ရံုတစ္ရံုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္သမား ေရး ရာဆႏၵျပမႈ ကိစၥနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ေရာက္လာေသာ 
သင္တန္းသား/သူမ်ား ထံ  သတင္းအခ်က္ အလက္ေ၀မွ်ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ MyPOD စီမံကိန္းမွ 
Custom Research က်ြမ္းက်င္သူ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္က ဆက္လက္ ၿပီး  ျမန္မာနိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၏ 
ထုတ္ကုန္စြမ္းအား တုိးျမွင့္ေရးနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေၾကာင္း ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
Improving Productivity သင္တန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

- Lean Manufacturing  
- Time Study/ Work Study 
- 5S methodology and game activity 
- Empirical Study 

သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသား/သူ မ်ားက စိတ္ပါ၀င္စားစြာျဖင့္ သိလုိေသာ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးျမန္း ျခင္း နွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ အျမင္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ သင္တန္း ဆရာက သူ၏ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားနွင့္ ခ်ိန္ထုိး၍ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ 
MGMA ၏ Labour Officer က သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေ၀မွ်ျခင္းကုိ 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
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အလုပ္သမားမ်ား ၏ တစ္မိနစ္လုပ္အားခနွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတြက္ အ၀ယ္ေတာ္မ်ားနွင့္ 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း အခမ္းအနား 

ျမန္မာနုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MGMA နွင့္ FAIR WEAR FOUNDATION တုိ႕ ပူးေပါင္း၍ 
“အလုပ္သမား၏ တစ္မိနစ္လုပ္အားခနွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတြက္ အ၀ယ္ေတာ္မ်ားနွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း 
အခမ္းအနား” တစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ 10 ရက္ေန႕တြင္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ GTI ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းရိွ 
ဒကိၡဏေက်ာင္းေဆာင္ ပထမထပ္၌ ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ MGMA အသင္း၀င္ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ား မွ တာ၀န္ရွိသူ ၃၀ ဦးခန္႕တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ နယ္သာလန္သံရံုး၏ 
စီးပြားေရးဌာအႀကီးအကဲ၊ လက္ေထာက္သံအမတ္ Mr Huub Buise၊ ျမန္မာနိုင္င ံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 
MGMA ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ FAIR WEAR FOUNDATION ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Mr Alexander 
Kohnstamm တုိ႕ က အသီးသီး အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္။ အစီအစဥ္အရ FAIR WEAR 
FOUNDATION ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း၊ အလုပ္သမား လုပ္အားခနွင့္ 
အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ Flying Dragon စက္ရံု၏ 
အျဖစ္အပ်က္တခ်ိဳ႕အား ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္း နွင့္ အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြး တုိ႕ကုိ တစ္ေန႕တာ 
အစီအစဥ္အတုိင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ အခမ္းအနားကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆုံးခ့ဲပါသည္။ 
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CII Tiruppur, India မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြ ဲ

ျမန္မာနုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MGMA  နွင့္ အိႏိၵယနုိင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံ 
ေသာ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  အဆုိပါအစည္းအေ၀းသုိ႕ 
ျမန္မာနုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဘက္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ နွစ္ဦးနွင့္ အတူ ဗဟုိ 
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား နွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး 
အိႏိၵယနုိင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း CII ဥကၠ႒၊ Danavarshini Export ကုမၸဏီ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဒါရုိက္တာ Mr N Sreedharဦးေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္နွင့္ အထည္လိပ္လုပ္ငန္းမ်ား က႑၏ ရင္းနီွးျမွဳပ္နွံမႈ ဆုိင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားအား သိရွိနားလည္ေစနုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

                                                                                 UPCOMING EVENTS 

Meeting & Conference 

Sr. Description Date Place 
1. 3rd Myanmar Textile Summit 2019 

 
30-31 Oct 2019 

 
SEDONA Hotel, Kabar Aye 

pagoda road, Yangon. 
2. 6th MGMA Factory Award Dinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2nd Nov 2019 Melia 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) 
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Training 

Sr. Title Date Place 
1.   Conducting Effective Induction Course 

 (Service by Employer Package) 
10 August 2019 

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

Insein GTI Compound. 
2. Occupational Safety and Health  

(Service by Employer Package) 
17 August 2019 

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

Insein GTI Compound. 
3. Onboarding Training 

(SMART Myanmar) 
23 August (Draft) 

 
1st Floor, Dakkhina Building, 

Insein GTI Compound. 
 

                                                                     NEW MEMBERS IN JUNE 2019 

Number of New Factories in July 2019 0 
Country No. of Factories No. of Workers 
China 6 5650 
Korea 1 600 

(JV) Myanmar 1 150 
TOTAL 8 6400 

 

                                              MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2019-06-30 

Status Country No. of Factories No. of Workers 

 
 

Active 
 
 

Myanmar 111 73341 
Chinese 222 203210 
Korea 64 58825 

Japan 19 54462 

Others 136 68720 

Inactive All 89 0 

TOTAL 641 458558 
 

                                                                                      ADVERTISEMENT 
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Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA) 

Address: 9 Floor, UMFCCI Tower, 29 Min Ye Kyaw Swar Street, Yangon, Myanmar 

Office Phone: 95-1-2300253, 2314829 

Hotline: 09 443399441, 09 443399442 

Email: research@myanmargarments.org,  

myanmargarments@gmail.com 

Open Monday-Friday, 9:30 AM -5:30 PM 


