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Activity
အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ Stakeholder Round Table Discussion

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှ င့် မှီခိုလု ပ်ကိုင်နေကြသော အလု ပ်သမားများ၏ မြေပြင်သတင်း
အချက်အလက်များ ဖလှ ယ်ရန်နှင့် ပို မို ကောင်းမွ န်သော လု ပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်
ရေး ဆွေးနွေးတို င်ပင်နိုင်ရန် မြန်မာနို င်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MGMA) နှ င့် ဂျာမန် လက်လီ
ရောင်းသူ များ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေး အသင်း (Foreign Trade Association of German Retailers - AVE) တို ့
ပူ းပေါင်း၍ Garment Stakeholder Round Table Discussion အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့
တွ င် ပြုလု ပ်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲ ကို AVE မှ ဦးဆောင်၍ online virtual webinar စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ ပြီ း MGMA
အသင်း ဥက္က ဌ ဦးမြင့်စို း၊ အထွေထွေ အတွ င်းရေးမှူး ဒေါ်ခို င်ခိုင်နွယ် နှ င့် အလု ပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ ဝ့ င်များ၊ Smart
Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ Center for Economic and Social Development - CESD မှ တာဝန်ရှိသူများ၊
Myanmar Center for Responsible Business (MCRB) မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ EIRIS Foundation မှ တာဝန်ရှိ
သူ များနှ င့် လု ပ်ငန်းအပ်နှံသူ Buyer/Brand ကို ယ်စားလှ ယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ တွင် MGMA အထွေထွေ အတွ င်းရေးမှူး ဒေါ်ခို င်ခိုင်နွယ်
မှ လက်ရှိ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ၏ လု ပ်ငန်းအခြေအနေ၊ မှီခိုလု ပ်ကိုင်နေ
ကြသော အလု ပ်သမားများ၏ အခြေအနေ၊ အခြား မြေပြင်အချက်အ
လက်များ၊ ရှု မြင်သုံးသပ်ချက်အမြင် (MGMA's perspective) နှ င့်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လု ပ်ငန်းများကို ဖော်ပြဆွေးနွေးခဲ့ သည်။
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မြန်မာ့အထည်အလိ ပ်နှင့် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ လု ပ်ငန်းခွ င် အခြေအနေ၊
အလု ပ်သမားရေးရာနှ င့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြှ င့်တင်
ရေး လု ပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Smart Myanmar ၏ ဦး
ဆောင်သူ Mr. Jacob မှလည်း ၂၀၂၁ ခုနှ စ်၊ ဇွ န်လမှ စက်တင်ဘာလ
အထိ လများအတွ င်း စက်ရုံအလု ပ်သမား ၁၉၉၆ ဦးအား မေးမြန်း
ထားသည့် အချက်အလက်များကို ဝေမျှ ဆွေးနွေး ပေးခဲ့ သည်။
ထို ့ပြင် CESD ဒါရို က်တာ ဦးမင်းဇာနည် မှ လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စစ်တမ်းကောက်ယူမှု အခြေအနေနှ င့်
အချက်အလက်များကို လည်းကောင်း၊ MCRB နှ င့် EIRI တို ့မှ ၎င်းတို ့၏ တွေ ့ရှိချက်များကို လည်းကောင်း အသီ း
သီ း ဖော်ပြဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။ လု ပ်ငန်းအပ်နှံသူ Buyer/Brand ကို ယ်စားလှ ယ်မှလည်း ၎င်းတို ့အပေါ် ကျရောက်
လျက်ရှိသော ဖိ အားများနှ င့် လု ပ်ငန်းအခက်အခဲ များအကြောင်း ဖော်ပြဆွေးနွေးခဲ့ သည်။

current activities of MGMA

MGMA Secretary General conducting presentation

conductor fro AVE hosting the webinar

buyer/brand representative

Mr. Roger
Chinese Textile & Garment Manufacturers Association in Myanmar

MGMA Chairman, Secretary General, CECs, ECs and MD
Joing the webinar
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ထို ့နောက် စက်ရုံပေါင်း ၅၀၀ ကျော် လု ပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီ း ၈၅ ရာခို င်နှန်း ပါဝင်သော အလု ပ်
သမားဦးရေ ငါးသိ န်းနည်းပါး မှီခိုလု ပ်ကိုင်နေသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ဆက်လက်လည်ပတ်ရှင်သန်နိုင်
ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။

လု ပ်ငန်းခွ င် ဘေးအန ္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှ င့် ကျန်းမာရေး စီ မံခန့် ခွဲမှု
အဆင့်မြင့် ToT သင်တန်း
မြန်မာနို င်ငံ အထည်ချုပ် လု ပ်ငန်းရှင်များ အသင်း MGMA နှ င့် ActionAid Myanmd (AAM) တို ့ ပူ းပေါင်း၍
"လု ပ်ငန်းခွ င် ဘေးအန ္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှ င့် ကျန်းမာရေး စီ မံခန့် ခွဲမှု မိ တ်ဆက်သင်တန်း" များ ပို ့ချပေးခဲ့ ရာ လေး
ကြိ မ် ပြီ းမြောက်ခဲ့ပြီ း ဖြစ်သည်။ ထို သို ့ ပို ့ချပေးခဲ့ ပြီ းနောက် လို အပ်ချက်အရ "လု ပ်ငန်းခွ င် ဘေးအန ္တရာယ် ကင်း
ရှင်းရေးနှ င့် ကျန်းမာရေး စီ မံခန့် ခွဲမှု အဆင့်မြင့် ToT သင်တန်း" ကို အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့
အထိ ပြုလု ပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းကို online virtual စနစ်ဖြင့် ပို ့ချခဲ့ ပြီ း အဆင့်မြင့်သင်တန်း ဖြစ်သည့် အလျောက်
စက်ရုံအလု ပ်ရုံများမှ လု ပ်ငန်းခွ င် ဘေးအန ္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှ င့် ကျန်းမာရေးဆို င်ရာ စီ မံခန့် ခွဲရေးဌာန နှ င့် CSR
Compliance ဌာန တို ့မှ မန်နေဂျာများ၊ တာဝန်ခံများ ပါဝင်သော သင်တန်းသား ဦးရေး ၃၀ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
MGMA ၏ မန်နေဂျင်း ဒါရို က်တာ ဒေါ်အေးမိ ရှိန် မှ အဖွ င့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ ပြီ း သင်ခန်းစာများကို WSH
Myanmar မှ ပို ့ချပေးခဲ့ သည်။

သင်တန်းမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ လု ပ်ငန်းခွ င် ဘေးအန ္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှ င့် ကျန်းမာရေး ဆို င်ရာ အဆင့်မြင့်
သင်တန်းဖြစ်သည့်အပြင် အထည်ချုပ်စက်ရုံများ၏ လု ပ်ငန်းသဘာဝအပေါ်အထူ းပြုသည့် Tailor-made ToT
သင်တန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သောကြောင့် တက်ရောက်ရန် စာရင်းပေးသွ င်းမှု များပြားခဲ့ သည်။ ထို ့ကြောင့် ယင်း
သင်တန်းကို နို ဝင်ဘာလ ၂၂ မှ ၂၇ အထိ နေ့ရက်များတွ င် ထပ်မံပို ့ချပေးမည် ဖြစ်သည်။
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MGMA Joint Secretary U Kyin Tun
Delivering Closing Speech

MGMA Managing Director Daw Aye Mi Shein
Delivering Opening Speech

Contents and Training Plans

A training slide

Participants in the training

Training slide and participants

The trainer conducting presentation

The trainer conducting presentation
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အလု ပ်သမားဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များအား လေးစားလို က်နာ၍
အသင်း၏ Voluntary Labor Compliance Assessment အစီ အစဥ်တွင်
ပူ းပေါင်းပါဝင်ကြရန် တို က်တွန်းခြင်း
ကမာ္ဘ တစ်ဝန်း COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နှင့်
အခြား ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖြစ်ရပ်များ၏ နောက်ဆက်တွဲ
သက်ရောက်မှုများကြောင့် မြန်မာ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း
တွ င်လည်း အခြားလု ပ်ငန်းကဏ္ဍများ နည်းတူ လု ပ်သား
အင်အား လျှော့ချခြင်း၊ စက်ရုံအလု ပ်ရုံပိ တ်သိမ်းခြင်း
များနှ င့်အတူ အလု ပ်အကို င်ဆုံးရှုံးမှု များစွ ာရှိခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ MGMA ၏ အသင်းဝင်စက်ရုံ ၆၀၀ ကျော်
ရှိသည့်အနက် စက်ရုံပေါင်း ၅၀၀ နီးပါး လု ပ်ငန်း ဆက်
လက် လု ပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ အသင်းဝင်စက်ရုံများ အနေ
ဖြင့် အလု ပ်သမားဥပဒေနှ င့် အသင်းမှ ထု တ်ပြန်သော
ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများ (Code of Conduct) ကို
လေးစားလို က်နာ၍ အလု ပ်သမားအခွ င့်အရေးကို အကာ
အကွ ယ်ပေးလျက် အလု ပ်အကို င်အခွ င့်အလမ်းများကို
ဆက်လက်ထိန်းသိ မ်းထားရန် လို အပ်လျက်ရှိပါသည်။
ထို ့ကြောင့် မြန်မာနို င်ငံ အထည်ချုပ် လု ပ်ငန်းရှင်များ
အသင်း MGMA အနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှ စ်၊ အောက်တို
ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် အသင်းဝင်စက်ရုံများသို ့
တို က်တွန်းခြင်း စာတစ်စောင် ထု တ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ထု တ်ပြန်ခဲ့သောစာတွ င် MGMA အနေဖြင့် အသင်းဝင်စက်ရုံများအား အလု ပ်သမားဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များနှ င့်
အသင်း၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ (CoC) ကို

လေးစားလို က်နာ၍ အသင်းမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်

"Voluntary Labor Compliance Assessment" စစ်ဆေးခြင်းလု ပ်ငန်းတွ င် ပူ းပေါင်းပါဝင်ကြရန် တို က်တွန်းထား
သည်။ ထို သို ့ လို က်နာလျက် ပူ းပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထို း၍ အသင်းရုံးသို ့
ပြန်လည် ပေးပို ့ရန်လည်း ဖော်ပြပါရှိသည်။ MGMA အသင်းသည် အသင်းဝင်စက်ရုံများမှ ပြန်လည်ပေးပို ့သော
ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထို းခြင်း စာရွက်များကို

ဆက်လက်စုဆောင်း၍ "Voluntary Labor Compliance

Assessment" စစ်ဆေးခြင်းကို အစီ အစဥ်အတို င်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

အရည်အသွေးထိ န်းသိ မ်းသူ ToT သင်တန်း
မြန်မာနို င်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း MGMA နှ င့် ဂျာမန် လက်လီရောင်းသူ များ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေး
အသင်း (Foreign Trade Association of German Retailers - AVE) တို ့ ပူ းပေါင်း၍ Quality Controller
Intensive Training ToT ကို အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ပြုလု ပ်ခဲ့သည်။ အဆို ပါသင်တန်း
ကို MGMA ၏ အထွေထွေအတွ င်းရေးမှူး ဒေါ်ခို င်ခိုင်နွယ်မှ အဖွ င့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ ဲ ပြီ း BUILDTEK
Consultants [Pvt] Ltd မှပို ့ချပေးခဲ့ သည်။ အသင်းဝင်စက်ရုံများမှ ထု တ်ကုန်အရည်အသွေး ထိ န်းချုပ်စစ်ဆေး
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သူ များ၊ MGMA ၏ သင်တန်းကျောင်းဖြစ်သော MGHRDC မှ သင်တန်းဆရာမများ အပါအဝင် သင်တန်းသား
သင်တန်းသူ စုစု ပေါင်း ၃၉ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အထည်ချုပ်စက်ရုံများတွ င် ချုပ်လုပ်ပြီးအထည် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆို င်ရာ စံ ချိန်စံညွှ န်းများ၊ နည်းစနစ်
များအပြင် တင်ဆက်ပြသခြင်းနှ င့် ဆက်သွယ်ပြောဆို ခြင်း ကျွမ်းကျင်မှု (Presentation & Communication
Skill) ဆို င်ရာ သင်ခန်းစာများကို သင်ကြားပို ့ချပေးခဲ့ သည်။ Intensive ToT ဖြစ်သည့်အလျောက် တက်ရောက်ခဲ့
သော သင်တန်းသား/သူ များက မိ မိတို့၏ စက်ရုံ သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီ းသီ းတွ င် သင်တန်း
ဆရာ/ဆရာမများအဖြစ် ဆက််လက်၍ လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြားပို ့ချပေးနို င်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်းနောက်ဆုံးရက်တွင် ဂျာမန် လက်လီရောင်းသူ များ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေး အသင်း (Foreign Trade
Association of German Retailers - AVE) မှ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ Mr. Julian Stodt မှ အပိ တ်အမှာစကား
ပြောကြားခဲ့ ပြီ း MGMA ၏ မန်နေဂျင်းဒါရို က်တာ ဒေါ်အေးမိ ရှိန် မှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ များ၏ စာမေးပွဲ
ရမှတ်များ ကြေငြာပေးခဲ့ သည်။

AVE - Project Manager Mr. Julian
speaking remarks

MGMA Managing Director Daw Aye Mi Shein
announcing exam scores

Participants

Participants

ကို ယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို တ
့ ို က်မိခင် အလု ပ်သမားများအား ငွေကြေးဆက်လက်ထောက်ပ့ံ
Livelihoods and Food Security Fund - LIFT Myanmar ၏ ပံ့ ပို းကူ ညီ မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သော အသင်းဝင်
စက်ရုံများရှိ လက်ရှိအလု ပ်လုပ်ကိုင်နေသော ကို ယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို ့တိုက်မိခင်များ၊ နာတာရှည် ရောဂါသည်များ
အား ငွေကြေးထောက်ပ့ံ ရေး အစီ အစဥ်ကို အောက်တိုဘာလအတွ င်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ စက်ရုံပေါင်း ၁၉
ရုံမှ ကို ယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို ့တိုက်မိခင် အလု ပ်သမား ၂၉၉ ဦးအား တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် ၇၀,၀၀၀ စီ ထောက်ပံပေး
နို င်ခဲ့သည်။ ယင်း ငွေကြေးထောက်ပ့ံ မှု အစီ အစဥ်သည် စက်တင်ဘာလမှ ဒီ ဇင်ဘာလအတွ င်း အထက်ပါအတို င်း
အကျုံးဝင်သော အလု ပ်သမား စု စု ပေါင်း ၉၀၀ ဦးအထိ ငွေကြေးထောက်ပ့ံ ပေးသွ ားမည် ဖြစ်သည်။
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Giving cash assistance to vulnerable garment workers

Giving cash assistance to vulnerable garment workers

News
Voluntary Labor Compliance Assessment
Voluntary Labour Compliance Assessment သည်
၂၀၁၉ ခုနှ စ် အတွ င်း MGMA နှ င့် ILO/ACTEMP
တို ့ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အလု ပ်သမား
ဥပဒေ လေးစားလို က်နာမှု ဆိုင်ရာ ကို ယ့်ကို ယ်ကို အကဲ
ဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း အစီ အစဥ် တစ်ခုဖြစ်သည်။
Pilot Test အဖြစ် အသင်းဝင် စက်ရုံနှ စ်ရုံကို အကဲ ဖြတ်
စစ်ဆေးမှု ပြုလု ပ်ခဲ့ပြီ း ၂၀၂၀ ခုနှ စ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၁၇
ရက်နေ့တွင် တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ သော အစီ အစဥ်တစ်ခု
ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွ င် ကို ဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်
ပွ ားမှု ကြောင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသော
အသင်း၏ ဦးစားပေး အစီ အစဥ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ အသင်းထု တ်ပြန်ထားသော အောက်တိုဘာလ
(၆) ရက် ရက်စွဲပါ အသင်းဝင်များသို ့ တို က်တွန်းခြင်း
စာအရ Voluntary Labour Compliance Assessment စစ်ဆေးခြင်း လု ပ်ငန်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်
သွ ားမည် ဖြစ်သည်။
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MGMA အလု ပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေး
လစဥ်ပြုလု ပ်လေ့ရှိသော မြန်မာနို င်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MGMA ၏ အလု ပ် အမှု ဆောင်အဖွဲ ဝ့ င်
များ အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ စနေနေ့၌ online virtual စနစ်ဖြင့် ပြုလု ပ်ခဲ့သည်။ အစည်း
အဝေးကို အသင်း၏ ဥက္က ဌ၊ ဒု တိ ယ ဥက္က ဌ၊ အထွေထွေအတွ င်းရေးမှူးနှ င့် ဗဟို အလု ပ်အမှု ဆောင်၊ အလု ပ်အမှု
ဆောင်အဖွဲ ့ဝင်များ စုံ ညီ စွာ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ Stakeholder Round Table
Discussion Webinar ၌ ပြောဆို ခဲ့ သော အကြောင်းအရာများ၊ အကျိုးရလာဒ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
နို ဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလု ပ်မည့် 3rd
MGMA Members' Day နှ င့် ဒီ ဇင်ဘာလအတွ င်း
ကျင်းပ ပြုလု ပ်မည့် Annual General Meeting ကိ စ္စ
ရပ်များကို ဆွေးနွေးဆုံ းဖြတ်ခဲ့သည်။ အသင်းအနေဖြင့်
ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် Collaboration Project
ဆို င်ရာ ကိ စ္စရပ်များကို လည်း မန်နေးဂျင်းဒါရို က်တာမှ
ဗဟို အလု ပ်အမှု ဆောင်၊ အလု ပ်အမှု ဆောင် အဖွဲ ဝ့ င်များ
အား တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ သည်။

COVID-19 ဆို င်ရာ သိ ကောင်းစရာ ပို စ
့ ်တာများ
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Upcoming Events
No. Descriptions

Date & Time

Venue

1.

3rd MGMA Members' Day

11th November 2021

Innya Lake Hotel

2.

Income Management In-Factory Training

15th, 16th November 2021

-

3.

Cash Assistance Program to Vulnerable Garment Workers

November (TCB)

-

4.

Social Compliance Workshop

November 2021 (TCB)

TCB

5.

MGMA Annual General Meeting (AGM)

December 2021 (TCB)

Online Webinar (TCB)

Membership Update
New Members in October 2021
Country

No. of New Member Factories

China

2

-

-

Total

2
Membership Update as of October 2021

Status

Active

Country
Myanmar

69

China

259

Korea

54

Japan

16

Others

22

Joint Venture

25

Local, Sub-Con, Marketing, Inspecting, Textile

38

Total
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