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Activity

အထည်�ျုပ်ကဏ္ဍ Stakeholder Round Table Discussion

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ လက်ရိှအဘေမြခအဘေနနှင့် ် မီှခုိလုပ်ကုိင်ဘေနကြကဘေသာ အလုပ်သမားများ၏ ဘေမြမမြပင်သတင်း
အချက်အလက်များ ဖလှယ်ရန်နှင့် ် ပုိမုိဘေကာင်းမွန်ဘေသာ လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုအမြဖစ် ဆက်လက်ရှင်သန်ရပ်တည်နုိင်
ဘေရး ဘေဆွးဘေနွးတုိင်ပင်နုိင်ရန်  မြမန်မာနုိင်ငံ  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း  (MGMA)  နှင့် ်  ဂျာမန်  လက်လီ
ဘေရာင်းသူများ မြပည်ပကုန်သွယ်ဘေရး အသင်း (Foreign Trade Association of German Retailers - AVE) တုိ့်
ပူးဘေပါင်း၍ Garment Stakeholder Round Table Discussion အခမ်းအနားကုိ ဘေအာက်တုိ�ာလ ၁၄ ရက်ဘေန့်
တွင် ပြုပလုပ်ခဲ့်သည်။ ဘေဆွးဘေနွးပဲွကုိ AVE မှ ဦးဘေဆာင်၍ online virtual webinar စနစ်မြဖင့် ် ကျင်းပခဲ့် ပြပီး MGMA

အသင်း ဥက္ကဌ ဦးမြမင့် ်စုိး၊ အဘေထွဘေထွ အတွင်းဘေရးမှူး ဘေ)ါ်ခုိင်ခုိင်နွယ် နှင့် ် အလုပ်အမှုဘေဆာင်အဖဲွ ့်ဝင်များ၊  Smart

Myanmar မှ တာဝန်ရိှသူများ၊ Center for Economic and Social Development - CESD မှ တာဝန်ရိှသူများ၊
Myanmar Center for Responsible Business (MCRB) မှ တာဝန်ရိှသူများ၊ EIRIS Foundation မှ တာဝန်ရိှ
သူများနှင့် ် လုပ်ငန်းအပ်နံှသူ Buyer/Brand ကုိယ်စားလှယ်များ တက်ဘေရာက်ခဲ့် ကြကသည်။

ဘေဆွးဘေနွးပဲွတွင်  MGMA  အဘေထွဘေထွ အတွင်းဘေရးမှူး  ဘေ)ါ်ခုိင်ခုိင်နွယ်
မှ လက်ရိှ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ၏ လုပ်ငန်းအဘေမြခအဘေန၊ မီှခုိလုပ်ကုိင်ဘေန
ကြကဘေသာ အလုပ်သမားများ၏ အဘေမြခအဘေန၊ အမြခား ဘေမြမမြပင်အချက်အ
လက်များ၊  ရှု မြမင်သံုးသပ်ချက်အမြမင်  (MGMA's  perspective)  နှင့် ်
ဘေဆာင်ရွက်လျက်ရိှဘေသာ လုပ်ငန်းများကုိ ဘေဖာ်မြပဘေဆွးဘေနွးခဲ့်သည်။
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မြမန်မာ့်အထည်အလိပ်နှင့် ် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ လုပ်ငန်းခွင် အဘေမြခအဘေန၊
အလုပ်သမားဘေရးရာနှင့် ်  သ�ာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ  အဆင့် ်မြမှင့် ်တင်
ဘေရး လုပ်ငန်းများ ဘေဆာင်ရွက်လျက်ရိှဘေသာ Smart Myanmar ၏ ဦး
ဘေဆာင်သူ Mr. Jacob မှလည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ စက်တင်�ာလ
အထိ  လများအတွင်း  စက်ရံုအလုပ်သမား  ၁၉၉၆  ဦးအား  ဘေမးမြမန်း
ထားသည့် ် အချက်အလက်များကုိ ဘေဝမျှ ဘေဆွးဘေနွး ဘေပးခဲ့်သည်။
ထုိ့်မြပင် CESD )ါရုိက်တာ ဦးမင်းဇာနည် မှ လက်ရိှဘေဆာင်ရွက်လျက်ရိှဘေသာ စစ်တမ်းဘေကာက်ယူမှု အဘေမြခအဘေနနှင့် ်
အချက်အလက်များကုိလည်းဘေကာင်း၊  MCRB  နှင့် ်  EIRI  တုိ့်မှ ၎င်းတုိ့်၏ ဘေတွ ့်ရိှချက်များကုိလည်းဘေကာင်း အသီး
သီး ဘေဖာ်မြပဘေဆွးဘေနွးခဲ့် ကြကသည်။ လုပ်ငန်းအပ်နံှသူ Buyer/Brand ကုိယ်စားလှယ်မှလည်း ၎င်းတုိ့်အဘေပါ် ကျဘေရာက်
လျက်ရိှဘေသာ ဖိအားများနှင့် ် လုပ်ငန်းအခက်အခဲများအဘေကြကာင်း ဘေဖာ်မြပဘေဆွးဘေနွးခဲ့်သည်။

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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ထုိ့်ဘေနာက် စက်ရံုဘေပါင်း ၅၀၀ ဘေကျာ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရိှပြပီး အမျိုးသမီး ၈၅ ရာခုိင်နှန်း ပါဝင်ဘေသာ အလုပ်
သမားဦးဘေရ ငါးသိန်းနည်းပါး  မီှခုိလုပ်ကုိင်ဘေနသည့် ်  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း  ကဏ္ဍ ဆက်လက်လည်ပတ်ရှင်သန်နုိင်
ဘေရး ဘေဆွးဘေနွးခဲ့် ကြကသည်။

လုပ်ငန်း�ွင် ခေ�းအန ္တရာယ် ကင်းရှင်းခေရးနှင့် ် ကျန်းမာခေရး စီမံ�န့်် �ဲွမှု
အဆင့် ်မြမင့် ် ToT သင်တန်း

မြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း MGMA နှင့် ်  ActionAid Myanmd (AAM) တုိ့် ပူးဘေပါင်း၍
"လုပ်ငန်းခွင် ဘေ�းအန ္တရာယ်ကင်းရှင်းဘေရးနှင့် ် ကျန်းမာဘေရး စီမံခန့််ခဲွမှု မိတ်ဆက်သင်တန်း" များ ပုိ့်ချဘေပးခဲ့် ရာ ဘေလး
ကြကိမ် ပြပီးဘေမြမာက်ခဲ့် ပြပီး မြဖစ်သည်။ ထုိသုိ့် ပုိ့်ချဘေပးခဲ့် ပြပီးဘေနာက် လုိအပ်ချက်အရ "လုပ်ငန်းခွင် ဘေ�းအန ္တရာယ် ကင်း
ရှင်းဘေရးနှင့် ် ကျန်းမာဘေရး စီမံခန့််ခဲွမှု အဆင့် ်မြမင့် ် ToT သင်တန်း" ကုိ ဘေအာက်တုိ�ာလ ၂၅ ရက်ဘေန့်မှ ၃၀ ရက်ဘေန့်
အထိ ပြုပလုပ်ခဲ့်သည်။ သင်တန်းကုိ online virtual စနစ်မြဖင့် ် ပုိ့်ချခဲ့် ပြပီး အဆင့် ်မြမင့် ်သင်တန်း မြဖစ်သည့် ် အဘေလျာက်
စက်ရံုအလုပ်ရံုများမှ လုပ်ငန်းခွင် ဘေ�းအန ္တရာယ် ကင်းရှင်းဘေရးနှင့် ် ကျန်းမာဘေရးဆုိင်ရာ စီမံခန့််ခဲွဘေရးဌာန နှင့် ် CSR

Compliance ဌာန တုိ့်မှ မန်ဘေနဂျာများ၊ တာဝန်ခံများ ပါဝင်ဘေသာ သင်တန်းသား ဦးဘေရး ၃၀ တက်ဘေရာက်ခဲ့်သည်။
MGMA ၏ မန်ဘေနဂျင်း )ါရုိက်တာ ဘေ)ါ်ဘေအးမိရိှန် မှ အဖွင့် ်အမှာစကား ဘေမြပာကြကားခဲ့် ပြပီး သင်ခန်းစာများကုိ WSH

Myanmar မှ ပုိ့်ချဘေပးခဲ့်သည်။

သင်တန်းမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရံု လုပ်ငန်းခွင် ဘေ�းအန ္တရာယ် ကင်းရှင်းဘေရးနှင့် ် ကျန်းမာဘေရး ဆုိင်ရာ အဆင့် ်မြမင့် ်
သင်တန်းမြဖစ်သည့် ်အမြပင်  အထည်ချုပ်စက်ရံုများ၏  လုပ်ငန်းသ�ာဝအဘေပါ်အထူးပြုပသည့် ်  Tailor-made  ToT

သင်တန်းတစ်ခုလည်း  မြဖစ်ဘေသာဘေကြကာင့် ်  တက်ဘေရာက်ရန်  စာရင်းဘေပးသွင်းမှု  များမြပားခဲ့်သည်။  ထုိ့်ဘေကြကာင့် ်  ယင်း
သင်တန်းကုိ နုိဝင်�ာလ ၂၂ မှ ၂၇ အထိ ဘေန့်ရက်များတွင် ထပ်မံပုိ့်ချဘေပးမည် မြဖစ်သည်။
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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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အလုပ်သမားဥပခေ) မြပဌာန်း�ျက်များအား ခေလးစားလုိက်နာ၍
အသင်း၏ Voluntary Labor Compliance Assessment အစီအစဥ်တွင်

ပူးခေပါင်းပါဝင်ကြကရန် တုိက်တွန်းမြ�င်း
ကမ္ဘာ တစ်ဝန်း  COVID-19  ကပ်ဘေရာဂါ  မြဖစ်ပွားမှုနှင့် ်
အမြခား မြပည်တွင်းမြပည်ပ မြဖစ်ရပ်များ၏ ဘေနာက်ဆက်တဲွ
သက်ဘေရာက်မှုများဘေကြကာင့် ်  မြမန်မာ့်  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း
တွင်လည်း အမြခားလုပ်ငန်းကဏ္ဍများ နည်းတူ လုပ်သား
အင်အား  ဘေလျှာ့် ချမြခင်း၊  စက်ရံုအလုပ်ရံုပိတ်သိမ်းမြခင်း
များနှင့် ်အတူ အလုပ်အကုိင်ဆံုးရှုံ းမှု များစွာရိှခဲ့် ပါသည်။
ယခုအခါ  MGMA ၏ အသင်းဝင်စက်ရံု ၆၀၀ ဘေကျာ်
ရိှသည့် ်အနက် စက်ရံုဘေပါင်း ၅၀၀ နီးပါး လုပ်ငန်း ဆက်
လက် လုပ်ကုိင်လျက်ရိှရာ အသင်းဝင်စက်ရံုများ အဘေန
မြဖင့် ်  အလုပ်သမားဥပဘေ)နှင့် ်  အသင်းမှ  ထုတ်မြပန်ဘေသာ
ကျင့် ်ဝတ်  စည်းကမ်းများ  (Code  of  Conduct)  ကုိ
ဘေလးစားလုိက်နာ၍ အလုပ်သမားအခွင့် ်အဘေရးကုိ အကာ
အကွယ်ဘေပးလျက်  အလုပ်အကုိင်အခွင့် ်အလမ်းများကုိ
ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လုိအပ်လျက်ရိှပါသည်။
ထုိ့်ဘေကြကာင့် ်  မြမန်မာနုိင်ငံ  အထည်ချုပ်  လုပ်ငန်းရှင်များ
အသင်း  MGMA  အဘေနမြဖင့် ်  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဘေအာက်တုိ
�ာလ ၆ ရက်ဘေန့် ရက်စဲွမြဖင့် ်  အသင်းဝင်စက်ရံုများသုိ့်
တုိက်တွန်းမြခင်း စာတစ်ဘေစာင် ထုတ်မြပန်ခဲ့် ပါသည်။

ထုတ်မြပန်ခဲ့် ဘေသာစာတွင်  MGMA  အဘေနမြဖင့် ်  အသင်းဝင်စက်ရံုများအား  အလုပ်သမားဥပဘေ) မြပဌာန်းချက်များနှင့် ်
အသင်း၏  ကျင့် ်ဝတ်စည်းကမ်းများ  (CoC)  ကုိ  ဘေလးစားလုိက်နာ၍  အသင်းမှ  ဆက်လက်ဘေဆာင်ရွက်မည့် ်
"Voluntary Labor Compliance Assessment" စစ်ဘေဆးမြခင်းလုပ်ငန်းတွင် ပူးဘေပါင်းပါဝင်ကြကရန် တုိက်တွန်းထား
သည်။  ထုိသုိ့်  လုိက်နာလျက်  ပူးဘေပါင်းဘေဆာင်ရွက်မည်မြဖစ်ဘေကြကာင်း  ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ဘေရးထုိး၍  အသင်းရံုးသုိ့်
မြပန်လည် ဘေပးပုိ့်ရန်လည်း ဘေဖာ်မြပပါရိှသည်။  MGMA အသင်းသည် အသင်းဝင်စက်ရံုများမှ မြပန်လည်ဘေပးပုိ့်ဘေသာ
ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ဘေရးထုိးမြခင်း  စာရွက်များကုိ  ဆက်လက်စုဘေဆာင်း၍  "Voluntary  Labor  Compliance

Assessment" စစ်ဘေဆးမြခင်းကုိ အစီအစဥ်အတုိင်း ဆက်လက်ဘေဆာင်ရွက်သွားမည် မြဖစ်သည်။

အရည်အခေသွးထိန်းသိမ်းသူ ToT သင်တန်း
မြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း MGMA နှင့် ် ဂျာမန် လက်လီဘေရာင်းသူများ မြပည်ပကုန်သွယ်ဘေရး
အသင်း  (Foreign Trade Association of German Retailers - AVE)  တုိ့် ပူးဘေပါင်း၍  Quality Controller

Intensive Training ToT ကုိ ဘေအာက်တုိ�ာလ ၄ ရက်ဘေန့်မှ ၂၁ ရက်ဘေန့်အထိ ပြုပလုပ်ခဲ့်သည်။ အဆုိပါသင်တန်း
ကုိ  MGMA  ၏ အဘေထွဘေထွအတွင်းဘေရးမှူး  ဘေ)ါ်ခုိင်ခုိင်နွယ်မှ  အဖွင့် ်အမှာစကားဘေမြပာကြကားခဲဲ့် ပြပီး  BUILDTEK

Consultants  [Pvt]  Ltd  မှပုိ့်ချဘေပးခဲ့်သည်။  အသင်းဝင်စက်ရံုများမှ  ထုတ်ကုန်အရည်အဘေသွး  ထိန်းချုပ်စစ်ဘေဆး
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သူများ၊ MGMA ၏ သင်တန်းဘေကျာင်းမြဖစ်ဘေသာ MGHRDC မှ သင်တန်းဆရာမများ အပါအဝင် သင်တန်းသား
သင်တန်းသူ စုစုဘေပါင်း ၃၉ ဦး တက်ဘေရာက်ခဲ့်သည်။
အထည်ချုပ်စက်ရံုများတွင် ချုပ်လုပ်ပြပီးအထည် အရည်အဘေသွး စစ်ဘေဆးမြခင်းဆုိင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊  နည်းစနစ်
များအမြပင်  တင်ဆက်မြပသမြခင်းနှင့် ်  ဆက်သွယ်ဘေမြပာဆုိမြခင်း  ကျွမ်းကျင်မှု  (Presentation  &  Communication

Skill)  ဆုိင်ရာ သင်ခန်းစာများကုိ သင်ကြကားပုိ့်ချဘေပးခဲ့်သည်။ Intensive ToT မြဖစ်သည့် ်အဘေလျာက် တက်ဘေရာက်ခဲ့်
ဘေသာ  သင်တန်းသား/သူများက  မိမိတုိ့်၏  စက်ရံု  သုိ့်မဟုတ်  သက်ဆုိင်ရာ  နယ်ပယ်အသီးသီးတွင်  သင်တန်း
ဆရာ/ဆရာမများအမြဖစ် ဆက််လက်၍ လက်ဆင့် ်ကမ်း သင်ကြကားပုိ့်ချဘေပးနုိင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်းဘေနာက်ဆံုးရက်တွင်  ဂျာမန်  လက်လီဘေရာင်းသူများ  မြပည်ပကုန်သွယ်ဘေရး  အသင်း  (Foreign  Trade

Association of German Retailers - AVE) မှ ပဘေရာဂျက်မန်ဘေနဂျာ Mr. Julian Stodt  မှ အပိတ်အမှာစကား
ဘေမြပာကြကားခဲ့် ပြပီး  MGMA ၏ မန်ဘေနဂျင်း)ါရုိက်တာ ဘေ)ါ်ဘေအးမိရိှန် မှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၏ စာဘေမးပဲွ
ရမှတ်များ ဘေကြကမြငာဘေပးခဲ့်သည်။

AVE - Project Manager Mr. Julian
speaking remarks

MGMA Managing Director Daw Aye Mi Shein
announcing exam scores

Participants Participants

ကုိယ်ဝန်ခေဆာင်နှင့် ် နုိ့်တုိက်မိ�င် အလုပ်သမားများအား ခေငွခေကြကးဆက်လက်ခေထာက်ပံ့်
Livelihoods and Food Security Fund - LIFT Myanmar ၏ ပံ့် ပုိးကူညီမှု မြဖင့် ် ဘေဆာင်ရွက်ဘေသာ အသင်းဝင်
စက်ရံုများရိှ  လက်ရိှအလုပ်လုပ်ကုိင်ဘေနဘေသာ ကုိယ်ဝန်ဘေဆာင်နှင့် ်  နုိ့်တုိက်မိခင်များ၊  နာတာရှည်  ဘေရာဂါသည်များ
အား ဘေငွဘေကြကးဘေထာက်ပံ့် ဘေရး အစီအစဥ်ကုိ ဘေအာက်တုိ�ာလအတွင်း ဆက်လက်ဘေဆာင်ရွက်ခဲ့် ရာ စက်ရံုဘေပါင်း ၁၉
ရံုမှ ကုိယ်ဝန်ဘေဆာင်နှင့် ် နုိ့်တုိက်မိခင် အလုပ်သမား ၂၉၉ ဦးအား တစ်ဦးလျှင် ဘေငွကျပ် ၇၀,၀၀၀ စီ ဘေထာက်ပံဘေပး
နုိင်ခဲ့်သည်။ ယင်း ဘေငွဘေကြကးဘေထာက်ပံ့် မှု  အစီအစဥ်သည် စက်တင်�ာလမှ )ီဇင်�ာလအတွင်း အထက်ပါအတုိင်း
အကျံုးဝင်ဘေသာ အလုပ်သမား စုစုဘေပါင်း ၉၀၀ ဦးအထိ ဘေငွဘေကြကးဘေထာက်ပံ့် ဘေပးသွားမည် မြဖစ်သည်။
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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 ခုနှစ်  အတွင်း  MGMA  နှင့် ်  ILO/ACTEMP

တုိ့်ပူးဘေပါင်းအဘေကာင်အထည်ဘေဖာ်ခဲ့် ဘေသာ  အလုပ်သမား
ဥပဘေ) ဘေလးစားလုိက်နာမှုဆုိင်ရာ ကုိယ့် ်ကုိယ်ကုိ အကဲ
မြဖတ် စစ်ဘေဆးမြခင်း အစီအစဥ် တစ်ခုမြဖစ်သည်။
Pilot Test အမြဖစ် အသင်းဝင် စက်ရံုနှစ်ရံုကုိ အကဲမြဖတ်
စစ်ဘေဆးမှု  ပြုပလုပ်ခဲ့် ပြပီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဘေဖဘေဖာ်ဝါရီလ ၁၇
ရက်ဘေန့်တွင် တရားဝင်ဘေကြကမြငာခဲ့် ဘေသာ အစီအစဥ်တစ်ခု
မြဖစ်သည်။ ယင်းဘေနာက်ပုိင်းတွင်  ကုိဗစ်-၁၉ ဘေရာဂါမြဖစ်
ပွားမှုဘေကြကာင့် ် ဆက်လက်ဘေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲ့် မြခင်း မရိှဘေသာ
အသင်း၏ ဦးစားဘေပး အစီအစဥ်တစ်ခုလည်း မြဖစ်သည်။
ယခုအခါ အသင်းထုတ်မြပန်ထားဘေသာ ဘေအာက်တုိ�ာလ
(၆)  ရက်  ရက်စဲွပါ  အသင်းဝင်များသုိ့်  တုိက်တွန်းမြခင်း
စာအရ  Voluntary  Labour  Compliance  Assess-

ment  စစ်ဘေဆးမြခင်း လုပ်ငန်းကုိ ဆက်လက်ဘေဆာင်ရွက်
သွားမည် မြဖစ်သည်။
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MGMA အလုပ်အမှုခေဆာင် အစည်းအခေဝး
လစဥ်ပြုပလုပ်ဘေလ့် ရိှဘေသာ မြမန်မာနုိင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MGMA  ၏ အလုပ် အမှုဘေဆာင်အဖဲွ ့်ဝင်
များ အစည်းအဘေဝးကုိ  ဘေအာက်တုိ�ာလ ၁၆ ရက်၊ စဘေနဘေန့်၌  online virtual  စနစ်မြဖင့် ် ပြုပလုပ်ခဲ့်သည်။ အစည်း
အဘေဝးကုိ  အသင်း၏ ဥက္ကဌ၊  )ုတိယ ဥက္ကဌ၊  အဘေထွဘေထွအတွင်းဘေရးမှူးနှင့် ်  ဗဟုိအလုပ်အမှုဘေဆာင်၊  အလုပ်အမှု
ဘေဆာင်အဖဲွ ့်ဝင်များ စံုညီစွာ တက်ဘေရာက်ခဲ့် ကြကသည်။ ဘေအာက်တုိ�ာလ ၁၄ ရက်ဘေန့် Stakeholder Round Table

Discussion Webinar ၌ ဘေမြပာဆုိခဲ့် ဘေသာ အဘေကြကာင်းအရာများ၊ အကျိုးရလာ)်များကုိ ဘေဆွးဘေနွးခဲ့် ကြကသည်။ 

နုိဝင်�ာလ ၁၁  ရက်ဘေန့်တွင်  ကျင်းပပြုပလုပ်မည့် ်  3rd

MGMA  Members'  Day  နှင့် ်  )ီဇင်�ာလအတွင်း
ကျင်းပ ပြုပလုပ်မည့် ်  Annual General Meeting  ကိစ္စ
ရပ်များကုိ  ဘေဆွးဘေနွးဆံုးမြဖတ်ခဲ့်သည်။  အသင်းအဘေနမြဖင့် ်
ဆက်လက် ဘေဆာင်ရွက်မည့် ်  Collaboration  Project

ဆုိင်ရာ  ကိစ္စရပ်များကုိလည်း  မန်ဘေနးဂျင်း)ါရုိက်တာမှ
ဗဟုိအလုပ်အမှုဘေဆာင်၊ အလုပ်အမှုဘေဆာင် အဖဲွ ့်ဝင်များ
အား တင်မြပဘေဆွးဘေနွးခဲ့်သည်။

COVID-19 ဆုိင်ရာ သိခေကာင်းစရာ ပုိ့်စ်တာများ
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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 Country No. of Factories

Active

Myanmar 69

China 259

Korea 54

Japan 16

Others 22

Joint Venture 25

Local, Sub-Con, Marketing, Inspecting, Textile 38

Total 483
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