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Activities

MGMA Resource Center မိတ်ဆက်ပဲွ

မြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MGMA) ၏ Resource Center မိတ်ဆက်ပဲွ အခန်းအနားကုိ
အသင်း၏ သင်တန်းဘေကျာင်း  MGHRDC (Myanmar Garment Human Resource Development Center)

တွင် စက်တင်�ာလ ၁၄ ရက်ဘေန့်၌ ပြုပလုပ်ကျင်းပခဲ့်သည်။ အခန်းအနားကုိ Online Virtual စနစ်မြဖင့် ် ပြုပလုပ်ခဲ့် ပြပီး
MGMA ဥက္ကဌ ဦးမြမင့် ်စုိး၊ အဘေထွဘေထွအတွင်းဘေရးမှူး ဘေ=ါ်ခုိင်ခုိင်နွယ် နှင့် ် အလုပ်အမှုဘေဆာင်အဖဲွ ့်'င်များ၊ ဥဘေရာပ
သမဂ္ဂ၏ ဖံွ ့်ဖြိုဖိးဆဲနုိင်ငံများမှ  သွင်းကုန်များတုိးမြမှင့် ်ဘေရးဗဟုိ  (CBI)  အဖဲွ ့် တာ'န်ရိှ  ပုဂ္ဂိ ုလ်များ  တက်ဘေရာက်ခဲ့် +က
သည်။ ဥက္ကဌဦးမြမင့် ်စုိး မှ အဖွင့် ်အမှာစကား ဘေမြပာ+ကား၍ အခန်းအနားကုိ ဖွင့် ်လှစ်ဘေပးခဲ့်သည်။

အသင်း'င်စက်ရံုများ လုိအပ်ဘေသာ အထည်သား (Fabric)၊ အပ်ချည် (Thread) နှင့် ် တဲွဖက်အပုိတပ်ဆင် ပစ္စည်း
(Accessory)  စသည့် ်  ကုန်+ကမ်းပစ္စည်း  နမူနာပံုစံများကုိ  တစ်ဘေနရာတည်းတွင်  ရှာဘေဖွဘေရွးချယ်'ယ်ယူနုိင်ဘေစရန်
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ရည်ရွယ်၍  MGMA Resource  Center  ကုိ  တည်ဘေထာင်မြခင်းမြဖစ်ပြပီး  MGMA  နှင့် ်  CBI  တုိ့်အ+ကားပူးဘေပါင်း
ဘေဆာင်ရွက်ခဲ့် မြခင်းမြဖစ်သည်။ ပစ္စည်းများကုိ နုိင်ငံတကာဘေIးကွက်အတွင်း  Digital Platform မှတဆင့် ် 'ယ်ယူနုိင်
ဘေစရန်အတွက်လည်း လုပ်ဘေဆာင်လျက်ရိှသည်။
"MGMA Resource Center" virtual launch event သုိ့် တက်ဘေရာက်ချီးမြမှင့် ်ဘေပး+ကဘေသာ မြပည်တွင်းမြပည်ပ မိတ်
ဖက်အဖဲွ ့်အစည်းများနှင့် ် အသင်း'င်စက်ရံုများအား အသင်းမှ အထူးဘေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။ အဘေသးစိတ် သိရိှလုိပါ
က အသင်းရံုးသုိ့် တုိက်ရုိက်ဆက်သွယ်၍လည်းဘေကာင်း၊  managingdirector@myanmargarments.org သုိ့် အီး
ဘေမးလ် ဘေပးပုိ့်၍လည်းဘေကာင်း စံုစမ်းဘေမးမြမန်းနုိင်ပါသည်။

Factory Industrial Relations Management သင်တန်း

မြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏  Employers' Package  မှ ပုိ့်ချဘေသာ အလုပ်သမား ဥပဘေ=
ဆုိင်ရာ သင်တန်းမြဖစ်သည့် ်  "Factory Industrial Relations Management"  သင်တန်းကုိ စက်တင်�ာလ ၁၂၊
၁၉၊ ၂၆ နှင့် ် ဘေအာင်တုိ�ာလ ၃ ရက်ဘေန့်တုိ့်၌ အုပ်စု နှစ်စုခဲွ၍ ဘေဆာင်ရွက်ခဲ့်သည်။ သင်တန်းကုိ သင်တန်းသား ၂၂
ဦးတက်ဘေရာက်ခဲ့် ပြပီး  MGMA  ၏ အလုပ်သမားဘေရးရာ  အရာရိှ  ဦးမင်းစုိးဟန်  မှ  ဘေအာက်ပါ  ဘေခါင်းစဥ်များမြဖင့် ်
ဘေဆွးဘေနွးပုိ့်ချဘေပးခဲ့်သည်။

1. Introduction to Applied Labor Laws
2. Employment and Orientation
3. Employment Contract and Workplace Rules
4. Payment of Wages and Variable Pays
5. Leaves and Holidays
6. Social Security
7. Settlement of Labor Dispute
8. Labor Organization

Participants Group (A) Participants Group (B)
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Presentation slide in the training Presentation slide in the training

Employers'  Package  သည်  ILO ACT/EMP  ၏ အကူအညီမြဖင့် ်  မြမန်မာနုိင်ငံ  အထည်ချုပ်  လုပ်ငန်းရှင်များ
အသင်းမှ အဘေကာင်အထည်ဘေဖာ်ဘေဆာင်ရွက်ဘေသာ အသင်း'င်စက်ရံုများအတွက် အလုပ်သမားဘေရးရာ 'န်ဘေဆာင်မှု
အစုစု  မြဖစ်သည်။  အသင်း'င်စက်ရံုများ၏  အလုပ်သမားဘေရးရာ  ကိစ္စရပ်များအတွက်  ဥပဘေ=အ+ကံဘေပးမြခင်းနှင့် ်
အမြခား 'န်ဘေဆာင်မှုများ ဘေဆာင်ရွက်ဘေပးလျက်ရိှသည်။ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု အလုပ်သမားဘေရးရာ ကိစ္စရပ်များအတွက်
အလုပ်သမားဥပဘေ=သင်တန်းများကုိလည်း ပုိ့်ချဘေပးလျက်ရိှသည်။

လုပ်ငန်း�ွင် ခေ�းအန ္တရာယ်ကင်းရှင်းခေရးနှင့် ် ကျန်းမာခေရး စီမံ�န့်် �ဲွမှုသင်တန်း

MGMA နှင့် ် ActionAid Myanmar (AAM) တုိ့် ပူးဘေပါင်းဘေဆာင်ရွက်သည့် ် "လုပ်ငန်းခွင် ဘေ�းအန ္တရာယ် ကင်း
ရှင်းဘေရးနှင့် ်  ကျန်းမာဘေရး စီမံခန့််ခဲွမှု  သင်တန်း"  ကုိ စက်တင်�ာလ ၂၇ မှ ၃၀ ရက်ဘေန့်အထိ  Online Virtual

စနစ်မြဖင့် ် ပြုပလုပ်ခဲ့်သည်။ သင်တန်းကုိ MGMA ၏ အဘေထွဘေထွအတွင်းဘေရးမှူး ဘေ=ါ်ခုိင်ခုိင်နွယ် မှ အဖွင့် ်အမှာစကား
ဘေမြပာ၍ ဖွင့် ်လှစ်ဘေပးခဲ့် ပြပီး သင်တန်းသားဦးဘေရ ၂၅ ဦးတက်ဘေရာက်ခဲ့်သည်။

အဘေထွဘေထွအတွင်းဘေရးမှူး ဘေ=ါ်ခုိင်ခုိင်နွယ် မှ အဖွင့် ်အမှာစကား ဘေမြပာ+ကားစဥ် အဘေထွဘေထွအတွင်းဘေရးမှူး ဘေ=ါ်ခုိင်ခုိင်နွယ် မှ အဖွင့် ်အမှာစကား ဘေမြပာ+ကားစဥ်

တက်ဘေရာက်သူ သင်တန်းသားများ တက်ဘေရာက်သူ သင်တန်းသားများ
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သင်တန်းတွင် ပုိ့်ချဘေသာ Presentation Slide သင်တန်းတွင် ပုိ့်ချဘေသာ Presentation Slide

"လုပ်ငန်းခွင် ဘေ�းအန ္တရာယ်ကင်းရှင်းဘေရးနှင့် ် ကျန်းမာဘေရး စီမံခန့််ခဲွမှု သင်တန်း" တွင် လတ်တဘေလာ မြဖစ်ပွားလျက်
ရိှဘေသာ COVID-19 ဘေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ဘေရး စက်ရံု၊ အလုပ်ရံုများ လုိက်နာဘေဆာင်ရွက်ရမည့် ် အချက်များ
ကုိလည်း ထည့် ်သွင်းပုိ့်ချ ဘေဆွးဘေနွးခဲ့် +ကသည်။

MGMA အလုပ်အမှုခေဆာင်အဖဲွ ့် အစည်းအခေ&း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်�ာလ အတွက် အသင်း၏ လစဥ်ပံုမှန် အလုပ်အမှုဘေဆာင်အစည်းအဘေ'းပဲွကုိ ၂၅-၀၉-၂၀၂၁
ရက်ဘေန့်တွင် online virtual စနစ်မြဖင့် ် ကျင်းပပြုပလုပ်ခဲ့်သည်။ အစည်းအဘေ'းတွင် MGMA ၏ Annual General

Meeting  (AGM)  ကုိ  ဘေရှ ့်လာမည့် ်  =ီဇင်�ာလအတွင်း  ပြုပလုပ်ကျင်းပနုိင်ဘေရး  ကိစ္စများ၊  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း
ကဏ္ဍ၏ လတ်တဘေလာ အဘေမြခအဘေနနှင့် ်  လုိအပ်ချက်များအဘေပါ် စစ်တမ်းဘေကာက်ယူဘေရးကိစ္စများ၊  အသင်းမှ ပုိ့်ချ
ဘေပးလျက်ရိှဘေသာ သင်တန်းဘေရးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ်  အမြခား အဘေ+ကာင်းအရာများကုိ ဘေဆွးဘေနွးဆံုးမြဖတ်ခဲ့် +ကသည်။
ထုိ့်အမြပင် လုိင်စင်ဘေထာက်ခံချက် ဘေလNာက်ထားမှုစနစ်ကုိ အမြပည့် ်အ' အွန်လုိင်းစနစ် မြဖစ်ဘေရးဘေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ
Developer ကုမ္ပဏီ၏ တင်မြပချက်များအဘေပါ် ဘေဆွးဘေနွးညိှနှုိင်းခဲ့် +ကသည်။

Developer ကုမ္ပဏီမှ အွန်လုိင်းစနစ်ဆုိင်ရာ ကိစ္စများ ရှင်းလင်းတင်မြပစဥ်
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ကုိယ်&န်ခေဆာင်နှင့် ် နုိ့်တုိက်မိ�င် အထည်�ျုပ်အလုပ်သမားများအား ခေငွခေ)ကးခေထာက်ပံ့်

မြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MGMA) သည် Livelihoods and Food Security Fund -

LIFT Myanmar ၏ ပံ့် ပုိးကူညီမှု မြဖင့် ် အသင်း'င် စက်ရံုများရိှ လက်ရိှအလုပ်လုပ်ကုိင်ဘေနဘေသာ ကုိယ်'န်ဘေဆာင်နှင့် ်
နုိ့်တုိက်မိခင်များ၊  နာတာရှည်ဘေရာဂါသည်များအား  ဘေငွဘေ+ကးဘေထာက်ပံ့် ဘေရး  အစီအစဥ်ကုိ  အဘေကာင်အထည်ဘေဖာ်
ဘေဆာင်ရွက်ခဲ့်သည်။  ၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  စက်တင်�ာလအတွင်း  အသင်း'င်အထည်ချုပ်စက်ရံု  (၂၀)  ဘေကျာ်မှ
ကုိယ်'န်ဘေဆာင်နှင့် ် နုိ့်တုိက်မိခင် အလုပ်သမား ဦးဘေရ စုစုဘေပါင်း  (၂၉၄)  ဦးအား တစ်ဦးလNင် ဘေငွကျပ် ၇၀၀၀၀ စီ
ဘေထာက်ပံ့် ဘေပးနုိင်ခဲ့်သည်။ အဆုိပါ ဘေငွဘေ+ကးဘေထာက်ပံ့် မြခင်း အစီအစဥ်ကုိ ယခုခုနှစ်၊ စက်တင်�ာလမှ =ီဇင်�ာလ
အထိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများမှ အထက်ပါအတုိင်း အကျံုး'င်ဘေသာ အလုပ်သမား စုစုဘေပါင်း ၉၀၀ ဦးအထိ ကူညီ
ဘေထာက်ပံ့် ဘေပးသွားမည်မြဖစ်၍ ကျန်ရိှဘေသာ ၆၀၆ ဦးအား ဆက်လက်ကူညီဘေထာက်ပံ့် ဘေပးသွားမည် မြဖစ်သည်။

News

&န်ခေဆာင်မှုများ ဆက်လက်ခေဆာင်ရွက်ခေပးလျက်ရိှ
မြမန်မာနုိင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း  (MGMA) သည် အသင်း၏ 'န်ဘေဆာင်မှုများမြဖစ်ဘေသာ သွင်းကုန်
လုိင်စင် ဘေထာက်ခံချက်၊ ပုိ့်ကုန်အတွက် Country of Origin (CO) နှင့် ် အမြခား သက်ဆုိင်ရာ ဘေထာက်ခံချက်များ
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ထုတ်ဘေပးမြခင်း  'န်ဘေဆာင်မှုများကုိ  စဥ်ဆက်မမြပတ်  ဘေဆာင်ရွက်ဘေပးလျက်ရိှရာ  ၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  စက်တင်�ာလ
အတွက် သွင်းကုန်လုိင်စင်ဘေထာက်ခံချက် အဘေစာင်ဘေရ စုစုဘေပါင်း ၁၀၃၂ ဘေစာင် ထုတ်ဘေပးခဲ့်သည်။
ထုိ့်အမြပင် အသင်း'င်စက်ရံုများ အလုပ်သမားလစာ ဘေငွသား ထုတ်ယူနုိင်ရန်အတွက် One-Stop-Service (OSS)

မြဖင့် ်  ချိတ်ဆက်ဘေပးမှု၍  ကူညီဘေဆာင်ရွက်ဘေပးလျက်ရိှသည်။  စက်ရံု၊  အလုပ်ရံုများ  အဘေနမြဖင့် ်  မိမိအစီအစဥ်မြဖင့် ်
�ဏ်များနှင့် ် တုိက်ရုိက်ချိတ်ဆက်ဘေဆာင်ရွက်လာ+ကပြပီး ဘေလNာက်ထားမှုဘေလျာ့် နည်းလာဘေသာ်လည်း OSS မှတဆင့် ်
ဘေလNာက်ထားရန်  လုိအပ်ဘေသာ  စက်ရံုများအတွက်  MGMA  မှ  ဆက်လက်  'န်ဘေဆာင်မှု  ဘေပးလျက်ရိှပါသည်။
အသင်း'င်  စက်ရံုများ  အဘေနမြဖင့် ်  သက်ဆုိင်ရာလအတွက် အလုပ်သမား လစာဘေငွသား ထုတ်ယူနုိင်ရန်  အချက်
အလက်များကုိ managingdirector@myanmargarments.org အီးဘေမးလ်သုိ့် ဘေပးပုိ့်နုိင်ပါသည်။

COVID-19 ကာကွယ်ခေဆးအ)ကာင်း သိခေကာင်းစရာ ပုိ့်စ်တာ

Upcoming Events

No. Description Date & Time Venue

1. Quality Controller Training 4th-21th Oct 2021 Virtual, Zoom

2. Stakeholder Round Table Discussion 14th Oct 2021 (TBC) Online Webinar

3. Members' Update Event 11th Nov 2021 (TBC) Online Webinar

4. MGMA Annual General Meeting (AGM) December, 2021 (TBC) Online Webinar
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Membership Update

New Members in September 2021

Country No. of Factories

Hong Kong 2

Korea 1

Total 3

Membership Update as of September 2021

Status Country No. of Factories

Active

Myanmar 68

China 260

Korea 54

Japan 16

Others 23

Joint Venture 25

Active (Local, Sub-Con, Market, Inspection, Textile) 39

Total (Active) 485
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