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 MGMA အလုပ်အမှုဆ ောင်အစည််းအဆ ်း  

 စက်မှုဇုန်မျော်းသို ို့ စက်သ ်ုး ဆီရောင််းချဆပ်းနိငုရ်န်ကိစစ 

ည ိနှုိင််းအစည််းအဆ ်း  

 Merchandiser 3 Days Training  

 Industrial Relations in Garment Factories 

Training  

 လက်ဆ  ွေ့အသ ်ုးချ လ ို့စ မ််းအော်းအရင််းအမမစ် 

စီမ ခန ို့်ခ ွဲမှုသင် န််း  

 ကျော်းဆလ်းစက်ရ ုသို ို့ COVID Test Kit မျော်းမြန ို့်ဆ   

 MGMA အလုပ်အမှုဆ ောင်မျော်းနငှို့ ်AYA Bank  ို ို့ 

ဘဏ်လုပ်ငန််း ိုငရ်ောကိစစရပ်မျော်း ဆ  ွေ့  ုဆ  ်းဆန ်း  

 Voluntary Labor Compliance Assessment 

စစ်ဆ ်းမခင််း 

 လိငပုိ်င််း ိုငရ်ောအမမ ်ထ ု်မှုနငှို့အ်လ ွဲသ ်ုးစော်းမပြုမှုကို

 ော်း ်ီးမခင််း ိုငရ်ော (PSEA training) သင် န််း  

  

INSIDE THIS ISSUE 

“ PSEA training က  ို ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊  မတလ် ၂၅ ရက်က  

MGMA အစည််းအဝ ်းခန််း၌ ပပြုလိုပ်ခ ဲ့သည။် ” 

 

“ ဝလ ျှောက ်ထျှော်းဆ စကရ် ိုမ ျှော်းအတကွ ်လည််း 

ပမန်မျှော န ိုင်င  စက ်သ ို်းဆီတင်သွင််းဝရျှောင ််းခ  ပြန ်ပြ ်းဝရ်း 

အသင််းနှင ဲ့်ပ ်းဝပေါင ််း၍ကက  ြု်းပမ််းဝဆျှောင ်ရွက ်လ က်ရှ  

သည။် ” 

“သင်တန််းသ ို  MGMA ၏ အသင််း င်စက ်ရ ိုမ ျှော်းမှ 

 န ်ထမ််းအဝ ျှောက ်( ၃ ၀ ) တက်ဝရျှောကခ် ဲ့သည။်” 
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MGMA အလုပ်အမှုဆ ောင်မျော်းနှင ် AYA Bank  ိုို့ ဘဏ်လုပ်ငန််း ိုင်ရောကိစစရပ်မျော်း ဆ ွွေ့  ုဆ ွ်းဆနွ်း .................. ၈ 
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ကိုဗစ် ၁၉ အဆ ကောင််းသိဆကောင််းစရောပိုစ ောမျော်း ………………………………………………………….. ၁၁ 

 

Upcoming Event 

No. Descriptions Date & Time Venue 

1. Income Management Training TBC TBC 

2. Study Tour to Pathein Industrial City TBC  TBC 

3. “Seeing Executives setting for healthy workforce in Garment 

Sector” Workshop 
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~ ACTIVITY ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGMA အလု ပအ် မှုဆ  ောင်အစ ည််း အဆ ်း 

MGMA ၏ လစဥ်မပြုလုပ်ဆလ ရှိဆသောအလုပ်အမှုဆ ောင ်

အစည််းအဆ ်းကို ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ မ ်လ ၁၂ ရကက် 

MGMA ရ ု်းခန််း၌မပြုလုပ်ခွဲ သည။် အစည််းအဆ ်းသုိို့ဥကကဌ 

နှင ် မခော်းဆသောအြွွဲွေ့ င်မျော်းမှ Zoom  မြင  ်က ်

ဆရောကခ်ွဲ ပပ်ီး MGMA ၏ ဒဥုကကဌမျော်း၊ အဆထွဆထွ 

အ ငွ််းဆရ်းမှ ်း နှင ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆ ောင်မျော်း၊ အလုပ် 

အမှုဆ ောင်အြွွဲွေ့ င်မျော်း ကဆ်ရောကခ်ွဲ  ကသည။် 

အစည််းအဆ ်းကို MGMA ၏ မန်ဆန်းဂျင််းဒါရိုက ်ော 

ဆဒေါ်ဆအ်းမိရိှနမှ်သဘောပ ိအမြစ်ဆ ောင်ရွကခ်ွဲ ပပ်ီး က် 

ဆရောက်လောဆသောအလုပ်အမှုဆ ောင်အြွွဲွေ့ င်မျော်းမှ   

MGMA မှလုပ်ဆ ောင်မည ဆ်ရွှေ့လုပ်ငန််းစဥ်မျော်း၊အသင််း င်

စက်ရ ုမျော်း စက်သ ု်း ီအထ ်းဆစျ်းနှုန််းမြင ်  ယ်ယ ရရိှနိုင ်

ဆရ်းကိစစရပ်မျော်း၊ စီမ ကိန််းလုပ်ငန််းမျော်းနှင ်ပ ်သက်ပပီ်း 

လှုပ်ရှော်းမှုမျော်း၊ အ  ပ ်းဆပါင််းလုပ်ဆ ောင်မည ်စီမ ကိန််း 

လုပ်ငန််းမျော်း၏လှုပ်ရှော်းမှုမျော်း၊ အသင််း င်စကရ် ုမျော်း၏ 

အခက်အခွဲမျော်းနှင ်ပ ်သက၍်ဆ ောငရ်ကွဆ်နမှုမျော်း နှင  ်

Voluntary Labor Compliance Assessment ကိ ု

အွန်လုိင််းမှ  င ် စစဆ် ်းဆပ်းနိုငဆ်ရ်းကိစစရပ်မျော်းအော်း 

ဆ ွ်းဆနွ်းခွဲ သည်။ 
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စကမ်ှု ဇနု် မျော်းသိုို့စ ကသ်  ု်း ီဆ ရောင် ်းချ ဆပ်းနိငု် ရန်ကိ စစည ိနိှု င််း အစည််း အဆ ်း 

မမနမ်ောနိုငင် စက်သ ု်း ီ င်သငွ််းဆရောင််းချမြနိ်ု့မြ ဆရ်းအသင််း မှမပြုလုပ်သည ်စကမ်ှုဇုန်မျော်းသုိို့စက်သ ု်း ီဆရောင််းချဆပ်းနိုင် 

ရနက်ိစစည ိနိှုင််းအစည််းအဆ ်းသုိို့ မမနမ်ောနိုင်င အထည်ချြုပ်ငန််းရှင်မျော်းအသင််းမှ ဒုဥကကဌ ဦ်းဆကျော် င််း နှင ် 

မန်ဆနဂျင််းဒါရိကု် ော ဆဒေါ်ဆအ်းမိရိှန ်ိုို့ ကဆ်ရောကခ်ွဲ သည်။ အစည််းအဆ ်းကို ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ မ ်လ ၁၄ ရက် 

 ွင ်Zoom Application မြင ်မပြုလုပ်ခွဲ သည်။ အစည််းအဆ ်း ငွ် စကရ် ုမျော်းသုိို့စက်သ ်ုး ီဆရောင််းချဆပ်းနိုငဆ်ရ်းအ ကွ် 

လုိအပ်ချကမ်ျော်း၊ ဆရောင််းချမည ်ပ ုစ မျော်း၊ စက်သ ု်း ီဆစျ်းနှုန််းမျော်းနှင ယ်ခုကောလအ ွင််းစက်ရ ုမျော်းရင် ုိငဆ်နရဆသော 

ဒီဇယ် ီအခကအ်ခွဲမျော်းကို မမန်မောနိုငင် စက်သ ု်း ီ င်သွင််းဆရောင််းချမြနိ်ု့မြ ်းဆရ်းအသင််းမှ အ ွင််းဆရ်းမှ ်း ဦ်း င််းမမင ် 

နှင  ်MGMA မှ ော နရ်ှိလ ကကီ်းမင််းမျော်းကဆ ွ်းဆနွ်းည ိနိှုင််းခွဲ  ကသည်။  

MGMA အဆနမြင ် စက်သ ု်း ီအထ ်းနှုန််းမြင ် ယ်ယ ရရှိနိငု်ဆရ်းကိုကကိြု်းပမ််းဆ ောင်ရွကလ်ျက်ရိှပပီ်း ယခုလက်ရိှ ငွ် 

အသင််း င်စက်ရ ု ၁၃ ရ ုသည် အထ ်းနှုန််းမြင ်  ယယ် ခငွ ်ရရိှခွဲ ကော ကျန်ရိှဆသောဆလ ောကထ်ော်း ွဲစက်ရ ုမျော်းအ ွက်လည််း 

မမနမ်ောနိုငင် စက်သ ု်း ီ င်သွင််းဆရောင််းချ မြနို့်မြ ်းဆရ်းအသင််းနှင ်ပ ်းဆပါင််း၍ကကိြု်းပမ််းဆ ောင်ရွကလ်ျက်ရိှသည်။ 
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Merchandiser 3 Days Training 

 

မမနမ်ောနိုငင် အထည်ချြုပလု်ပ်ငန််းရငှ်မျော်းအသင််း 
(MGMA) မှဦ်းဆ ောငက်ော Merchandiser 3 Days 
Training ကို မ ်လ ၁၇ ရကမှ် ၁၉ ရကထိ် 
MGHRDC ၌မပြုလုပ်ခွဲ သည်။ သင် န််းအြငွ ်အမေှာ 
စကော်းကိ ု MGMA ၏ မန်ဆနဂျင််းဒါရိကု် ော 
ဆဒေါ်ဆအ်းမိရိှန်မှ Zoom Application မြင  ်
ဆမပော ကော်းခွဲ သည။် သင် န််းနည််းမပ မထက ်
ထက်ပြိြု်းဆအောင်မှ the key aspects of manag-
ing the communication, planning and re-
porting process, knowledge on managing 
warehouse, cutting, pattern, calculation, 
sample arrangement and finishing, practi-
cal on excel knowledge, time management 
and problem solving in garment factory 
မျော်းကို အြွွဲွေ့လိကု်လုပ်ဆ ောင်မှုမျော်း၊ ဆပျော်ရွှင်ြယွ ်
ရောဂိမ််းအစီအစဥ်မျော်းမြင ်သင် ကော်းမပသဆပ်းခွဲ  
သည်။သင ်န််းသုိို့အသင််း ငစ်က်ရ ုမျော်းမှ နထ်မ််း 
(၂၂) ဆယောက ်ကဆ်ရောက်ခွဲ သည်။ MGMA ၏ 
အလုပ်အမှုဆ ောင် ဦ်းရွဲခနို့်မှသင် န််းပပ်ီး  ု်း 
ဆ ကောင််းနှု  ်က်စကော်းဆမပော ကော်းခွဲ ပပ်ီးသင် န််း
 င််းလက်မှ ်မျော်း ဆပ်းအပ်ခွဲ သည်။ 

 

MD OF MGMA DAW AYE MI SHEIN DELIVERING   

OPENING REMARKS 

EC OF MGMA U YE KHANT GIVING CLOSING       

REMARKS 
GROUP PHOTO 

GROUP ACTIVITIES 
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မမနမ်ောနိုငင် အထည်ချြုပလု်ပ်ငန််းရငှ်မျော်းအသင််း 

(MGMA) မှကကီ်းမှ ်းကော Industrial Relations in 

Garment Factories Training ကို UNICEF Myan-

mar ၏ပ  ပုိ်းက ညီမှုမြင ် မ ်လ ၁၃ ရက ် နှင ် ၂၀ 

ရကမ်ျော်း ငွ် MGHRDC ၌မပြုလုပ်ခွဲ သည်။ ၎င််း 

သင် န််းကို စက်ရ ုမျော်းမှစမီ ခနို့်ခွွဲမှုအြွွဲွေ့ င်မျော်းသည် 

အလုပ်သမော်းအခွင အ်ဆရ်းမျော်းကိုကောကယွ်ရနအ် ကွ် 

သိသင ်သိထုိကသ်ည ်အသိပညောနှင ်ဗဟုသု မျော်းပုိမုိ

 ို်း က်ဆစရန်နှင ် အသင််း င်စကရ် ုမျော်းမှ လုပ်သော်း 

VICE-CHAIRMAN OF MGMA GIVING OPENING 

REMARKS 

မျော်း၏အကျြို်းခ စော်းခွင ်မျော်းပုိမုိရရိှဆစရန်ရည်ရယွမ်ပြု 

လုပ်မခင််းမြစ်သည်။ သင ်န််းအြငွ အ်မေှာစကော်းကိ ု

MGMA ၏ ဒဥုကကဌ ဦ်းဆကျော် င််းမှဆမပော ကော်းခွဲ ပပီ်း 

ယခုလုိသင ်န််းကို  ကဆ်ရောကဆ်ပ်းသည အ် ကွ် 

ဆကျ်းဇ ်း ငဆ် ကောင််းထည ်သွင််းဆမပော ကော်းခွဲ သည်။ 

သင် န််း ွင ် MGMA ၏ Labour Officer 

ဦ်းမင််းစိ်ုးဟန်မှ the Employment & Workers' Ori-

entation, Recruitment and Personal Interview , 

Payment of Wages and Variable Pay Systems , 

Leave & Holiday, Workers' Entitlements and 

Benefits , Labour Organization and Dialogue in 

Workplace, Settlement of Labour 

Dispute မျော်းကိအုြွွဲွေ့လိကုဆ် ွ်းဆနွ်းမှုမျော်း၊ လှုပ်ရှော်းမှု 

မျော်းမြင ်ရှင််းလင််းသင် ကော်းခွဲ သည်။ ထုိို့ဆနောက် MGMA 

၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆ ောငအ်ြွွဲွေ့ င် ဦ်းထွန််းထွန််းမှ 

သင် န််းပပ်ီး  ု်းဆ ကောင််းနှု  ်က်စကော်းဆမပော ကော်း 

ခွဲ ပပ်ီး  က်ဆရောက်လောသည ်အသင််း ငစ်ကရ် ုမျော်းမှ 

သင် န််းသော်းအဆယောက် (၃၀) အော်းသင် န််း င််း 

လက်မှ ်မျော်းဆပ်းအပခ်ျ်ီးမမ င ခ်ွဲ သည်။  

 

GROUP DISCUSSION 

PARTICIPANTS GROUP PHOTO 

Industrial Relations in Garment Factories Training 
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GROUP ACTIVITIES 

ခနို့်ခွွဲမှု ုိင်ရောအဆမခခ  သဆဘော ရော်းမျော်း၊ လုပ်ထ ု်း 

လုပ်နည််းမျော်းနှင ် အြွွဲွေ့အစည််း စ်ခ၏ုစွမ််းဆ ောင် 

ရည်ကုိပုိမုိဆကောင််းမွနဆ်အောင ်ညဆ် ောကန်ိငု်ရန်

အ ွက်ချဥ််းကပ်ပ ုနည််းလမ််းမျော်းကိုသိရိှနော်းလည ်

ဆစရနအ် ွက်ရည်ရယွ်မပြုလုပ်မခင််းမြစ်သည။် 

သင် န််းအြငွ ်အမေှာစကော်းကို MGMA ၏ မန်ဆန 

ဂျင််းဒါရိုက ်ော ဆဒေါ်ဆအ်းမိရိှန်မှဆမပော ကော်းခွဲ သည။် 

သင် န််း ွင ်Future Development Initiative 

Learning Hub မှ Founder and Consultant 

 ဆဒေါ်ညနွိ်ု့သိဂဆီထွ်းမှ HRM and Organizational Strategy, Recruitment, Selection, Introduction of employ-

ee, Employee Management and relationships, Employee Support, Training & Development မျော်းကိ ု

သင် ကော်းမပသခွဲ သည်။ MGMA ၏ဗဟိုအလုပ်အမှုဆ ောငအ်ြွွဲွေ့ င ် ဆဒေါ်ဆအ်းဆအ်းဟနမှ်သင် န််းပပ်ီး  ု်းဆ ကောင််းနှု ် 

 က်စကော်းဆမပော ကော်းခွဲ ပပ်ီးသင် န််း င််းလက်မ ှ်မျော်းဆပ်းအပ်ခွဲ သည်။ သင် န််းသုိို့ MGMA ၏အသင််း င်စကရ် ု 

မျော်းမှ နထ်မ််းအဆယောက(် ၃၀ )  က်ဆရောက်ခွဲ သည။် 

MGMA မှကကီ်းမှ ်းပပ်ီးအ  ်အထည်စက်ရ ုမျော်းအ ွက်လကဆ် ွွေ့အသ ု်းချလ ူ့စွမ််းအော်းအရင််းအမမစ်စီမ ခနို့်ခွွဲမှုသင် န််း 

ကို UNICEF Myanmar ၏ ပ  ပုိ်းက ညီမှုမြင  ် ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ မ ်လ ၂၁ ရကမှ် ၂၃ ရကထိ် MGHRDC ၌မပြုလုပ်ခွဲ သည်။ 

အ ိုပါသင် န််းကိ ုလ ူ့စွမ််းအော်းအရင််းအမမစစ်ီမ  

 

PARTICIPANTS GROUP PHOTO 

MD OF MGMA DAW AYE MI SHEIN GIVING 

OPENING REMARKS 

လက်ဆ  ွေ့အသ ု်းခ ျ လ ူ့စ မ််းအော်း အရင််းအမမစ်စီမ ခနိ်ု့ခ ွဲ မှု သင် န််း 
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~ NEWS ~ 
 

 

 
 
မမနမ်ောနိုငင် အထည်ချြုပလု်ပ်ငန််းရငှ်မျော်းအသင််းမှ Covid Test Kit မျော်းကို ကျော်းဆလ်းစကရ် ုသုိို့ မ ်လ ၁၄ ရကက် 
မြနို့်ဆ ဆပ်းခွဲ သည်။ MGMA ၏ Junior Labour Officer ဦ်းဆကျောဆ်ဇယျောပြြို်းမှ ကျော်းဆလ်းစက်ရ ရုှိ အထည်ချြုပ် 
လုပ်သော်းအဆယောက် ၃၀ အော်း ကိုဗစ် Test Kit အသ ု်းမပြုပ ုမျော်းကို သရုပ်မပရငှ််းလင််းဆမပော ကော်းဆပ်းခွဲ ပပ်ီး အ ိုပါ 
လုပ်သော်းမျော်းထွဲမှ ၃ ဆယောက်အော်းလကဆ် ွွေ့မပန်လည်အသ ု်းမပြုဆစခွဲ သည။် ယခုလုိသရုပ်မပရငှ််းလင််းမခင််း 
သည် Covid Test Kit အသ ု်းမပြုပ ုကို  မခော်းဆသောလုပ်ဆြော်ကိငု်ြက ်နထ်မ််းမျော်းထ သုိို့ မပနလ်ည်လက် င ် 
ကမ််းဆပ်းနိုင်ရနမ်ြစသ်ည်။  ထုိို့မပင ်MGMA ၏မနဆ်နဂျင််းဒါရိကု် ော ဆဒေါ်ဆအ်းမိရိှန်မှလည််းစက်ရ အု ငွ််းစကရ် ု 
လုပ်သော်းမျော်းအ ကွ် ကျန််းမောဆရ်း ုိင်ရောမျော်းမပြုမပငဆ် ောင်ရွကဆ်နမှုမျော်းကို လှည ်လှည ်ကည ်ရှုခွဲ သည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကျော်းဆလ်း စက်ရ  ု သိုို့ Covid Test Kit မျော်းမြနို့်ဆ  
 

DISTRIBUTION COVID TEST KIT GARMENT WORKER PRACTICING HOW TO USE 

COVID TEST KIT 
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MGMA အလု ပအ် မှုဆ  ောင်မျ ော ်းနှင ်  AYA Bank  ိုို့ 
ဘဏ် လု ပင်န််း  ိုင်ရ ောကိစစရ ပမ်ျော ်း ဆ  ွေ့   ုဆ  ်းဆန ်း 
 

 မမနမ်ောနိုငင် အထည်ချြုပလု်ပ်ငန််းရှင်မျော်းအသင််း ၏ 
Voluntary Labor Compliance Assessment အစ ီ
အစဥအ်မြစ ် ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ မ ်လ ငွ် အသင််း င ်

စက်ရ ု ၃ ရ ုကို သွော်းဆရောက် အကွဲမြ ်စစဆ် ်းခွဲ သည။်   

အ ိုပါစက်ရ ု ၃ ရ ုမှော ဆရွှသ လွင်စက်မှုဇုန်ရိှ Fook 
Hing (Shwe Kha Yu) Limited , ရနက်ုန ်
စက်မှုပမိြုွေ့ဆ ော်ရိှ Honey Garments (I) Co.,Ltd နှင ် 
ဆရွှလင်ဗန််းစက်မှုဇုန်ရိှ AMG Factory Limited 
 ိုို့မြစသ်ည။် မ ်လ ၈ ရက ်ွင် Fook Hing (Shwe 
Kha Yu) Limited သုိို့လည််းဆကောင််း၊ မ ်လ ၁၇ 
ရက ်ငွ် Honey Garments (I) Co.,Ltd 
သုိို့လည််းဆကောင််း၊ မ ်လ ၂၅ ရက ်ငွ် AMG Factory  

Limited သုိို့လည််းဆကောင််း သွော်းဆရောက်စစဆ် ်းခွဲ  

 ကသည်။  MGMA ၏ Labour Officer မှ VLCA 

အစီအစဥ် ငွ် အကျ ြု်း င်သည ်စောရွကစ်ော မ််းအော်းလ ု်း 

နှင ်ကိကုည်ီမှု ရှိ၊ မရှိကိ ု စက်ရ ုမျော်းသုိို့သွော်းဆရောက် 

စစ်ဆ ်းခွဲ သည။် Voluntary Labour Compliance 

Assessment သည် ၂၀၁၉ ခုနစှ် ွင် MGMA နှင်  

ILO/ACTEMP  ိုို့ပ ်းဆပါင််းအဆကောင်အထညဆ်ြော်ခွဲ  

သည ် အလုပ်သမော်းဥပဆဒဆလ်းစော်းလုိက်နောမှု ုိင်ရော 

ကိုယ ်ကိယု်ကိ ု အကွဲမြ ်စစဆ် ်းမခင််းအစီအစဥ် စ်ခု 

မြစပ်ပ်ီး ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဆြဆြော် ါရလီ ၁၇ ရက် ငွ ်

 ရော်း ငဆ် ကညောခွဲ သည်။ 

Voluntary Labor Compliance Assessment စစ်ဆ  ်းမခ င််း 
 

မမနမ်ောနိုငင် အထည်ချြုပလု်ပ်ငန််းရငှ်မျော်းအသင််း(MGMA)  

မှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆ ောင်နငှ ် အလုပ်အမှုဆ ောင်မျော်း 

သည် AYA Bank မှ  ော နရ်ှိသ မျော်းမြင ် ဘဏ်လုပ်ငန််း 

 ုိင်ရောကိစစရပ်မျော်းကို ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ မ ် ၂၄ ရကက် 

MGMA Meeting Room ၌ဆ ွွေ့  ဆု ွ်းဆနွ်းခွဲ  ကသည။် 

အစည််းအဆ ်း ငွ် MGMA မှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆ ောင ်

နှင ်အလုပ်အမှုဆ ောင်မျော်းမှ ဘဏ်မြင ခ်ျ ိ် က်လုပ် 

ဆ ောင်ရော ွင် ဆ ွွေ့ကက ြုရသည ်အခကအ်ခွဲမျော်းကို AYA 

Bank မှ ော နရ်ှိလ ကကီ်းမင််းမျော်းမြင ် ဆ ွွေ့  ုဆမ်းမမန််း 

ခွဲ ပပ်ီး AYA Bank ဘက်မှလည််း ၎င််း ိုို့သိလုိသည်မျော်းကို 

မပနလ်ည်ဆမြ ကော်းဆပ်းခွဲ  ကသည်။ CEC/ECS OF MGMA DISCUSSING WITH AYA BANK 
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FOOK HING (SHWE KHA YU) LIMITED FOOK HING (SHWE KHA YU) LIMITED 

HONEY GARMENTS (I) CO.,LTD 

AMG FACTORY LIMITED 

 

Honey Garments (I) Co.,Ltd 

AMG Factory Limited 
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DAW NANG PYAE PHYO ZIN LECTURING THE PSEA 

လ ိငပ် ိငု ််း ိငု ်ရော အမမ ထ် ု မ် ှုနှင ် အလ  ွဲသ ်ုး စော်း မပ ြုမ ှုကုိ ော်း  ်ီး မခင််း ိငု ်ရော သင ် န််း 

 
မမနမ်ောနိုငင် အထည်ချြုပလု်ပ်ငန််းရငှ်မျော်းအသင််း မှ 

ကကီ်းမှ ်းကော လိင်ပိုင််း ုိင်ရောအမမ ်ထု ်မှုနှင ် အလွွဲ 

သ ု်းစော်းမပြုမှုကိ ုော်း ီ်းမခင််း ုိင်ရော (PSEA training) 

သင် န််း ကို ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ မ ်လ ၂၅ ရကက် MGMA 

အစည််းအဆ ်းခန််း၌ မပြုလုပ်ခွဲ သည်။ သင ်န််းအြငွ ် 

အမေှာစကော်းကို MGMA ၏ မန်ဆနဂျင််းဒါရိကု် ော 

ဆဒေါ်ဆအ်းမိရိှန ် မှ Zoom Application မြင ဆ်မပော ကော်း 

ခွဲ ပပ်ီး  အထည်ချြုပ်ကဏ္ဍသည်အလုပ်သမော်းအင်အော်း 

မျော်းမပော်းသည ် sector မြစသ်ည ်အ ွက ် PSEA   
Training သည် သိရိှနော်းလညရ်မည ် ပညောဆပ်းအစအီစဉ်အမြစ် MGMA အသင််းမှ န်ထမ််းမျော်းကို Internal Training 

အမြစပုိ်ို့ချရမခင််းမြစ်ဆ ကောင််းထည ်သွင််းဆမပော ကော်းခွဲ သည်။ အ ိုပါသင ်န််းသည် PSEA ၏အဓိပပောယ်ြွင ် ုိချက် 

ကိုသိရိှဆစရန၊် PSEA ၏ အဓကိအဆမခခ သဆဘော ရော်း (၆) ခု ကိုသိရိှနော်းလည်ဆစရန ် နှင ် Sexual Exploitation 

and Abuse Vs Gender Based Violence  ိုို့၏ သဆဘော ရော်းမျော်းကို ကိျရငှ််းလင််းစေွာသိရိှဆစ 

ရနရ်ည်ရွယ်ပုိို့ချမခင််းမြစ်သည။် MGMA ၏ ပဆရောဂျက ်

မန်ဆနဂျော နန််းပြြို်းမပည ဇ်င် မှ PSEA, GBV, SH  ိုို့၏ 

သဆဘောသဘော မျော်း၊ Safe Guarding  ုိ ောဘောလွဲ၊ PSEA 

၏ အဓိကအဆမခခ သဆဘော ရော်း (၆) ချက်မျော်းကို ဆလ ကျင ် 

ခန််းမျော်း၊ ဥောဏ်စမ််းပဆဟဠိမျော်း၊ အဆမ်းအဆမြကဏ္ဍမျော်းမြင ် 

သင် ကော်းဆပ်းခွဲ သည်။ သင် န််းသုိို့ MGMA နှင ် MGHRDC မှ 

 နထ်မ််း (၂၃) ဆယောက်  ကဆ်ရောက်ခွဲ ပပီ်း MGHRDC မှ 

 နထ်မ််း (၇) ဆယောက်  ိုို့မှ Zoom Application မြင ် 

 ကဆ်ရောကခ်ွဲ  ကသည။် STAFFS FROM MGMA AND MGHRDC 
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ကိိုဗစ ်- ၁၉ အခ ကာင််းသခိကာင််းစရာ ပိိုစတာမျာ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q & A SESSION GROUP DISCUSSION 



Page | 12  

 

~ Upcoming Event ~ 

No. Description Date & Time Venue 

1. Income Management Training TBC TBC 

2. Study Tour to Pathein Industrial City TBC  TBC 

3. “Seeing Executives setting for healthy workforce in Garment 

Sector” Workshop 

TBC TBC 

 

~ Membership Update ~ 

New Members in March 2022 

Country No. of New Member Factories 

China 3 

Hong Kong 1 

Total 4 

 

Membership Update as of March 2022 

Status Country No. of Factories 

 

 
Active 

Myanmar 67 

China 273 

Korea 57 

Japan 17 

Others 22 

Joint Venture 26 

Local, Sub-Con, Marketing, Inspection ,Textile 42 

Total (Active) 504 

Grand Total 759 
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