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၆ ကိ မ် ေြမာက် ြမန်မာ ုိ င် ငံ အထည် ချ ပ် လု ပ် င န်း ှ င် များ
အသင်း၏ Factory Award Dinner ပွဲ

စာမျက် ှာ - ၁

ုိ ဝ င် ဘာလ အတွ က်
သတင်း များ

၁။ (၈) ကိ မ်ေြမာက် ြမန်မာ ုင
ိ ်ငံ ုင
ိ ်ငံတကာ အထည်

အလိပ် ှင့် အထည်ချ ပ် လုပ်ငန်းြပပွဲ ၂၀၁၉ (MTG)
၂။ ဗီ ယက် နမ်

ုင
ိ ်ငံ ုင
ိ ်ငံတကာ အထည်အလိပ် ှင့်

အထည်ချ ပ် လုပ်ငန်းြပပွဲ ၂၀၁၉ (VTG)
၃။ Upcoming events in 2020

Advance Social Compliance
အလုပ် ံု ေဆွးေ ွးပွဲ စာမျက် ှာ-၅

ခေါင်းစဉ်များ

စာမျက်နှာ

၆ ကြိမ်မ မာြ် မန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
၏ Factory Award Dinner ပွဲ ြျင်းပ ခင်း

၁

၈ ကြိမ်မ မာြ် မန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတြာ အထည်အလိပ်နှင့်
အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း ပပွဲ ၂၀၁၉ အခမ်းအနား ြျင်းပပွဲ

၃

MGMA မှ Managing Director ဦးမောင်ြာ ဗီယြ်နမ် နိုင်ငံ
တွင် ပုလုပ်မသာ ဗီယြ်နမ် နိုင်ငံ နိုင်ငံတြာ အထည်အလိပ်နှင့်
အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း ပပွဲ ၂၀၁၉ (VTG) တြ်မရာြ်ခဲ့

၄

Advance Social Compliance အလုပ်ရုံ မေွးမနွးပွဲ

၅

လူမှုဖူလုံမရးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်မေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းမရးနှင့် ြျန်းမာမရး

၆

Activities
၆ ကကိမခ
် မာက် မန်မာနိုငင
် ံ အထည်ေျုပ် လုပင
် န်းရှင်များ အသင်း (MGMA)၏
Factory Award Dinner ပွဲ ကျင်းပ ေင်း

Photos 1: CECs and ECs Group Photo with Deputy Minister,
Vice-Chairman of UMFCCI

Photo 2: Group photo with awarded factories

မန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MGMA) အမန ဖင့် အသင်းဝင်များ အတွြ် ဂုဏ်ယူစွာ ဖင့်
“MGMA’s 6th Annual Factory Award Dinner 2019” ြို ရန်ြုန်မမို့၊ Melia Hotel တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် နိုဝင်ောလ ၂
ရြ်မန့တွင် မအာင် မင်စွာ ြျင်းပ နိုင်ခပ
ဲ့ ါသည်။ ဤ အခမ်းအနား ြို MTG (Myanamr Int’l Textile and Garment
Indusrty Exhibition), AYA Bank, MSP-CAT (Generator), Korea Garment Association, Luther Law Firm,
DHL, OV Logistic and Shipping Line (PHEE)တို့ မှ ပူးမပါင်း ပါဝင် ခဲပ
့ ါသည်။

The Garment Factory of the Year 2019 winner accepting
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MGMA 6th Annual Factory Award Dinner

ပုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချြ်မာှ ြုန်ထုတ်လုပ်သူများ၊

စြ်မှုလုပ်ငန်း ဝန်မောင်မှု မပးသူများ၊ ြုန်အမှတ်တံေိပ် ြိုယ်စားလှယ်များ၊ Logistic ြုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
အတွြ်

မန်မာ့ အထည်အလိပ် စြ်မှုလုပ်ငန်း နယ်ပယ်များတွင်

အကြီးေုံးမသာ စီးပွားမရး အချိတ်အေြ်

အခွင့်အလမ်းများ လုပ်မောင်နိုင်ရန် ဖစ်သည်။ ထိုပွဲတွင် အသင်းဝင် ြုမ္ပဏီများ၊ Logistic ြုမ္ပဏီများနှင့် ြုန်အမှတ်တံေိပ်၊
လြ်လီအမရာင်းေိုင်များ၊ ဝယ်သူများ/ မရာင်းချသူများ လူဦးမရ စုစုမပါင်း မှာ ၂၅၀ မြျာ် တြ်မရာြ်ခ့ကဲ ြပါသည်။

The Best Practices Factory of the Year 2019 winner accepting

အခမ်းအနားတွင် ဦးမအာင်ထူး (ဒုတိယ ဝန်ကြီး၊ စီးပွားမရးနှင့် ြူးသန်းမရာင်း ဝယ်မရး ဝန်ကြီးဌာန)၊ ဦးမြျာ်ဝင်း
(ဒုတိယ ဥြ္ကဌ၊ MGMA) နှင့် မဒါြ်တာ မမာင်မမာင်မလး (ဒုတိယ ဥြ္ကဌ၊ UMFCCI) တို့မှ အဖွင့် အမှာစြား အသီးသီး
မ ပာကြားခဲ့မပီး မဒါ်ခိုင်ခင
ို ်နွယ် (General Secretary, MGMA) မှ ေုများ ရရှိကြသည့် စြ်ရံု အသီးသီးအား မကြ ငာမပီး
စီးပွားမရးနှင့် ြူးသန်းမရာင်း ဝယ်မရး ဝန်ကြီးဌာန, MGMA နှင့် UMFCCIတို့မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂုလ်များမှ ေုများ
အသီးသီးမပးအပ် ချီး မှင့် ခဲက့ ြပါသည်။

The Best Practices in OHS Factory of the Year 2019
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ေု ရရှိမသာ စြ်ရမ
ုံ ျားမှာ စဉ်

စြ်ရံ/ု ြုမ္ပဏီ နာမည်

ေု အမည်

၁

Arao Co., Ltd.

The Garment Factory of the Year 2019

၂

Reeblue Myanmar Limited

The Best Practices Factory of the Year 2019

၃

Myanmar I-Tex Garment Co., Ltd.

The Best Practices in OHS Factory of the Year 2019

၈ ကကိမ်ခ မာက် မန်မာနိုငင
် ံ နိုင်ငံတကာ အထည်အလိပန
် ှင့် အထည်ေျုပ် လုပင
် န်း ပပွဲ
၂၀၁၉ အေမ်းအနား ကျင်းပပွဲ

U Kyaw Win (Vice-President of MGMA) opening session photo

၈ ကြိမ်မ မာြ် မန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတြာ အထည်အလိပ်နှင့် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း ပပွဲ ၂၀၁၉ အခမ်းအနားြို
မန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MGMA) မှ Co-organizer အ ဖင့်ပါဝင်ခပ
ဲ့ ါသည်။ ထို ပပွဲတွင်

ပခန်း

စုစုမပါင်း ၁၃၀ (တစ်ရာ့သုံးေယ်)နှင့် တြ်မရာြ်လာသူ စုစုမပါင်းမှာ ၈၀၀၀ (ရှစ်မထာင်) ဖစ်မပီး Yangon Convention
Center (YCC)၊ ရန်ြုနမ် မို့ တွင် ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ၊် နိုဝင်ောလ၊ ၁ ရြ်မန့မှ ၄ ရြ်မန့ အထိ ၄ ရြ်တာ လုပ်ငန်း ပပွဲြို
ခမ်းနားမအာင် မင်စွာ ပုလုပ်ြျင်းပ နိုင်ခပ
ဲ့ ါသည်။
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ဤ ပပွဲသည်

နိင
ု်ငံတြာ

အထည်ချုပ်

လုပ်ငန်းနှင့်ေိုင်မသာ

မန်မာနိုင်ငံမှ

နိုင်ငံ ခားသို့

အထည်အလိပ်နှင့်
လုပ်ငန်း ပပွဲ

မနာြ်ေုံးထွြ်

ဖစ်မပီး

နည်းပညာ မင့်

စြ်ပစ္စည်းများ အသုံး ပု၍ ြုန်ပစ္စည်းများြို တင်ပို့ မရာင်းချ
နိုင်ရန်နှင့် အမရာင်းတိုး မှင့်နင
ို်ရန် အတွြ် platform တစ်ခု
ဖစ်လာရန် ရည်ရွယ်ြာ ပုလုပ်ရ ခင်း ဖစ်သည်။

CECs and ECs group photo

MGMA မှ Managing Director ဦးခောင်ကာ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ တွင် ပုလုပ်ခသာ
ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ အထည်အလိပန
် ှင့် အထည်ေျုပ် လုပ်ငန်း ပပွဲ ၂၀၁၉
(VTG) တက်ခရာက်ေဲ့

International Participants' group photo

Chan Chao Int’l Co., LTD. မှ ဖိတ်ကြားချြ်အရ မန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင် အသင်း (MGMA)မှ
Managing Director ဦးမောင်ြာ ဗီယြ်နမ် နိုင်ငံ တွင် ပုလုပ်မသာ ဗီယြ်နမ် နိုင်ငံ နိုင်ငံတြာ အထည်အလိပ်နှင့်
အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း ပပွဲ ၂၀၁၉ (VTG) တြ်မရာြ်ခ့ပ
ဲ ါသည်။ ထို့အ ပင် Vietnam Textile and Apparel Association
(VITAS)နှင့် သီးသန့် မတွ့ေုြ
ံ ာ အဖွဲ့အစည်း ၂ ခုအတွင်း အသင်းဝင်များအတွြ် ဝန်မောင်မှုများနှင့် Training service
များ ပိုမိုတိုးတြ်လာရန် အ ပန်အလှန်မေွးမနွး ခင်းများ

ပုလုပ်ခ့ပ
ဲ ါသည်။ အေိုပါ

ပပွဲ သည် ဗီယြ်နမ်နင
ို ်ငံ တွင်

အကြီးေုံးနှင့် အမရးပါေုံးမသာ 4-in-1 အထည်အလိပ်နှင့် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း ပပွဲ ဖစ်မပီး
ဟိုချီမင်းမမို့ တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ောလ ၂၀ရြ်မှ ၂၃ ရြ်အထိ ပလုပ်ြျင်းပခဲ့ပါသည်။
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ထိပ
ု ွဲြုိ ဗီယြ်နမ်နင
ို ်ငံ

VTG & MGMA group photo

Giving present gift

Advance Social Compliance အလုပရ
် ုံ ခေွးခနွးပွဲ
Germanyနိုင်ငံ AVE မှ မထာြ်ပံ့ြူညြ
ီ ာ MGMA၏ စီစဉ်မှု ဖင့် Advance Social Compliance
အလုပ်ရမ
ုံ ေွးမနွးပွဲ ြို အသင်းဝင် စြ်ရံမ
ု ျားမှ မန်မနဂျာများအတွြ် အင်းစိန်မမို့နယ်၊ ဒြ္ခိဏအမောင်ရှိ ပထမအထပ်၊ GTI
တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ၊် နိုဝင်ောလ၊ ၂၇ ရြ်မန့မှ ၂၉ ရြ်မန့အထိ ၃ ရြ်တာ မေွးမနွးပွဲြုိ ြျင်းပခဲ့မပီး တြ်မရာြ်သူ အ
မယာြ် ၄၀ ခန့် ရှိခပ
ဲ့ ါသည်။ မေွးမနွးပွဲတွင် Mrs. Christiane Schultz (Senior Project Manager, AVE) မှ အဖွင့်
အမှာစြားမ ပာကြားြာ မဒါ်ယဉ်ယဉ်မိုး (CEC, MGMA)မှ မြျးဇူးတင် စြားမ ပာကြားမပီး မေွးမနွးပွဲ ြို CSR စင်တာ၊
ဒါြာမမို့၊ ေဂႅလားမဒရှ့်နိုင်ငံမှ အမှုမောင် အရာရှိချုပ် Ms. Shahamin Zamane မှ မေွးမနွး နှီးမနှာြာ ပို့ချခဲ့ပါသည်။
မေွးမနွးခဲ့မသာ မခါင်းစဉ်များမှာ 

လူ့စမ
ွ ်းအား အရင်းအ မစ် စီမံခန့်ခွဲ ခင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ြျန်းမာမရးနှင့် မေးြင်းလုံခခုံမရး (ပထမမန့)



လုပ်ငန်းခွင် အမ ခအမနနှင့် လူမှုမရး လိုြန
် ာမှု (ဒုတိယမန့)



ပန်လည်ြုစား ခင်းအစီအစဉ်နင
ှ ့် Self-Audit Toolkit ြို မိတ်ေြ်မပး ခင်း (တတိယမန့) တို့ ဖစ်သည်။
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Photo 1: Group Photo

Photo 2: Introduction by Christiane Schultz

Photo 3: Welcoming Speech by Daw Yin Yin Moe (CEC)

Photo 4: Group Discussion

Legal
လူမှုဖူလံုခရးနှင့် လုပင
် န်းေွင် ခေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခရးနှင့် ကျန်းမာခရး

လုပ်ငန်းခွင်မေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းမရးနှင့် ြျန်းမာမရးေိုင်ရာ ဥပမဒြို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ရြ်
ရြ်စွဲ ဖင့်

ပည်မထာင်စုလွှတ်မတာ်ြ

မကြာ် ငာစာ ဖင့်

သတ်မှတသ
် ည့်

လူဝန်မှုကြီးကြပ်မရးနှင့်

အတည် ပု

ပဌာန်းမပီး ဖစ်မသာ်လည်း

မန့ရြ်တင
ွ ်မှသာ

ပည်သူ့အင်အား

စတင်အာဏာတည်မည်

ဝန်ကြီးဌာန

လြ်မအာြ်ရှိ

နိုင်ငံမတာ်အစိုးရြ
ဖစ်သည်။

အလုပရ
် ုံနှင့်

အမိန့်

အလုပ်သမား၊

အလုပသ
် မားဥပမဒ

စစ်မေးမရးဦးစီးဌာန (အလရ) ြ လုပ်ငန်းခွင်မေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းမရးနှင့် ြျန်းမာမရးေိုင်ရာ ဥပမဒြို
အမြာင်အထည် မဖာ်ြျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွြ် နည်းဥပမဒများြို မရးေွဲလျြ်ရှိသည်။
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အလရ ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိများ၏ မ ပာ ပချြ်အရ ယင်း နည်းဥပမဒများမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်လည်
မနာြ်ပုိင်းြျမှသာ ထွြ်နိုင်လိမ့်မည် ဟုသိရသည်။ ထိုြဲ့သို့ ဥပမဒထွြ်အမပီး အာဏာသြ်ဝင်မရ
ှု ှိမစမရး၊
အမြာင်အထည်မဖာ်ြျင့်သုံးနိုင်မရးတိ့ု အတွြ် နည်းဥမပမဒများြို မစာင့်ေိုင်းလျြ်ရှိမသာ ကြားြာလတွင်
စြ်ရုံအလုပရ
် ုံများ၌ ဥပမဒပါ ပဌာန်းချြ်များနှင့် အညီမောင်ရွြန
် ိုင်ရန် ကြိုတင် ပင်ေင်မှုများ ရှိလာကြသည်။
သို့မသာ်

အာဏာသြ်ဝင်မနမပီး

ဖစ်မသာအ ခား

မေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းမရးနှင့်

ြျန်းမာမရးေိုင်ရာ

မတွ့ရသည်။

၂၀၁၂ခုနှစ်၊

ထို့မကြာင့်

အလုပသ
် မားဥပမဒများပါ

ပဌာန်းချြ်များြိုမူ

လူမှုဖူလုံမရးဥပမဒနှင့်

မမ့မလျာ့

လုပ်ငန်းခွင်

မနတတ်ကြသည်ြို

နည်းဥပမဒများပါ

လုပ်ငန်းခွင်

မေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းမရးနှင့် ြျန်းမာမရးေိုင်ရာ ပဌာန်းချြ်များြို မေွးမနွးတင် ပလိုြ်ရပါသည်။

Read More….

UPCOMING ACTIVITIES
Upcoming Event
Sr.

Title

Date

Place

1.

MGMA Members’ Day

29th, February, 2020

tbc…...

2.

Anniversary of MGHRDC

14th, March, 2020

tbc…..

Title

Date

Place

Preparing for Audit

21st Dec 2019,
1:30PM to 4:30PM

1st Floor, Dakkhina Building,
Insein GTI Compound.

Training
Sr.
1.

NEW MEMBERS IN November 2019
Number of New Factories in November 2019
Country
China
Korea

No. of Factories
8
1

Myanmar

1

TOTAL

10
MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2019-11-30
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Status

Active

Inactive

Country

No. of Factories

Myanmar

89

Chinese

258

Korea

67

Japan

20

Others

137

All

96

TOTAL (Active)

571
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Sponsors to MGMA’s 6th Factory Award Dinner 2019
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Sponsors to MGMA’s 6th Factory Award Dinner 2019
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