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�ခ�င်�စ်မ���          စ�မ�က်�� 

အနည်�ဆ��� အခ�က��င��င�် ပတ်သက်�သ�အစည်�အ�ဝ�က��     ၁ , ၂ 

 �မန်မ���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင�်မ� 

 ဦ��ဆ�ငက်��ပလ�ပ်က�င�်ပခ���ခင�် 

 

49(၄၃) က�မ်��မ�က် �က�ငစ်�အစည်�အ�ဝ��င�် (၄၀) 

49 က�မ်��မ�က် အ�ဆ�ယ�ခ�ည်မင်လ�ပင်န်�စက်မအဖ��ခ�ပ၏်       ၃ 

49မ�က်��စ��ည��ဆ�����ပ��က�� �မန်မ���ငင်� အထည်ခ�ပလ်�ပင်န်�ရ�ငမ်���အသင်�မ� 

ဗဟ��အလ�ပအ်မ�ဆ�င်မ��� တက်�ရ�က်�ခင�် 

 

49၂၀၁၉ ခ��စ်အတ�င�် အသင�်ဝငခ်���သ� အသင်�ဝငအ်သစ်မ���အတ�က်  ၄ 

 MGMA အ�က�င်� မ�တ်ဆက်�ခင�် အခမ�်အန�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activities 

အနည်�ဆ��� အခ�က��င��င�် ပတ်သက်�သ�အစည်�အ�ဝ�က�� �မနမ်���င်င� 

အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�မ� ဦ��ဆ�ငက်��ပလ�ပ်က�င�်ပခ���ခင်� 

 

�မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�မ� ဦ��ဆ�င်က� အနည်�ဆ��� အခ�က��င�က�စ�င�် 

ပတ်သက်�သ� အ�က�င်�အရ�မ���က�� အသင်�ဝင် အထည်ခ�ပ် စက်��မ���၊ က�မဏ�မ���၊ လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ����င�် 

�တ�ဆ��က� တ��င်ပင်�ဆ������ခင်� အစည်�အ�ဝ�က�� ၂၀၂၀ ခ��စ၊် ဇနန်ဝ�ရ�လ၊ ၁၈ရက်�န�တ�င် ပထမအထပ်၊ 

မဂလႅ�ခန�်မ၊ UMFCCI ၌ �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည။် အစည်�အ�ဝ�တ�င် �မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်� 

ဥကဌ ဦ��မင�စ်��� မ� အဖ�င�် အမ��စက�� ��ပ�က���ခင်�၊ အ�ထ��ထ�အတ�င်��ရ�မ�� �ဒခ��င်ခ��င်�ယ ် မ� အစည်�အ�ဝ� 

�ပလ�ပ်ရသည�် ရည်ရ�ယခ်�က်အ�� ရ�င်�လင်� ��ပ�က���ခင်�၊ ဗဟ��အလ�ပ်အမ�ဆ�င် ဦ�ထ�န�်ထ�န်� မ� အနည်�ဆ��� 

အခ�က��င� သတမ်�တ်ပ�� လ�ပ်ငန�်စအ်ဆင�်ဆင�်က�� ရ�င်�လင်�တင်�ပ�ခင်�တ��က�� �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည်။ 

 
President of MGMA U Myint Soe delivering the Welcoming Speech 

 
All Participants of meeting 

 

 
Q & A session 

 
General Secretary of MGMA Daw Khine Khine Nwe answering the 
question to the audience  

        

1 
 



ဤအစည်�အ�ဝ�တ�င် လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အ��လ���အ�န�ဖင�် အနည်�ဆ��� အခ�က��င��င�် ပတ်သက်�သ� 

က�စအဝဝမ���တ�င် တစသ်�တည်��ဖစ�်စရနအ်တ�က် လ��အပ်�သ� အခ�က်အလက်မ���က�� အထည်ခ�ပ် 

စက်��တ��င်�အ�� စစတ်မ်�မ����က�က်ယ�ခ��ပ�� �က�က်ယ�ရရ���သ� စစတ်မ�်အခ�က်အလက်မ��� (position paper) 

အ�� အနည်�ဆ���အခ�က��င� သတ်မ�တ်�ရ�ဆ��င်ရ�အမ� ��သ���က�်မတ� သ�� တင်�ပသ���မည် �ဖစပ်�သည်။ 

ထ��စစတ်မ်�တ�င် လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���ဘက်မ� မ�မ�တ��၏ တစ်�စတ်� စက်��၏ အသ���စ�ရ�တ်မ���၊ က�နက်��င�မ���၊ 

တင်ပ��မမ���၊ အ�ခ��အ�ထ��ထ� စက်���င�်ဆ��င်�သ� အရ�မ���က�� �က�က်ယ��ခင်��ဖစရ်� ထ��စစတ်မ်�မ� ရရ��လ��သ� 

အခ�က်အလက်မ���က�� �လ�လ�ကည�်�ခင်��ဖင�် လ�ပ်ငနရ်�င်�မ���ဘက်မ� �ပ��ဆ�င်��င်�သ� အနည်�ဆ��� 

အခ�က��င��င�် ပတ်သက်�သ� အခ�က်အလက်မ���က�� အသ�တစသ်� တစခ်�တည်� �ဖစ်�စရနအ်လ��င�� 

လ�ပ်ငနရ်�င်မ���အ�� �ပနလ်ည်အ�က�င�်က���ခင်�က�� �ပလ�ပ်သ���မည် �ဖစ်ပ�သည်။ အစည်�အ�ဝ�က�� 

တက်�ရ�က်လ�က�သ� အသင်�ဝင် စက်��မ���မ� လ�ပ်ငနရ်�င်မ���၏ �မ��မန်��ခင်��င�် တ�ဝန်ရ��သ�မ���မ� 

��ဖက���ခင်�မ���က�� �ပလ�ပ်က� အစည်�အ�ဝ�အ�� �ပ်သ�မ်�ခ��ပ�သည်။    

   

49(၄၃) က�မ်��မ�က် �က�င်စ�အစည်�အ�ဝ��င�် (၄၀) က�မ်��မ�က် 

အ�ဆ�ယ�ခ�ည်မင်လ�ပင်န�်စက်မအဖ��ခ�ပ်၏ မ�က်��စ��ည��ဆ�����ပ��က�� �မန်မ���င်င� 

အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန်�ရ�င်မ���အသင်�မ� ဗဟ��အလ�ပ်အမ�ဆ�င်မ��� တက်�ရ�က်�ခင်� 

  

 
Presentation by U Aung Myo Hein (CEC of MGMA) 

 
Meeting session 

49�မနမ်���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ���အသင်�မ� ဗဟ��အလ�ပ်အမ�ဆ�င်မ��� �ဖစ်က�သ� 

ဦ�က�င်ထ�န်�၊ ဦ��အ�င်မ� ��ဟ�န�်�င�် ဦ�သ�န�်�ဖဝင်�တ��သည် လ�အ����င်င�၊ ဗ�ယနက်�င်�မ�တ�င် က�င�်ပ�သ� (၄၃) 

က�မ်��မ�က် �က�င်စ�အစည်�အ�ဝ��င�် (၄၀) က�မ်��မ�က် အ�ဆ�ယ�ခ�ည်မင်လ�ပ်ငန�်စက်မအဖ��ခ�ပ်၏ 

မ�က်��စ��ည��ဆ�����ပ�� 49(49AFTEX) က�� ၂၀၂၀ခ��စ၊် ဇနန်ဝ�ရ�လ၊ ၁၆ရက်�န�မ� ၁၈ရက်�န� အထ� 

တက်�ရ�က်ပ�ဝင်�ဆ�����ခ��ပ�သည်။ ယင်� အစည်�အ�ဝ�ပ��တ�င် တက်�ရ�က်လ�က�သ� ��င်င�အသ��သ��မ� 

က��ယစ်��လ�ယမ်���သည်49 AFTEX တ�င် ပ�ဝင်�သ� ��ငင်�မ���မ� တင်ပ��လ��သ� အစ�ရင်ခ�စ�မ���က�� 

�ဆ�����ခ��ကပ�သည်။  
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Group photo of CECs 

 
Group photo with all participants 

49၂၀၁၉ ခ��စအ်တ�င်� အသင်�ဝင်ခ���သ� အသင်�ဝင်အသစမ်���အတ�က် MGMA 
အ�က�င်� မ�တ်ဆက်�ခင�် အခမ်�အန�� 

MGMA မ� ၂၀၁၉ခ��စအ်တ�င်� အသင်�ဝင်�ဖင�ဝ်င်�ရ�က်ခ���သ� စက်��၊ က�မဏ� အသင်�ဝင်အသစမ်��� 

အ�� MGMA အ�က�င်�မ�တ်ဆက�်ခင်� အခမ်�အန��က��49 49၂၀၂၀ခ��စ၊် ဇနန်ဝ�ရ�လ၊ ၂၈ ရက်�န�တ�င် UMFCCI 

�ပလ�ပ်က�င်�ပခ��ပ�သည်။ 

 
Member Orientation Session 

49အခမ်�အန��က�င်�ပရ�ခင်�အ�က�င်� �င�်ပတ်သတ်၍ အဖ�င�်အမ��စက��က�� �မန်မ���င်င� အထည်ခ�ပ်လ�ပ်ငန�်ရ�င်မ��� 

အသင်� ဒ�ဥကဌ �ဒ�က်တ�ဦ��အ�င်ဝင်� မ� ��ပ�က��ခ��ပ�သည်။ ထ���န�က် MGMA မ� Managing Director မ� 

အသင်�ဝငအ်သစမ်���က�� CECs မ����င�် မ�တ်ဆက်�ပ��ခင်�၊ working group �င�် ဝနထ်မ်�မ��� အ�က�င်� 

ရ�င်��ပ�ခင်�၊ membership service မ���အ�က�င်� ရ�င်�လင�်တင်�ပခ��ပ�သည်။ ပ���န�က် online license 

က�စ�င�် ပတ်သတ်၍ Senior Administrative Officer မ� အ�သ�စ�တ် ဆက်လက် ရ�င်��ပခ��ပ�� Employers’ 

Package အ�က�င်�န�� ၎င်�၏ဝန်�ဆ�င်မ မ���က�� Labor Officer မ� အသင�်ဝင ် အသစ်မ��� က�� 

ရ�င်��ပ�ပ�ခ��ပ�သည်။  ထ���န�က် Managing Director မ� တတ်�ရ�က်လ�သ�မ���က�� �က��ဇ��တင် 

စက����ပ�က��ခ��ပ�� အသင်�မ����က�်ဖ��င�် မ�န�်မ����ဖင�် တည်�ခင်�ဧည�်ခ�ခ��ပ�သည်။ 
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အနည်�ဆ��� အခ�က��င� �င�် ၂၀၂၀ 

 

လက်ရ�� အနည်�ဆ��� အခ�က��င�န�်ထ���ဖစသ်ည�် အလ�ပ်ခ� �န ် ၈ န�ရ� တစရ်က်အတ�က် ၄၈၀၀ က�ပ် က�� ၂၀၁၈ 

ခ��စ၊် �မလ ၁၄ ရက် ရက်စ��ပ� အမ�န�်�က�်�င�စ� အမ�တ် - ၂/ ၂၀၁၈ �ဖင�် သတ်မ�တ်ခ���ခင်��ဖစသ်ည်။ 

အမ�န�်�က�်�င�စ�တ�င် အနည်�ဆ��� အခ�က��င� သတ်မ�တခ်�က်သည် အလ�ပ်သမ�� ၁၀ ဦ��အ�က်ရ�� 

လ�ပ်ငန�်ငယမ်���၊ မ�သ��စ� တစ်��င်တစပ်��င်လ�ပ်ငန�်မ����င�် သက်ဆ��င်�ခင်�မရ���စရဟ� ကန�်သတ်ထ��သည်။ 

အနည်�ဆ���အခ�က��င� ဥပ�ဒ ပ�ဒမ် ၅(ဇ) အရ အနည်�ဆ��� အခ�က��င� သတ်မ�တ်�ရ� အခ�က��င� 

သတ်မ�တ်�ရ�ဆ��ငရ်� အမ� ��သ���က�်မတ� သည် ��ပ�င်�လ�လ��သ� အ��ခအ�နအရပ်ရပ်တ��က�� စ�စပ်ပ�� 

�စ်�စလ်င် အနည်�ဆ���တစ်ကမ် အနည်�ဆ���အခ�က��င�က�� �ပင်ဆင်သတ်မ�တ်ရမည် �ဖစ်သည်။ထ���က�င် ၂၀၂၀ 

ခ��စသ်ည် အနည်�ဆ���အခ�က��င�က�� �ပငဆ်င်ရမည�် �စ�်ဖစ်သည်။၂၀၁၈ ခ��စတ်�င် �မလအတ�င်� 

အမ�န�်�က�်�င�စ� ထ�တ်�ပနသ်တ်မ�တ်ခ���ခင်��က�င�် ၂၀၂၀ ခ��စ ်တ�င်လည်� �မလအတ�င်� သတ်မ�တ်��င်လ�မ�်မည်ဟ� 

ခန�်မ�န�်ကသည်။ 

 

အနည်�ဆ���အခ�က��င� သတ်မ�တ်ရ�တ�င် -  

(က)   အလ�ပ်သမ��မ����င�် ယင်�တ��၏ မ�သ��စ� လ��အပ်ခ�က်မ��� 

(ခ)    လက်ရ��လ�ပ်ခမ��� 

(ဂ)    လ�မဖ�လ���ရ� အက� ��ခ�စ��ခ�င�်မ��� 

(ဃ)   စ��ဝတ်�န�ရ�က�န်က�စရ�တ်�င�် ယင်�က�နက်�စရ�တ်တ��၏ ��ပ�င်�လ�ခ�က်မ��� 

(င)    လ��က်�လ��ည��ထ�မရ��မည�် လ��နမဘဝအဆင�်အတန�် 
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(စ)    ��င်င��တ�်၏ စ��ပ����ရ��င�် က�နထ်�တ်စ�မ်�အ�� တ���တက်�ရ� လ��အပ်ခ�က်မ��� �င�်အည�  

         အလ�ပ်အက��င်အခ�င�်အလမ်�မ��� 

(ဆ)   ��ငင်��တ�်၏ စ�စ��ပ�င်��ပည်တ�င်�ထ�တလ်�ပ်မတန�်ဖ����င�် တစ်ဦ�ခ�င်�ဝင်�င� 

(ဇ)    က�န�်မ��ရ�ထ�ခ��က်�စ��င်�သ�၊ အသကအ်ရ�ယ�်ဖစ�်စ��င်�သ�အလ�ပ်၊ 

         လ�ပ်ငန�်ခ�င်၏ သ�ဘ�သဘ�ဝ 

(ဈ)    ဝန်က��ဌ�နက �ပည်�ထ�င်စ�အစ���ရအဖ��၏ ခ�င�်�ပခ�က်�ဖင�် သတ်မ�တ်သည�်  

          အ�ခ��အခ�က်မ��� 

တ��က�� အ��ခခ�၍ အမ� ��သ���က�်မတ�က သတ်မ�တ်ရန�်ဖစသ်ည်။ 

��င်င��တ�် သမတက အနည်�ဆ���အခ�က��င� သတ်မ�တ်�ရ�ဆ��င်ရ� အမ� ��သ���က�်မတ� က�� ဖ��စည�်ပ�� 

အမ� ��သ���က�်မတ�က တဆင�် �ပည�်ထ�င်စ�နယ�်�မ�က�်မတ�၊ တ��င်��ဒသက�� �က�်မတ� �င�် 

�ပည်နယ�်က�်မတ�မ��� သတ်မ�တ်ပ�� လ�ပ်ငန�်တ�ဝန်မ��� သတမ်�တ် �ပ�ရသည်။ 

ယင်��က�်မတ�မ���က အထက်ပ�အခ�က်မ���က�� အ��ခခ�၍ �လ�လ�စ�စစ ်တ�က်ခ�က် ပ�� အမ� ��သ���က�်မတ� က�� 

အ�က��ပရသည်။ 

အမ� ��သ���က�်မတ�က အ�က��ပခ�က်မ���အ�ပ သ���သပ်ပ���န�က် အနည်�ဆ���အခ�က� ကန�်က�က်��င်ရန် 

အနည်�ဆ��� ရက်�ပ�င်� ၆၀ က�တင်၍ ��င်င��တ�်�ပန်တမ်��င�် သတင်�စ�မ��� တ�င် 

ထည�်သ�င်�ထ�တ်�ပန�်ကည�ရမည်�ဖစသ်ည်။ ကန�်က�က်ခ�ကမ်ရ��လင် အမ� ��သ���က�်မတ�သည် �ပည်�ထ�င်စ� 

အစ���ရအဖ��၏ အတည်�ပခ�က်�ဖင�် အနည်�ဆ���အခ�က��င�န�်ထ�� က�� သတ်မ�တ်ရမည်�ဖစသ်ည်။ 

အမ� ��သ���က�်မတ�က ယင်�က��သ�� သတ်မ�တ်သည�် အနည်�ဆ���အခ�က��င�န�်ထ��က�� �က�နပ်မမရ��သ�သည် 

ဖ��စည်�ပ��အ��ခခ�ဥပ�ဒ�င�် �ပည်�ထ�ငစ်� တရ��စ�ရင် �ရ� ဥပ�ဒတ���င�်အည� �ပည်�ထ�င်စ� တရ��လတ်�တ�်ခ�ပ်သ�� 

စ�ခန�်တ�်အမ�န�်တစရ်ပ်ရပ် ထ�တ်ဆင�်�ပင်ဆင်�ပ�ရန ်�လ�က်ထ����င်သည်။ 
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UPCOMING ACTIVITIES                                                                                                                 
Upcoming Event 
Sr. Title Date Place 

1. MGMA Members’ Day 29th, February, 2020 tbc….. 

2. Anniversary of MGHRDC 14th, March, 2020 tbc….. 
 
 
Training 
Sr. Title Date Place 

 
1. 
 

Payment of Wages and Variable 
Pays System 

08th Feb 2020, 
1:30PM to 4:30PM 

1st Floor, Dakkhina Building, 
Insein GTI Compound. 

2.  Settlement of Labour Dispute  15th Feb 2020 
1:30PM to 4:30PM 

1st Floor, Dakkhina Building, 
Insein GTI Compound. 

 
 
 
 

                                                                                              NEW MEMBERS IN January 2020 
Number of New Factories in November 2019 

Country No. of Factories 
China 6 
Korea 0 

Myanmar 0 

TOTAL 6 
                                                                                  MEMBERSHIP UPDATE AS OF 2020-01-31 

Status Country No. of Factories 

 
 

Active 
 
 

Myanmar 90 

Chinese 271 

Korea 67 

Japan 20 

Others 137 

Inactive All 96 

TOTAL (Active) 585 
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Sponsors to MGMA’s 6th Factory Award Dinner 2019 
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