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Activities

အလပု်သမားလစာခေင�ထုတ်ယူနုိင်ရန် ကူညီခေ ာင်ရွကခ်ေပးလျက်ရိှ

"မန်မာနုိ�်�ံ အထည်#ျုပ်လုပ်�န်းရှ�်များ အသ�်း သည် အသ�်း �်စက်ရံုများ ရ�်�ုိ�်ငွေနရငွေသာ ငွေ�သား"ဖ�့််
အလုပ်သမားလစာငွေပးရန် အ#က်အ#ဲ"ဖစ်ငွေန"#�်းကို ကညူီငွေ"ဖရှ�်းငွေပးနုိ�်ငွေရး ငွေဖငွေဖာ် ါရီလ ၂၄ ရက်ငွေန့မှ
စ၍ သက်�ုိ�်ရာ  အဖဲ့အစည်းများနှ�့််  #ျတ်ိ�က်  စီစဥ်ငွေ�ာ�်ရွက်ငွေပးလျက်ရှိပါသည်။  အသ�်း �်များ၏
ဘဏ်စာရ�်း  အ#ျက်အလက်များကို  ရန်ကုန်တုိ�်းအစိုးရ  စီမံအုပ်#ျုပ်မှုငွေကာ�်စီ  နှ�့််  One-Stop-Service

(OSS) တုိ့သုိလ့ည်း တ�်"ပ#ဲ့်ပါသည်။
ငွေဖငွေဖာ် ါရီလအတက်  စက်ရံုငွေပါ�်း  (၇၉)  ရုံမှ  အလုပ်သမား  စုစုငွေပါ�်း  ၇၆,၅၃၃ ဦးအား  လစာငွေပးနုိ�်ရန်
လည်းငွေကာ�်း၊  မတ်လအတက်  အသုတ်  (၄)  သုတ်#ဲ၍  စက်ရံုငွေပါ�်း  (၇၃)  ရုံမှ  အလုပ်သမားစုစုငွေပါ�်း
၈၀,၁၆၈  ဦးအား  လစာငွေပးနုိ�်ရန်  လည်းငွေကာ�်း၊  ဧဖြပီလအတက်  စက်ရံုငွေပါ�်း  (၅၁)  ရုံမှ  အလုပ်သမား
စုစုငွေပါ�်း  ၅၇,၆၈၂ ဦးအား လစာငွေပးနုိ�်ရန်  လည်းငွေကာ�်း  MGMA  အသ�်းမှ ကူညီငွေ�ာ�်ရွက်ငွေပးနုိ�်#ဲ့်
ပါသည်။  �က်လက်၍  ငွေမလအတက်  အလုပ်သမားလစာငွေပးနုိ�်ငွေရး  လိအုပ်ငွေသာ  ဘဏ်စာရ�်း
အ#ျက်အလက်များကို  One-Stop-Service  နှ�့််  #ျတ်ိ�က်၍  ငွေတာ�်း#ံလျက်ရှိပါသည်။  အလုပ်သမား၊
လူ �်မှုကြကီးကြကပ်ငွေရးနှ�့််  "ပည်သူ့အ�်အား   န်ကြကီးဌာနမှလည်း  လိုအပ်ငွေသာ  ပံ့်ပုိးကညူီမှုများကို  MGMA

အသ�်းနှ�့်် ပူးငွေပါ�်း၍ လုပ်ငွေ�ာ�်ငွေပးလျက်ရှိပါသည်။ အငွေသးစိတ် သိရှိလိုပါက 01 2314829, 10 2300253

(Ex - 10) သုိ့ �က်သယ်ငွေမး"မန်းနုိ�်ပါသည်။

အလပု်အမှုခေ ာင် အစည်းအခေ#း ကျင်းပ
လအတန်ကြကာ Online Virtual  စနစ်"ဖ�့်် "ပုလုပ်#ဲ့်ငွေသာ "မန်မာနုိ�်�ံ အထည်#ျုပ်လုပ်�န်းရှ�်များအသ�်း၏
လစဥ်ပံုမှန်  အလုပ်အမှုငွေ�ာ�် အစည်းအငွေ းကို  ၂၀၂၁ #ုနှစ်၊  ငွေမလ ၁၅ ရက်ငွေန့တ�်  အသ�်း၏ အစည်း
အငွေ း#န်းမ၌ အလုပ်အမှုငွေ�ာ�်အဖဲ့ �်များ အ#ျ�်း#ျ�်း ကိုယ်တုိ�်ငွေတ့�ံု ကျ�်းပ#ဲ့်သည်။ အစည်းအငွေ း
တ�်  အသ�်း၏ လက်ရှိ   န်ငွေ�ာ�်မှုလုပ်�န်းများအငွေ"#အငွေန၊  လုပ်�န်း  ကဏ္ဍအတ�်း  ရ�်�ုိ�်ငွေနရငွေသာ
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အ#က်အ#ဲများ၊ ဘဏ်မှ ငွေ�သားထုတ်ယူရန် အ#ကအ်#ဲများ၊ စသည်တုိက့ို ငွေ�းငွေနးသုံးသပ်၍ ငွေရှ့ လုပ်�န်း
စဥ်များကို �ုံး"ဖတ်#ျမှတ်#ဲ့်ကြကသည်။

MGMA EC Meeting on 15-05-2021

MGHRDC ၏ အခေ%��ံခေမာ်တာ စက်�ျုပ်သင်တန်း ဖ�င့််လှစ်
"မန်မာနုိ�်�ံ အထည်#ျုပ်လုပ်�န်း လူ့စမ်းအားအရ�်း
အ"မစ်  ဖံ့ဖြဖိုးငွေရးစ�်တာ  (MGHRDC)  ၏ အငွေ"##ံ
ငွေမာ်တာ  စက်#ျုပ်သ�်တန်း  အမှတ်စဥ်  (၁၉၂)  ကို
၂၀၂၁  #ုနှစ်၊  ငွေမလ  ၁၀  ရက်ငွေန့မှစ၍  ဖ�့််လှစ်
သ�်ကြကား  ငွေပးလျက်  ရှိသည်။  သ�်တန်း  ကာလမှာ
ရက်သတ္တ ၃ ပတ်"ဖစ်ဖြပီး သ�်တန်းသား သ�်တန်းသူ
ဦးငွေရ ၂၅ ဦး တက်ငွေရာက် သ�်ကြကားလျက်ရှိပါသည်။

အငွေ"##ံငွေမာ်တာစက်#ျုပ်သ�်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၂)

အထည်�ျုပ်လပု်ငန်း��င် #င်ခေရာက်ကြကမည့််သူများအတ�က်
အခေ%��ံ အလပု်သမားဥပခေ+ ခေ,ာခေ%ပာပို့�ျ

"မန်မာနုိ�်�ံ  အထည်#ျုပ်လုပ်�န်း  လူ့စမ်းအားအရ�်းအ"မစ်  ဖံ့ဖြဖိုးငွေရးစ�်တာ  (MGHRDC)  ၏  အငွေ"##ံ
ငွေမာ်တာ  စက်#ျုပ်သ�်တန်း  အမှတ်စဥ်  (၁၉၂)  တ�်  တက်ငွေရာကလ်ျက်ရှိငွေသာ  သ�်တန်းသား  သ�်တန်း
သူများအား  "အငွေ"##ံ  အလုပ်သမားဥပငွေ+ သိငွေကာ�်းစရာများ"  ကို  ၂၀၂၁ #ုနှစ်၊  ငွေမလ ၁၈ ရက်ငွေန့တ�်
MGMA ၏ အ�ယ်တန်း အလုပ်သမား ငွေရးရာ အရာရှိ ဦးငွေကျာင်ွေJယျာဖြဖိုး မှ ငွေ,ာငွေ"ပာပုိ့#ျငွေပး#ဲ့်သည်။
MGHRDC  ၏  အငွေ"##ံငွေမာ်တာ  စက်#ျုပ်သ�်တန်းကို  လာငွေရာက်တကင်ွေရာက်ကြကသူ  အများစုသည်
သ�်တန်း��်းဖြပီးငွေနာက် အထည်#ျုပ်စက်ရံုများတ�်  �်ငွေရာက် အလုပ်လုပ်ကို�်ကြကသည်။ ထိုသုိ့  လုပ်�န်း
#�်  စတ�် �်ငွေရာက်ကြကသူများအငွေန"ဖ�့််  မိမိတုိ့  ရပုိ�်#�့််ရှိငွေသာ အလုပ်သမားအ#�့််အငွေရးများနှ�့််  အငွေ"##ံ
အလုပ်သမားဥပငွေ+များအငွေကြကာ�်း သိရှိနားလည်းရန် လိုအပ်သည်။ ထ့ုိငွေကြကာ�့််  MGMA သည် MGHRDC
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၏ အငွေ"##ံငွေမာ်တာ စက်#ျုပ်သ�်တန်း  အမှတ်စဥ်တုိ�်းတ�်  သ�်တန်းသူသ�်တန်းသားများအား  "အငွေ"##ံ
အလုပ်သမားဥပငွေ+ သိငွေကာ�်းစရာများ" ကုိ ငွေ,ာငွေ"ပာပုိ့#ျငွေပးလျက်ရှိပါသည်။

MGMA Junior Labour Officer မှ အငွေ"##ံငွေမာ်တာစက်#ျုပ်သ�်တန်းသား/သူများအား
အငွေ"##ံ အလုပ်သမားဥပငွေ+ သိငွေကာ�်းစရာများ ငွေ,ာငွေ"ပာပို့#ျစဥ်

တည် ဲအလပု်သမားဥပခေ+ %ပဌာန်း�ျက်များနှင့်် ကျင့််#တ်စည်းကမ်းများ (CoC) ကုိ
လုိက်နာကြကရန် အသိခေပးတိုကတ်�န်း%�င်း

"မန်မာနုိ�်�ံ  အထည်#ျုပ်  လုပ်�န်းရှ�်များ  အသ�်း
(MGMA)  ၏  10  Years  Strategy  တ�်  အထည်#ျုပ်
လုပ်�န်းရှ�်များ  လိကု်နာရန်  ကျ�့်် တ်စည်းမျဥ်းများ
(Code of Conduct - CoC) ကို ထည့််သ�်း ငွေရး�ဲထား
ဖြပီး "ဖစ်ပါသည်။

အသ�်း �် စက်ရံုများ အငွေန"ဖ�့်် တည်�ဲ အလုပ်သမား
ဥပငွေ+  "ပဌာန်း#ျက်များ  နှ�့််  ထုတ်"ပန်ထားငွေသာ  ကျ�့််
 တ် စည်းကမ်းများ  (CoC)  ကို  လုိက်နာငွေ�ာ�်ရွက်ဖြပီး
အလုပ်သမားငွေရးရာ  လုပ်�န်း  ညှိနိှု�်းငွေရးငွေကာ်မတီ
(WCC)  နှ�့််  ပုံမှန်ညှိနိှု�်းငွေ�းငွေနးမှုများ  "ပုလုပ်၍
ငွေကာ�်းမန်ငွေသာ အလုပ်ရှ�်  အလုပ်သမား �က်�ံငွေရး
ကြကိုးပမ်းတည်ငွေ�ာက်ကြကရန်  MGMA  အသ�်းမှ  ၂၁-

၀၅-၂၀၂၁ ရက်စဲ"ဖ�့်် အသိငွေပး တုိက်တန်းစာ ထုတ်"ပန်
#ဲ့်သည်။ အသိငွေပးတုိက်တန်းစာအား Download ယူရန်။
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News

%မန်မာနုိင်ငံ အထည်�ျုပ်လပု်ငန်းရှင်များ အသင်း
#န်ခေ ာင်မှုလပု်ငန်းများ ပံမုှန်လည်ပတ်ခေ ာင်ရွက်လျက်ရိှ

"မန်မာနုိ�်�ံ အထည်#ျုပ် လုပ်�န်းရှ�်များအသ�်းသည် ၎�်း၏ ရံုးလုပ်�န်းများကို  Work-From-Home စနစ်
"ဖ�့််  ငွေ�ာ�်ရွက်ရာမှ ၂၀၂၁ #ုနှစ်၊ ဧဖြပီလ ၁ ရက်ငွေန့မှစ၍ UMFCCI  ရှိ  အသ�်း၏ ရံုး#န်းကို ပံုမှန်အတုိ�်း
"ပန်လည်  ဖ�့််လှစ်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။  အသ�်း �်စက်ရံုများအတက်  သ�်းကုန်လို�်စ�်  ငွေထာက်#ံ#ျက်
ထုတ်ငွေပး"#�်း၊  ပုိ့ကုန်လို�်စ�်  Country  of  Origin  (CO)  ထုတ်ငွေပး"#�်း၊  Re-Export  ငွေထာက်#ံ#ျက်
ထုတ်ငွေပး"#�်း၊ စသည့််  န်ငွေ�ာ�်မှုလုပ်�န်းများကို ပံုမှန်အတုိ�်း ငွေ�ာ�်ရွက်ငွေပးလျက်ရှိပါသည်။

ထို့အ"ပ�် လတ်တငွေလာကာလ အသ�်း �်စက်ရံုများ  ရ�်�ုိ�်ငွေနရသည့််  အလုပ်သမားလစာငွေ�ထုတ်ယူရန်
အ#က်အ#ဲများ  ငွေ"ပလည်ငွေစရန်  အသ�်းအငွေန"ဖ�့််  One-Stop-Service  (OSS)  နှ�့််  #ျတ်ိ�က်၍  ကူညီ
ငွေ�ာ�်ရွက်ငွေပးလျက်ရှိသည်။ အလုပ်သမား ဥပငွေ+နှ�့်် အလုပ်သမားငွေရးရာ ကိစ္စရပ်များအတက် အသ�်း၏
အလုပ်သမားငွေရးရာ ဌာနမှာလည်း  န်ငွေ�ာ�်မှုများ ပံုမှန်ငွေ�ာ�်ရွက်ငွေပးလျက်ရှိပါသည်။

%မန်မာနုိင်ငံ အထည်�ျုပ်လပု်ငန်း လူစ�မ်းအား အရင်းအ%မစ် ဖ�ံ့ဖြဖိုးခေရးစင်တာ
သင်တန်းခေကျာင်း သင်တန်းများ ပံမုှန်ဖ�င့််လှစ်

"မန်မာနုိ�်�ံ  အထည်#ျုပ်လုပ်�န်းရှ�်များအသ�်း၏  သ�်တန်းငွေကျာ�်း"ဖစ်ငွေသာ  "မန်မာနုိ�်�ံ  အထည်#ျုပ်
လုပ်�န်း လူ့စမ်းအားအရ�်းအ"မစ် ဖံ့ဖြဖိုးငွေရးစ�်တာ (Myanmar Garment Human Resource Development

Center - MGHRDC)  သည် သ�်တန်းများကို ပံုမှန်ဖ�့််လှစ်ပုိ့#ျငွေပးလျက်ရှိပါသည်။ အထည်#ျုပ်စက်ရံုများ
တ�် အလုပ်လုပ်ကို�်လိုသူများအတက် အငွေ"##ံငွေမာ်တာစက်#ျုပ်သ�်တန်းကို အ#မဲ့် သ�်ကြကားပုိ့#ျငွေပးလျက်
ရှိပါသည်။

အ#တ်အထည် လကလ်ီကုမ္ပဏီကြကီးများက
အပ်ထည်အသစ်များ %ပန်လည်မှာယမူည်

"မန်မာနုိ�်�ံရှိ  အထည်#ျုပ်  စက်ရံုများမှ  အပ်ထည်အသစ်များ  တ"ဖည်း"ဖည်း  "ပန်လည်  မှာယူသားမည်
"ဖစ်ငွေကြကာ�်း  �ီ+�်အ တ်အထည် လက်လကီုမ္ပဏီကြကီး  H&M  က ငွေ"ပာ�ုိ#ဲ့်ငွေကြကာ�်း  ရုိက်တာသတ�်းကို
ကုိးကား၍ Eleven Media Group က ၁၉-၀၅-၂၀၂၁ ရက်ငွေန့တ�် အ�်တာနက်စာမျက်နှာ ၌ ငွေရးသားငွေဖာ်"ပ
ထားသည်။  www.sourcingjournal.com  ၏  အ�်တာနက်စာမျက်နှာ တ�်လည်း  Bestseller  ၊  H&M  နှ�့််
Primark  တုိ့က "မန်မာနုိ�်�ံမှ  အထည်မှာယူမှုများ  "ပန်လည်လုပ်ငွေ�ာ�်မည်"ဖစ်ငွေကြကာ�်း ငွေဖာ်"ပထားသည်
ကုိ  ငွေတ့ရသည်။  ထ့ုိ"ပ�်  ဥငွေရာပ  ကုန်သည်ကြကီးများအသ�်း  ("မန်မာ)  (EUROCHAM  Myanmar)  မှ
"Should We Stay or Should We Go" ငွေ#ါ�်းစဥ်"ဖ�့်် "မန်မာအထည်#ျုပ်လုပ်�န်း၏ လက်ရှိ"ဖစ်ငွေပါ်လျက်ရှိ
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https://drive.google.com/file/d/1i1GQVD6xG_PwGa-MqgqQlQe3M5XtzWbM/view?usp=sharing
https://sourcingjournal.com/topics/labor/myanmar-bestseller-hm-sourcing-primark-factories-garment-workers-verisk-aafa-280437/
https://news-eleven.com/article/208519
https://news-eleven.com/article/208519


ငွေသာ  အငွေ"#အငွေနများကို  သံုးသပ်ငွေ�းငွေနးထားသည့််  စာတမ်းတစ်ငွေစာ�်ကို  ၂၀၂၁  #ုနှစ်၊  ငွေမလအတ�်း
ထုတ်"ပန်#ဲ့်ဖြပီးငွေနာက်  ဂျာမနီနုိ�်�ံ  သံရံုး  (ရန်ကုန်)  ၏  ငွေဖ့်စ်ဘုတ်  စာမျက်နှာတ�်လည်း  လတ်တငွေလာ
အကျပ်အတည်း ကာလ အထည်#ျုပ်လုပ်�န်းတ�် လုပ်ကို�်ငွေနငွေသာ "မန်မာအမျ ို းသမီး�ယ်များ �က်လက်
ရပ်တည်နုိ�်ငွေစရန်  "မန်မာ့်အထည်#ျုပ်လုပ်�န်းများအား  ဂျာမနီနုိ�်�ံအငွေန"ဖ�့််  �က်လက်ပံ့်ပုိးသားမည်
"ဖစ်ငွေကြကာ�်း ငွေရးသားငွေဖာ်"ပထားသည်ကို ငွေတ့ရသည်။

Membership Updates
NEW MEMBERS in May 2021

Number of New Factories in May, 2021

Country No. of Factories

Myanmar 1

Total 1

MEMBERSHIP UPDATE AS OF MAY 2021

Status Country No. of Factories

Active

Myanmar 75

China 302

Korea 58

Japan 22

Others 25

Joint Venture 31

Active (Local, Sub-Con, Market, Inspection, Textile 51

Total (Active) 564

Inactive Factories 177

Grand Total 741
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