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CORPORATE STRUCTURE

်မနမ်ှာငိငုင် သှာ်းပိုင် မိသှာ်းစုလုပ်ငန််း်ဖစ်တ  ်မဧ ှာကို ၁၉၈၆ ခုနစ်မ ှာ နခါင််းလိမ််းအုန််းဆ 

န ှာင််းခ ်ခင််းလုပ်ငန််းန  စတငခ်  ပါသည်။ ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းဆ ငိငုင် တစ်ခုမ ှာ

ကုနထ်တု်လုပ်မှုလုပ်ငန််းတို်းတက်နအှာင်် မငပ်ပ ်း န ရ ည်တည်တ  ခိုငပ်မ ရ ုသှာမက တှာဝနယ်ူမှု၊ တှာဝနခ် မှုရ ိပပ ်း

အှာ်းလ ု်းပါဝငင်ိငုတ်  စ ်းပ ှာ်းန ်းလုပ်ငန််းတစ်ခု်ဖစ်ဖုိ  ်မဧ ှာအနနန  အမ ှာ်းကက ်း ကကိျု်းစှာ်းအှာ်းထတု်ခ   ပါသည်။

၂၀၁၂ ခုနစ်မ ှာ ်မဧ ှာ   လက်ရ ိ ပ  ကိုငရ် င်် ဖစ်သည ် ဥ ်း  ထ ဋထ်ပ်ိဟှာ ဝနထ်မ််း ၁၅ နယှာက်န  ထတု်ကုန်

တစ်မ ိျု်းသှာရ ိတ  မိသှာ်းစုလုပ်ငန််းကို ဆယ်င စ်အတ င််းမ ှာ ဘက်စ ုဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတို်းတက်နအှာင်

စနစ်တက န  နအှာင်် မငစ် ှာ အသ ငက်ူ်းန်ပှာင််းငိငုခ်  ပပ ်း ်မနမ်ှာ်ပည်တ င် ပထမဆ ်ုး နအှာ်ဂ နစ်

အတည််ပျုလက်မ တ် အထ်ူးသန  စ်ငန်ဆ်းအုန််းဆ ၊ အုန််းဂ  ျုမှုန  ၊် အုန််းန ရ ှာလကှာ ည်၊ အုန််းသှာ်းန်ခှာက်၊

အုန််းငို  စတ  တနဖုိ််း်မင ် အုန််းသ ်းထတု်ကုနမ် ှာ်းင င ် အ်ခှာ်းထတု်ကုန် စုစုနပါင််း အမ ိျု်း ၂၀ နက ှာ်ကို

်ပည်တ င််း်ပည်ပသို  ထတု်လုပ်န ှာင််းခ လ က် ဝနထ်မ််း ၂၀၀ နက ှာ်ကို အလုပ်အကိုင်

အခ င အ်လမ််းမ ှာ်းဖနတ် ်းနပ်းငိငုခ်  ပပ ်း ကုမပဏ    န ှာင််းအှာ်းကိုလည််း နလ်းဆနက ှာ် ်မြှင တ်ငန်ပ်းငိငုခ်  ပါသည်။



်မဧ ှာ    ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းမှုလမ််းန ကှာင််းတ င ်ကုနထ်တု်လုပ်မှုက င််းဆက်အတ င််းရ ိ အ်ခှာ်းပစစည််းနထှာက်ပ  သည ် လုပ်ငန််းငယ်နလ်းမ ှာ်းကိုလည််း ်ဖစ်နပေါ်နစခ  ပပ ်း  

စ ်းပ ှာ်းန ်းအခ င အ်လမ််းမ ှာ်းဖနတ် ်းနပ်းငိငုခ်  တှာ်ဖစ်ပါသည်။ 

ဒါ  အ်ပင ်အုန််း်ခ နတှာငသ် ူစုစုနပါင််း ၂၄၀၀ နက ှာ်ကို အနမ ိကန၊် ဥန ှာပ၊ ဂ ပန ်စသည ် ကမ္ှာ အသအိမ တ််ပျု နအှာ်ဂ နစ်အတည််ပျုလက်မ တ်မ ှာ်း ယူနပ်းခ  ပပ ်း အုန််း်ခ တ င််း ဂ င််း၊ နင င််းစတ   

သ ်းထပ်၊ သ ်းညြှပ်မ ှာ်းစုိက်ပ ိျု်း်ခင််းအတ က် နည််းပညှာမ ှာ်း်ဖန  ်် ဖျူ်းနပ်း်ခင််း၊ နစ ်းက က်တည်နဆှာက်နပ်း်ခင််း်ဖင  ်အှာ်းလ ု်းပါဝငင်ိငုတ်   စ ်းပ ှာ်းန ်းအခ င အ်လမ််းမ ှာ်းကိုလည််း ဖနတ် ်းပပ ်း 

ဝငန်င တို်းတက်နစငိငုခ်  ပါသည်။ 

လူသ ်ုးကုန၊် စှာ်းနသှာက်ကုန ်ထတု်လုပ်မှုလုပ်ငန််းမ ှာ်းလုပ်ကိုင ်ှာမ ှာ စှာ်းသ ်ုးသအူနပေါ် တှာဝနယ်ူမှု၊ တှာဝနခ် မှုရ ိနစဖုိ  အတ က် စက်ရ ုမ ှာ်းကို အဆင ်် မင တ်ငပ်ပ ်း အစှာ်းအနသှာက်နဘ်းကင််းလ ု်ခ ျုန ်း

စ ခ ိနစ် ညွှန််းမ ှာ်း်ဖစ်တ   ISO 22000, GMP, HACCP အတည််ပျုခ က်လက်မ တ်မ ှာ်းကိုလည််း နအှာင်် မငစ် ှာ  ယူငိငုခ်  တှာ်ဖစ်ပါသည်။ 

သဘှာဝနအှာ်ဂ နစ်ထတု်ကုနမ် ှာ်း ထတု်လုပ်နပ်းသည ်အတ က်လည််း စှာ်းသ ်ုးသူ် ပည်သမူ ှာ်းကို နဘ်းဥပဒ ်ကင််းရ င််းပပ ်း က န််းမှာနစပါသည်။ 

ယခုအခါမ ှာနတှာ ်မဧ ှာကုနထ်တု်လုပ်မှု ကုမပဏ ဟှာဆိ ုင် အမိ်မနမ်ှာငိငုင် ၏ အုန််းသ ်းင င သ်က်ဆိငုန်သှာ ကုနထ်တု်လုပ်မှု ကဏ္ဌကို နည််းပညှာ၊ အ ည်အနသ ်း၊ ဖနတ် ်းတ ထ ငမ်ှု၊

နစ ်းက က်နဝစု ရ ိမှု စသည ် ကဏ္ဌမ ှာ်းတ င် နရ ွဲ့ဆ ်ုးမ ဥ ်းနဆှာငင်ိငုရ် ုသှာမက ဂုဏယ်ူစ ှာ ်မနမ်ှာ ထတု်ကုနမ် ှာ်း်ပည်ပနစ ်းက က် ရ ိန ်းကိုလည််း   တ်  တ်ချွနခ်ျွနလ်မ််းနဖှာက်လ ကရ် ိပါသည်။

အုန််းသ ်းတစ်လ ု်းလ ု်း အသ ်ုးခ ်ခင််း်ဖင ် စ န  ပ်စ်ပစစည််းမထ က်လှာနစတ  ဒတုိယန်မှာက်စက်ရ ု ်ဖစ်တ  မှာနန်အှာင ်တနှာစက်ရ ုကိနုတှာ  ခိုင်် ပည်နယ်  င််းင  ်း်မျုပ်င  မှုနကှာ်မရ င ်  ခ င ်် ပျုခ က်န  

နဒသဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းမှု နည််းပါ်းပပ ်း ကုန ်ကမ််းနပါမ ှာ်းတ   ခိုင်် ပည်နယ်၊ နက ှာက််ဖျူခရုိင၊် မှာနန်အှာငက်ျွန််းပမိျုွဲ့နယ်မ ှာ  င််းင  ်း်မျုပ်န ထှာ်းပါတယ်။ အဆိပုါ မှာနန်အှာင ်တနှာ စ မ ကိန််းဟှာ သဘှာဝ

ပါတ်ဝန််းက ငက်ို မထခိိုက်နစဘ  နက်ုနစ်က်ရ ုမ ှာ်းနည််းတူ နနန ှာင်် ခည်စ မ််းအငန်  စက်ရ ုလည်ပတ်မ ှာ်ဖစ်ပပ ်း နဒသခ ၂၀၀ နက ှာ်ကို အလုပ်အကိုင် ဖနတ် ်းနပ်းရ ုသှာမက နဒသခ 

အုန််း်ခ နတှာငသ်မူ ှာ်းကို ဝငန်င တို်းတက် ရ ိနစမ ှာ်ဖစ်ပါတယ်။

်မဧ ှာကုမပဏ လုပ်ငန််းစုဟှာ ်မဧ ှာနဖှာငန်ဒ်းရ င််းကိုလည််း တည်နထှာငထ်ှာ်းပပ ်း ဒဂ ုတကက သိလု် သနုတသန  ပ ုနင နထှာက်ပ  ်ခင််း၊ ပညှာသငဆ်မု ှာ်းနပ်းအပ််ခင််း၊ မိဘမ  ကနလ်းနက ှာင််းမ ှာ်း၊

ကုသိလု််ဖစ်နဆ်းခန််းန  ကငဆ်ှာနဖှာငန်ဒ်းရ င််းမ ှာ်းကို လစဥ်လှူဒါန််းနထှာက်ပ  လ က်ရ ိပပ ်း စ ်းပ ှာ်းန ်းတ ငသ်ှာမက ဖနတ် ်းတ ထ ငမ်ှု၊ တှာဝနယ်ူမှု၊ တှာဝနခ် မှု၊ အှာ်းလ ု်းပါဝငင်ိငုန်သှာစ ်းပ ှာ်းန ်း

စသည ်နယ်ပယ် ကဏ္ဌမ ှာ်းတ င် အှာ်းက အတုယူဖ ယ် နရ ွဲ့နဆှာငလ် က်ရ ိနသှာ လုပ်ငန််းမ ှာ်းထ မ တစ်ခု်ဖစ်န ကှာင််း န်ပှာ ကှာ်းလိုပါသည်။



ဦ်းတညခ် က်

အမ ှာ်းနလ်းစှာ်းစ နမူနှာ်ဖစ်ထိကုသ်ည ် ်မနမ်ှာငိငုင် သှာ်းပိုင် နကှာ်ပိုန ်းရ င််းတစ်ခု်ဖစ်လှာနစ န။်

 ညမ် န််းခ က်

၂၀၁၇ င စ်မ စတငပ်ပ ်း ၁၀ င စ်အတ င််း အနမ ိကနန်ဒေါ်လှာ ၂၀ မ လ  န ှာင််းအှာ်း ရ ိနစ န။်

လပ်ုငန််းတှာဝန်

်မနမ်ှာငိငုင် သှာ်းမ ှာ်းအတ က် နကှာင််းမ နသ်ည လ်ပ်ုငန််းအခ င အ်လန််းမ ှာ်းဖနတ် ်းပပ ်း
တိငု််း်ပညစ်ဉ်ဆကမ််ပတတ်ိ်ုးတက်န ်းအတ က် တဖကတ်လ မ််းမ အနထှာကအ်ကူ် ပျုနပ်းငိငုန်စ န။်

်မဧ ှာလပ်ုငန််းစု၏ ဥ ်းတညခ် က၊်  ညမ် န််းခ ကင် င ် လပ်ုငန််းတှာဝန်



နည််းဗ ျူဟှာ
1. နစ ်းက ကစ်ို်းမို်းမှုကို ပိုမို ရ ိနစ နအ်တ က်

စဉ်ဆကမ််ပတတ် ထ ငစ်မ််းသပ််ခင််းင င ် ပစစည််းသစ်မ ှာ်း

မိတဆ်က်် ခင််း  လှာဒအ်နန်ဖင ်

သ ု်းစ  သူမ ှာ်းအှာ်း.နင န က်းတနဖိ်ု်းင င ် ကိကုည် နသှာ

ဝနန်ဆှာငမ်ှုကို နပ်းငိငု ်် ခင််း

2. အနလအလ င လ် ်ုးဝမရ ိနစ သည မ်ူအတိငု််း

အုန််းသ ်းတစ်လ ်ုးမ  ငိငုစ် မ််းရ ိနသှာထတုက်နုမ် ှာ်းကို

အနကှာင််းဆ ု်းအသ ု်းခ ထတုလ်ပ်ု်ခင််းအှာ်း်ဖင ်

အက ိျု်းအ်မတက်ိအု်မင ဆ် ု်း ရ ိနစ နစ် မ ်ခင််း

3. လပ်ုငန််းခ ငအ်တ င််း စ မ််းနဆှာင ်ည်် မင မ်ှာ်းသည ်

ကှာယ၊ဉှာဏ ဝနထ်မ််းမ ှာ်းခန  အ်ပ််ခင််း၊

စကပ်စစည််းအသစ်မ ှာ်းတပ်ဆင်် ခင််းင င ်

က စ်လစ်သည စ် မ ခန  ခ်  မှု်ဖင ် ဝနထ်မ််းမ ှာ်းကို

သငတ်န််းနပ်း်ခင််း၊

စဉ်ဆကမ််ပတတ်ိ်ုးတကန် ်းင င ပ်တသ်တပ်ပ ်း

ကနုထ်တုလ်ပ်ုမှုကို တိ်ုးတကန်စ်ခင််း်ဖင ်

အက ိျု်းအ်မတက်ိ ုရ ိနစ်ခင််း.

4. နအှ်ာဂ နစ်အုန််းသ ်းကနု ်ကမ််းမ ှာ်း

စဉ်ဆကမ််ပတ ်ရ ိနစ နအ်တ က် အပငသ်စ်စိုက်် ခင််းင င ်

အသ ်း်ဖစ်ငှုန််း်မင မ်ှာ်းသည ်

အုန််းမ ိျု်းမ ှာ်းကိအုလ ယတ်ကစူိုကပ် ိျု်းငိငုန်စ နအ်တ က်

နဆှာင ် က်် ခင််း.

5. ်မဧ ှာနဆှာကလ်ပ်ုန ်းကမုပဏ အနန်ဖင ်

အဖ  ွဲ့အစည််းနမ ှ်ာမ န််းခ ကမ် ှာ်းကို

န ှာကရ် ိနစငိငု ်နအ်တ က် စ မ ကနိ််းအသစ်မ ှာ်း၊

လပ်ုငန််းအပ်င  သူအသစ်မ ှာ်း၏ အမိ် ှာင င ်

နဆှာကလ်ပ်ုန ်းလပ်ုငန််းမ ှာ်း ရ ိနစ နအ်တ က်

ကကျို်းစှာ်းနဆှာင ် က်် ခင််း. 

နည််းဗ ျူဟှာ

တနဖုိ််းထှာ်းမှုမ ှာ်း

တှာဝနယ်ူမှု၊တှာဝနခ် မှု

လူမှုဝန််းက ငင် င ် သဘှာဝပတ်ဝန််းက ငက်ို

နလ်းစှာ်းဂရုစုိက်သည ်အဖ  ွဲ့အစည််း်ဖစ်သည ်အှာ်းနလ ှာ်စ ှာ

တှာဝနယ်ူ၊ တှာဝနခ် မှု်မင မ်ှာ်းစ ှာ်ဖင ် ပညှာန ်း၊ က န််းမှာန ်းင င ်

သဘှာဝနဘ်းအငတ ှာယ်ကှာက ယ်န ်း ကဏ္ဌမ ှာ်းတ င် လူမှုကူည 

ကယ်ဆယ်န ်းလုပ်ငန််းမ ှာ်းအ်ဖစ် ပါဝငပ်  ပုိ်းလ က်ရ ိပါသည်။

က င ဝ်တ်ရ ိမှု

တ ှာ်းမ တမှုရ ိ်ခင််းကို အဓိကဟု စ သတ်မ တ်ပပ ်း

အဖ  ွဲ့အစည််းကိုတည်နဆှာက်ထှာ်း်ခင််း်ဖစ်ပါသည်။

က င ဝ်တ်င င ည် သည ် လုပ်ငန််းဆိငု ်ှာ စည််းမ ဉ််းမ ှာ်းင င ်

အနလ အက င မ် ှာ်းကို က င သ် ်ုးလိုက်နှာလ ကရ် ိပါသည်။

အှာ်းလ ု်းပါဝငင်ိငုသ်ည ်စ ်းပ ှာ်းန ်း ပ်ဝန််း

ကနုပ်စစည််းနထှာက်ပ  မှုက င််းဆက်တ င်

င စ်ဦ်းင စ်ဖက်အက ိျု်းရ ိနစမည ်နည််းလမ််းမ ှာ်း်ဖင ် ခ ိတ်ဆက်ပပ ်း

နဒသခ မ ှာ်းင င ် သဘှာဝပတ်ဝန််းက ငထ်နိ််းသမ်ိ်းငိငုန်စန ်းကိုပါ

ထည ်သ င််းထှာ်းသည ် စ ်းပ ှာ်းန ်းဆိငု ်ှာမူကိုက င သ် ်ုးပါသည်။



ဥကက ဌကက ်း၏အမ ှာစကှာ်း

“်မဧ ှာကမုပဏ ကို လကမ် နအ်စကနန မဆတုတ်မ််းဇ  ၊ လ ု  လ၊ ဝ  ိယ၊ ဝါယမ နတ န  တညန်ထှာငခ်  ပါတယ။် စတငခ်  စဉ်တည််းက

ကိယုန်နထိငု ်ှာတိငု််း်ပညင် င ် လမူှုအဖ  ွဲ့အစည််းကို စ မ််းသနလှာကန်ကှာင််းတ  အ ှာနတ မ နဝနပ်းငိငုဖိ်ု  က ဦ်းစှာ်းနပ်းပ ်ဖစ်ပါတယ်။
င စ်နပါင််း ၃၅ နက ှ်ာ ကှာ အဖကဖ်ကက်စိနန်ခေါ်မှုနတ န  အတကအ်က နတ ကိနုက ှာ််ဖတ်လှာပပ ်းတ  နနှာက် ဘယလ်ိပု ခကခ် တ  
ကပ်နဘ်းန  မနမ ှ်ာလင င်ိငုတ်  န်ပှာင််းလ မှုနတ  ကှာ်းမ ှာ  က   က  ခ ငိငုတ်  အဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ခု ပ်တညန်နမယဆ်ိတုှာကို

အ်ပည အ်ဝယ  ုကညမ်ှုရ ိပါတယ်။”

ဦ်းစိ်ုး်မင ်
ဥကက ဌ ်မဧ ှာကမုပဏ လပ်ုငန််းစု



အုပ်ခ ျုပ်မှုဒါရိုကတ်ှာ၏ အမ ှာစကှာ်း

်မဧ ှာကမုပဏ လပ်ုငန််းစုတစ်ခလု ်ုး၏ အုပ်ခ ျုပ်မှုဒါရုိကတ်ှာအနနန  ၁၀ င စ်တှာ တှာဝနယ်ခူ  တ  အခ ိနန်တ ကို် ပန ်ကည တ်  အခါ ကျွနန်တှ်ာတို  အှာ်းလ ်ုးကအခ ိနက်ို

အနကှာင််းဆ ်ုးအသ ်ုးခ ပပ ်း မ ှာ်း်ပှာ်းတ  ပပ ်းန်မှာကစ် မ််းနဆှာငမ်ှုနတ ၊ မ တတ်ိငုန်တ ကို တညန်ဆှာက ်ှာမ ှာ လပ်ုငန််းစုတစ်ခလု ်ုးအနနန  သှာမက အသင််းတစ်ခခု င််းစ က

တစ်ဦ်းတစ်နယှာကခ် င််းစ ကပါ စ မ််းငိငုသ်နူတ လို  ဆိခု ငပ်ါတယ။် လ နခ်  တ  ၁၀ င စ် ်မဧ ှာကနုထ်တုလ်ပ်ုမှုကမုပဏ    MD တစ်နယှာကအ်နနန  ဝနထ်မ််းအငအ်ှာ်း ၁၅

နယှာကန်  ထတုက်နုတ်စ်ခသုှာရ ိတ  မိသှာ်းစုလပ်ုငန််းကနန ဝနထ်မ််း ၂၅၀ နက ှ်ာန  ကနုထ်တုလ်ပ်ုန ်း၊ နဆှာကလ်ပ်ုန ်းလပ်ုငန််းနတ ကို လညပ်တန်နတ  

လပ်ုငန််းစုတစ်ခအု်ဖစ် တိ်ုးတကန်အှာငစ် မ ငိငုခ်  ပါတယ။် ကနုထ်တုလ်ပ်ုမှုကမုပဏ အနန်ဖင ် ယခအုခါမ ှာ နအှ်ာဂ နစ်အတည်် ပျုလကမ် တ ်င င ်

နအှ်ာဂ နစ်စည််းမ ည််းမ ှာ်းကိလုိကုန်ှာပပ ်းထတုလ်ပ်ုသည ် လသူ ်ုးကနု၊်စှာ်းနသှာကက်နု် ၂၅ မ ိျု်းကို ထတုလ်ပ်ုလ ကရ် ိပါတယ။်

“အုပ်ခ ျုပ်မှုဒါရုိကတ်ှာတစန်ယှာကအ်နနန  အဖ  ွဲ့အစည််း   အနှာဂါတမ် ှာ

်ဖစန်ပေါ်လှာတ  စနိန်ခေါ်မှုတိငု််းအတ က် တည မ်တန်ပ်းငိငုတ်  ၊

 က   က  ခ  ပ်တညန်ပ်းငိငုတ်  အှာ်းကိ်ုး တ  နခါင််းနဆှာငတ်စန်ယှာကအ်နနန  

တှာဝနထ်မ််းနဆှာငမ် ှာ်ဖစပ်ါတယ။်”



ကျွနန်တှ်ာတို  လပ်ုငန််းစုအနနန  ် မနမ်ှာငိငုင်    စ ်းပ ှာ်း်ဖစ်အုန််းကဏ္ဌ မ ှာ မတညူ တ  တနဖုိ််းထှာ်းမှုနတ န  

အှာ်းလ ်ုးပါဝငင်ိငုသ်ည လ်ပ်ုငန််းတစ်ခု ကိမုိတဆ်ကန်ပ်းငိငုခ်  ပါတယ။် ကနုထ်တုလ်ပ်ုတ  စကရ် ုနတ အနနန  

်ပနလ်ညအ်သ ်ုး်ပျုငိငုတ်  နနစ မ််းအငက်ို ၅၀  ှာငှုန််းအသ ်ုး်ပျုထတုလ်ပ်ုနနပပ ်း ISO22000 အသအိမ တ်် ပျု

စကရ် ုမ ှာ်း်ဖစ်ပါတယ။် ဒါ  အ်ပငန်တှာငသ်ူ ၂၅၀၀ နက ှ်ာ   အုန််းပငစ်ိုကပ် ိျု်းန်မနတ ကို အနမ ိကန၊် ဥန ှာပန  

ဂ ပနင်ိငုင် အသအိမ တ်် ပျု နအှ်ာဂ နစ်လကမ် တမ် ှာ်းကို Control Union မ တဆင  ်ရ ိနအှာင် နဆှာင ် ကခ်  ပါတယ။်

ဒါတငသ်ှာမက  ခိငု်် ပညန်ယ၊်မှာနန်အှာငက်ျွန််းတ ငလ်ည််း နနစ မ််းအင်် ဖင ် လညပ်တသ်ည စ်ကရ် ုကို နဒသဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းန ်း၊

အှာ်းလ ်ုးပါဝငင်ိငုသ်ည ် စ ်းပ ှာ်းန ်း ပ်ဝန််းတညန်ဆှာကင်ိငုန် ်း  ည ် ယခ် က်် ဖင ် DFID, UKမ DaNa Facility 

၏နထှာကပ်  ကညူ မှု်ဖင ် စကရ် ုတိ်ုးခ  ွဲ့တညန်ဆှာကခ်  ပါတယ။် ယခအုခါမ ှာနတှာ ကိယုပိ်ုငအ်မ တတ် ဆပ်ိ်ဖင ် ဂ ပန၊်

ကိ ု ်းယှာ်းင င ် တရုတင်ိငုင် မ ှာ်းသို  စတငတ်ငပိ်ု  န ှာင််းခ ပပ ်း်ဖစ်ပါတယ။်

ကျွနန်တှ်ာတို  အနနန  အမ ိျု်းသမ ်းမ ှာ်းဖကမ်  ပ်တညပ်ပ ်း သှာတညူ မ ်ဖစ်မှုကို ယ  ုကညပ်ါတယ။် လပ်ုငန််းခ ငအ်တ င််း

အမ ိျု်းသမ ်း ၅၀  ှာငှုန််းနက ှာ်ကို ည မ သည ခ် စှာ်းခ င မ် ှာ်းင င ခ်န  အ်ပ်ထှာ်းပါတယ။် အုပ်ခ ျုပ်မှုဒါရုိကတ်ှာ တစန်ယှာက်

အနနန  အဖ  ွဲ့အစည််း   အနှာဂါတမ် ှာ ်ဖစ်နပေါ်လှာတ  စိနန်ခေါ်မှုတိငု််းအတ က် တည မ်တန်ပ်းငိငုတ်  ၊

 က   က  ခ  ပ်တညန်ပ်းငိငုတ်  အှာ်းကိ်ုး တ  နခါင််းနဆှာငတ်စ်နယှာကအ်နနန  တှာဝနထ်မ််းနဆှာငမ် ှာ်ဖစ်ပါတယ။်

လပ်ုငန််းစုအနန်ဖင ် ကျွနန်တှ်ာတို  အဖ  ွဲ့အစည််းန ရ ညတ်ညတ်  ခိငုပ်မ န ်း၊ နနထိငု ်ှာလမူှုဝန််းက ငအ်တ က်

နကှာင််းမ နတ်   လှာဒမ် ှာ်း်ဖစ်ထ န််းနစန ်းင င ် တိငု််း်ပည ်  အနှာဂါတမ် ှာ တနဖုိ််းရ ိတ  နနှာကဆ်ကတ်  

နကှာင််းက ိျု်းမ ှာ်းဖနတ် ်းငိငုန် ်းအတ က် အှာ်းထတုက်ကျို်းပမ််းမှုကို တနဖုိ််းထှာ်းနလ်းစှာ်းပါတယ။်

Mr.Ye Htut Htake

• Managing Director at Mya Ayer 

Group (Since 2012)

• Executive Committee Member at 

Myanmar Industries Association

• Chairman at Football Association 

South Dagon (FAS)

• Secretary at Ywar Thar Gyi Heavy 

Industrial Zone Management 

Committee

• Founder, Former Chairman & Current 

Executive Member at Burmese Youth 

Association, UK
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် ်ုးရှုံး  ်းမးင ့် င ် နနာာ်် ာတ်ိ ွဲမ ာ်း ် ်ုးရှုံး  ်း့်ကငုခ်ြင််းမ ာ်းအတိ ာ် ကာကြိုတိငစ်မီ ြန  ်ြ ွဲခြင််း

န ်းာ ာ်
န ်းက က်ဝယ်လိုအှာ်းတ က်ဆမှုွဲ့ မ ှာ်းယ င််းသ ှာ်း်ခင််းသည် ထတု်လုပ်မှုွဲ့

ကုနက် စ ိတ်ကို ပုိမုိမ ှာ်း်ပှာ်းနစပပ ်း ်ပန ်ခ က် အ်မတ်အစ န််း

 လဒက်ိုလည််း နလ ှာ နည််းနစပါသည်။

န ်းက က် သနုတသန်ပျုလုပ်ပပ ်း ဝယ်သနူတ အတ က် တိက နသခ ှာ တနဖုိ််းရ ိသည ်

အန ှာင််းအှာ်းတစ်ခု ဖနတ် ်းနပ်းငိငုဖုိ်  အတ က်လုပ်နဆှာင်် ခင််း။

ာန်ုပစစည််းန ာာပ်  မးင်ကငု်
ရာာ င််း်ာ်

2021 မ ှာ COVID 19 န ကှာင ် ကမ္ှာလ ု်းဆိငု ်ှာ

ကုနပ်စစည််းနထှာက်ပ  မှုွဲ့က င််းဆက် နင ှာင န်င ်း ကန   ်ကှာခ  ပါသည်။

အ  သည ် အက ိျု်းဆက်န ကှာင ် ရ ှာ်းပါ်းမှုွဲ့ င င ် စှာ်းသ ်ုးသနူတ    
နနထိငုစ်ှာ်းနသှာက်မှုွဲ့ ပ ုစ နတ ကို ထခိိုက်နစခ  ပါသည်။

လပ်ုငန််းမ ှာ်း န ရ ည် ပ်တည်ငိငု ်န၊် စှာ်းသ ်ုးသမူ ှာ်းကို နကှာင််းမ နစ် ှာ ဝနန်ဆှာငမ်ှုွဲ့နပ်း န၊်

လူမှုွဲ့ အသိငု််းအဝိုင််းမ ှာ်းကို နထှာက်ပ  ကူည  နန်  အလုပ်သမှာ်းကို

ပ  ပုိ်းကူည နပ်းငိငု ်နခ် က်ခ င််း အနကှာငအ်ထည်နဖှာ်ငိငု ်နအ်တ က်

ကုနက် စ ိတ်ခ  ်ခှာ်းစိတ််ဖှာမှုအနလ အထကို က င သ် ်ုးဆ ်ုး်ဖတ််ခင််း။

 တုိာ်န်ု
အ ည်အနသ ်းကို မထနိ််းသမ်ိ်းနသှာကုနပ်စစည််း ထတု်ကုနမ် ှာ်းသည်

န ်းက က်တ င် နန ှာမ ၊ အန ှာင််းသ က်မည်မဟုတ်ဘ မ ှာ်းစ ှာ

နဝဖနခ်  ငိငုန်စပပ ်း ကုနပ်စစည််းပ ု ိပ် ကိုထခိိုက်နစငိငုပ်ါသည်။

ထတု်ကုနန်တ ကို စ ငှုန််းအတိုင််း ထတု်လုပ်န ကှာင််း နသခ ှာနစ န် ISO 22000

လက်မ တ်တို်းခ  ွဲ့ မှုွဲ့ကိုလည််း င စ်စဉ် လုပ်နဆှာငသ်ည ်အ်ပင် န ်းက က် ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတို်းတက်န ်း

သတုသနင င ် အ ည်အနသ ်းထနိ််းသမ်ိ်းမှုွဲ့ဆိငု ်ှာ ဌှာနနတ ကလည််း စှာ်းသ ်ုးသနူတ 

လိုအပ်ခ က်င င ် ကိုက်ည သည ် ကုနပ်စစည််းမ ှာ်းကို အ ည်နသ ်းမ  စ ှာ ထတု်လုပ််ခင််း။

နာ ာ်ကာာ်းမးင ဂုဏ်သတိင််း
လူမှုွဲ့က န ်က်နပေါ်မ နက ှာ် ကှာ်းမှုသတင််းမ ှာ်းသည်

ထတု်ကုနန် ှာင််းခ မှုွဲ့ င င ် လုပ်ငန််း၏ဝငန်င အတ က် ကက ်းမှာ်းနသှာ

အဓိက အက ိျု်းသက်န ှာက်မှုွဲ့ကို ်ဖစ်နစပါသည်။

က င ဝ်တ်၊ စ ခ ိန် စ ငှုန််းမ ှာ်းင င အ်ည လုပ်နဆှာငပ်ပ ်း ပ င လ်င််းပပ ်းတှာဝနခ် ယူမှုရ ိနသှာ စ ်းပ ှာ်း

န ်းလုပ်ငန််းတစ်ခုအ်ဖစ်င စ်စဉ် ပ င သ်စ်စ အစ  ငခ် စှာတ င် ပါဝင်် ခင််း။

လသူာ်းအရင််းခမစ်
ဝနထ်မ််းတစ်နယှာက်ခ င််းစ တိုင််းသည် လုပ်ငန််း၏ အလုပ်လုပ်ပ ု၊

ဝနန်ဆှာငမ်ှုွဲ့ နပ်း်ခင််းင င် လူထု ထနိတ ွဲ့ဆက်ဆ မှုွဲ့တို  ကို တှာဝနယ်ူ

ကိုယ်စှာ်း်ပျုသမူ ှာ်း်ဖစ် ကပါသည်။

သက်ဆိငု ်ှာဝနထ်မ််းနတ ကို လိုအပ်တ  သင ်ကှာ်းနပ်းမှုမ ှာ်းင င ် လုပ်ငန််းခ ငတ် င််း တက်ကက

အဆငန််ပနစ နအ်တ က်လိုအပ်သည ် အက ိျု်းခ စှာ်းခ င မ် ှာ်း နပ်းအပ််ခင််း။

တိကငုက်ာာ်းြ ာ်
ထတု်ကုနင် င ် ဝနန်ဆှာငမ်ှုွဲ့ ဌှာနနတ န  ပက်သက်ပပ ်း တိုင ်ကှာ်းခ က်နတ 

ရ ိတတ်ပါသည်။

လုပ်ငန််း စ မ ခန  ခ်  သမူ ှာ်းအနန်ဖင ် ထို တိုင ်ကှာ်းမှုွဲ့ ်ပသှာနှာမ ှာ်းကို နသခ ှာ

ကိုငတ် ယ်န်ဖရ င််း နလ်ိုအပ်သည်င င အ်ည ထိတုိုင ်ကှာ်းမှုမ ှာ်းအတ က် ထနိ ှာက်သည ်

လပ်ုနဆှာငမ်ှုမ ှာ်း၊ ထပ်မ နလ က င သ်င ်ကှာ်းနပ်း်ခင််းမ ှာ်း နဆှာင ် က််ခင််း။

န ်းာင််းစကတိြ် ရမးင နဘ်းကင််းစိတ်ခ  မှုွဲ့ မရ ိ်ခင််းသည် သ ်ုးစ  သအူနပေါ် မ န််းဆမ ငိငုန်သှာ

သက်န ှာက်မှုွဲ့မ ှာ်းစ ှာ ရ ိငိငုပ်ါသည်။

ဒါန ကှာင ် ကျွင်ပ်ုတို  သည် ထတု်လုပ်မှုွဲ့ အဆင ဆ်င တ်ိုင််းတ င် ငိငုင် တကှာ စ ငှုန််းမ ှာ်းင င အ်ည 

အ ည်အနသ ်း်မင မ်ှာ်းစ ှာ ထတု်လုပ်ထှာ်း်ခင််း။

*The implementation of risk management is constantly monitored and evaluated by BOD and is reviewed quarterly during the BOD meeting.

ဆ ်ုးရှု  ်းငိငု ်် ခင််း မ ှာ်းအတ ကက်ကျိုတငစ် မ ခန  ခ်  ် ခင််း



Sustainabiltiy 

စ ်းပ ှာ်းန ်း၊ လူမှုန ်းင င ်

သဘှာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ိငု်

 ှာ  လဒမ် ှာ်း

လုပ်ငန််းပုိင််းင င ်

ဘှာသှာ ပ်ဆိငု ်ှာ

ကျွမ််းက ငသ်မူ ှာ်းပါ၀င်် ခ

င််း

သက်န ှာက်မှုမ ှာ်းကို

ဘက်စ ု

ထည ်သ င််းစဉ််းစှာ်း်ခင််း

ပ င လ်င််း်မငသ်ှာမှုဆိငု ်ှာ

စစ်တမ််းတ င် ပါဝင်် ခင််း

အက ိျု်းခ စှာ်းခ င င်  င ်

ကုနက် စ ိတ်မ ှာ်း

ခ  နဝမှုကို

ထည ်သ င််းစဉ််းစှာ်း်ခင််း -

 လဒအ်ှာ်းလ ု်းကို

ရ င််းရ င််းလင််းလင််းင င ်

ထထိနိ ှာက်န ှာက််ဖစ်

နအှာင် ဆက်သ ယ််ခင််း

ဆ ်ုးရှု  ်းငိငုန််ခင င ်

မနသခ ှာမန  ှာမှုကို

ထည ်တ က််ခင််း

န ရ ညတ်ညတ်  ခိငုပ်မ န ်း နည််းဗ ျူဟှာ

် ်ုးရှုံး  ်း့်ကငုန်ခြ့် င ် မနသြ ာမနရရာမးာကု  ည ်တိ ာခ်ြင််း - မည်သည ်လုပ်ငန််းတ ငမ်ဆို  က ျုနတ ွဲ့ ငိငု ်သည ် တိုင််းတှာငိငုသ်ည ်

ဆ ်ုးရှု  ်းငိငုန််ခင င ် မန  ှာသည ် သဘှာဝနဘ်းအငတ ှာယ်၊ အ ကပ်အတည််းင င ် ငိငုင် န ်းဆိငု ်ှာန်ပှာင််းလ မှုန ကှာင ်် ဖစ်လှာငိငုသ်ည ်

ဆ ်ုးရှု  ်းငိငုန််ခမ ှာ်းအတ က် လုပ်ငန််းအစ အစဉ်ကို ကကိျုတင်် ပငဆ်ငထ်ှာ်း်ခင််း။

စ်ီးပ ာ်းနရ်း၊ လမူးနရ်း့် င ် သ ာဝပတိဝ်န််းာ င်် ကငုရ်ာ ရလဒမ် ာ်း- ပုိမုိနကှာင််းမ နသ်ည ် စ ်းပ ှာ်းန ်း၊ လူမှုန ်းင င ်

သဘှာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ိငု ်ှာ  လဒမ် ှာ်း်ဖစ်ထ န််းလှာနစ နအ်တ က် ကုနပ်စစည််းဝယ်ယူ၊ထတု်လုပ်၊်ဖန  ခ်  မှုအဆင တ်ိုင််းတ င်

ဗ ျူဟှာပုိင််းဆိငု ်ှာတို်းတကမ်ှု၊ အက ိျု်းသက်န ှာက်မှုဆိငု ်ှာစ မ ခန်  ခ  မှုင င ် ဆ ်ုးရှု  ်းငိငုန််ခတ က်ခ က်မှုတို  ်ဖင ် ပ ုမ နန်စှာင  ်ကည ်စ မ ်ခင််း။

လပ်ုငန််းပကုင််း့် င ်  ာသာရပ််ကငုရ်ာ ာျွမ််းာ ငသ်မူ ာ်းပါဝငခ်ြင််း -  လှာဒန်ကှာင််းမ ှာ်း်ဖစ်နပေါ်လှာနစန ်းအတ က်

ကုနထ်တု်လုပ်မှုဆိငု ်ှာ၊ ဘဏ္ဍှာန ်းဆိငု ်ှာ၊ ဝနထ်မ််းန  ်းခ ယ်မှုဆိငု ်ှာ၊ သနုတသနင င ် ကုနပ်စစည််းအဝယ်ပိုင််းဆိငု ်ှာမ ှာ်းတ င်

အနတ ွဲ့အ က ျုရ ိ ကျွမ််းက ငသ်မူ ှာ်းင င ် ဆက်သ ယ်နဆှာင ် က်ပပ ်း အဖ  ွဲ့အစည််းအတ င််း လိုအပ်သည ် ဉပနဒ၊ မူဝါဒက င ထ် ်ုးမ ှာ်း၊

စ ခ ိနစ် ညွှန််းမ ှာ်းင င ် အနကှာင််းဆ ်ုးအနလ အက င မ် ှာ်းကို တည်နဆှာက််ခင််း။

သာန်ရာာမ်းမ ာ်းာကု  ာစ် ု  ည ်သ င််းစဉ်းစာ်းခြင််း- အဖ  ွဲ့အစည််းအနပေါ် နစှာင သ်သိစစှာရ ိဝနထ်မ််းမ ှာ်း၏ လုပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း ကှာယ၊

ဉှာဏဆိငု ်ှာ လ ု်ခ ျုစိတ်ခ  မှုအတ က် ဝနထ်မ််းင င တ်က မိသှာ်းစုအတ က်ပါ အလုပ်အကိုငဖ်  ွဲ့ ပဖိျု်းန ်းင င ် လူမှုဖူလ ုန ်းအစ အစဉ်မ ှာ်း

နဖှာ်နဆှာငန်ပ်း်ခင််း။

ပ င လ်င််းခမငသ်ာမး်ကငုရ်ာ စစတ်ိမ််းတိ င် ပါဝငခ်ြင််း- ကမုပဏ ၏ နမ ှာ်မ န််းခ က်င င က်ိုက်ည ပပ ်း သဟဇှာတ ပုိ်ဖစ်နစ နအ်တ က်

လုပ်ငန််းစုအတ င််းင င ် ်ပငပ်ဆက်ဆ န ်းမ ှာ်းတ င် ပ င လ်င််း်မငသ်ှာစ ှာ်ဖင ် ဆက်သ ယ်နဆှာင ် က််ခင််း။

အာ ကြို်းြ စာ်းြ င ့််  င ် ာန်ုာ စရကတိမ် ာ်း ြ ွဲနဝမးာကု  ည ်သ င််းစဉ်းစာ်းခြင််း - နင န က်းဆိငု ်ှာတ က်န်ခကိုက်နစ နအ်တ က် ကုနက် စှာ်း ိတ်မ ှာ်းကိုခ  ်ခှာ်းစိတ််ဖှာပပ ်း အစ အစဉ်က နသည ်

လုပ်ငန််းဆိငု ်ှာဆ ်ုး်ဖတ်ခ က်မ ှာ်းနဆှာင ် က််ခင််း။

ရလဒအ်ာ်းလ ်ုးာကု ရ င််းရ င််းလင််းလင််း့် င ်  က ကနရာာန်ရာာခ်ြစန်စခြင််း - ယ ု ကည်မှုင င ်  လှာဒက်ို ရ ိခိုငမ်ှာနစ နအ်တ က် ရ ု ်းတ င််း၊ရ ု ်း်ပငပ်တ င် ရ င််းလင််းထနိ ှာက်သည ် ဆက်သ ယ်မှုမ ှာ်း၊

သတင််းအခ က်အလက်င င ် အ က ဉှာဏဖ်လ ယ်မှုမ ှာ်းကို သနဘှာတူည မှုမရ ိဘ ်ပနလ်ည်ထတု််ပနမ် နဝ်ခင််းမ်ပျု သည ်လုပ်နဆှာငခ် က်ကို်ပဌှာန််း်ခင််း။



KPA Values (Since 2012 to June 

2022)

Innovation

- R&D 320,136,200 MMK

Philanthropy 

- Donation 359,690,283 MMK

Environmental Responsibility

- CO2 Emission Reduced - 64.8 tons

- Standard Coal Saved - 76.95 tons

- Equivalent trees planted - 106

Gender Equality Male (%) Female (%)

- Total % of male and female 54 46

- % of male and female: office staff 9 10

- % of male and female: factory & operation staff 45 36

နကှာ်ပိနု ်းရ င််း၏အန်ခအနန်ပအညွှန််းကနိ််းမ ှာ်း

ဇယှာ်းရ င််းလင််းခ က်
အထကပ်ါအန်ခ်ပညွှန််းကနိ််းဇယှာ်းတ ငပ်ါဝငန်သှာ အဓိကလပ်ုနဆှာငမ်ှုမ ှာ်းကိတုိုင််းထှာသည ်တနဖိ်ု်းမ ှာ်းသည်
်မဧ ှာလပ်ုငန််းစ၏ု ၂၀၁၂ ခုနစ်မ ဂျွနလ် ၂၀၂၂ အထိ တ ထ ငဆ်န််းသစ်မှု၊ ပ ဟတိ၊ သဘှာဝပတဝ်န််းက ငင် င ် က ှာ်း၊မ
သှာတညူ မ မှုဆိငု ်ှာ အန်ခအနနမ ှာ်းကို တိငု််းတှာနဖှ်ာ်ပထှာ်း်ခင််း်ဖစ်ပါသည်။

.



Year Training On Job/ Off Job Staff

2020 Production & Operation Management Off Job Training 3

2020 Kaizen Off Job Training 3

2020 Six Sigma On Job Training 17

Total Training Staff 23

Year Training On Job/ Off Job Staff

2021 Diploma in Accounting Off Job Training 2

2021 GMP, GHP, HACCP, ISO 22000 –

Implementation Training 

Internship 100

Total Training Staff 102

Staff Skill Improvement
From April 2021 to Mar 2022 - Training 

Promotion Staff (Apr'2020 ~ Mar'2022)

Apr'2020 ~ Mar'2021
25 employees

Apr'2021 ~ Mar'2022
26 employees



Research, Development and Quality Control Department: Product development
From April 2021 to Mar 2022

April 2021-June 2021 Red Turmeric-New Product အ်ဖစ် စတငထ်တုလ်ပ်ု်ခင််း။

July 2021-Sept 2021 Activated Carbon ထတုလ်ပ်ုငိငု ်နအ်တ က် RD & QC ဌှာနမ Research နဆှာင ် က်် ခင််း။

July 2021-Sept 2021 Body Butter, Lotion, Lip Balm မ ှာ်းစတငထ်တုလ်ပ်ုပပ ်း ကနုပ်စစည််း Brand Name ကို

“Cocohealth” အနန်ဖင မ်ိတဆ်က်် ခင််း။

Oct 2021-Dec 2021 RD & QC Department အနန်ဖင ် Product အသစ်မ ှာ်းအှာ်း စဉ်ဆကမ််ပတ် Research & Develop

လပ်ုနဆှာငပ်ပ ်း Quality Control အှာ်းထနိ််းသမိ််း်ခင််း။

July 2021-Sept 2021 “Nawarat Ayer” Coconut Milk (165 ml) အှာ်း Sales Department မ စတငမ်ိတဆ်ကန် ှာင််းခ ်ခင််း။

Oct 2021-Dec 2021 Cocohealth” Body Butter, Lotion, Lip Balm တို  ကို S & D Department မ စတငမ်ိတဆ်ကန် ှာင််းခ ်ခင််း။

Jan 2022-March 2022 Nawarat Ayer” Coconut Milk (500 ml, 1000 ml) တို  ကို S & D Department

မ စတငမ်ိတဆ်ကန် ှာင််းခ ်ခင််း။

Traditional Sale Department and Modern Sale Department : New Product Introduction
From April 2021 to Mar 2022



April 2021-June 2021 MDY ရ ု်းခ  အတ က် ကှာ်းသစ် (၂)စ ်း ထပ်မ ဝယယ်ူ် ခင််း။

April 2021-June 2021 MAC Facebook page တ င် post မ ှာ်းပ ုမ နတ်င ်န။် MAC အတ ကလ်ိအုပ်သည ် ဝနထ်မ််းကို နခေါ်ယူ် ခင််း။

July 2021-Sept 2021 MAR မ လည််း Coconut Milk အှာ်းအ ညအ်နသ ်းအှာ်းစဉ်ဆကမ််ပတထ်နိ််းသမိ််း နင် င ် Production

worker မ ှာ်းထပ်မ လိအုပ်ပါက အခ ိနင်  င တ်န်ပ်းည ်ဖည တ်င််း နအ်တ ကန်ဆှာင ် က်် ခင််း။

July 2021-Sept 2021 Covid-19န ှာဂါက်ူးစက်် ပန  ပ် ှာ်းမှုမရ ိနစ နအ်တ ကက်ှာက ယမ်ှုအစ အစဉ်မ ှာ်းစ စဉ်နဆှာင ် ကထ်ှာ်းရ ိ်ခင််း။

Jan 2022-March 2022 FDA နလ ှာကထ်ှာ်းနသှာ Product မ ှာ်းအ်ပင် Soya Nugget & Fish Cake ကိပုါ HALAL

နလ ှာကထ်ှာ်း နအ်တ က် Admin ဌှာနမ ်ပငဆ်င်် ခင််း။

Jan 2022-March 2022 Trade Mark နလ ှာကထ်ှာ်းနသှာ န ှာကရ် ိလပ်ုငန််းစဉ်အန်ခအနနအှာ်း သ ်ုးသပ်တင်် ပ န။်

Jan 2022-March 2022 FDA သကတ်မ််းတိ်ုး Products မ ှာ်း၏ န ှာကရ် ိနနနသှာလပ်ုငန််းစဉ်အန်ခအနနအှာ်း သ ်ုးသပ်တင်် ပ်ခင််း။

Admin and HR Department
From April 2021 to Mar 2022



Oct 2021-Dec 2021 MAM-YGN ရ ု်းခ ျုပ်၏ဧ ိယှာဝန််းအတ င််း Coconut Museum, Staffs & Workers Changing Room, CCTV

Control Room င င ် Lab Room တို  ပါဝငန်သှာ ဝနထ်မ််းမ ှာ်းအတ က် (၄)ထပ်အနဆှာငက်ို Mya Ayer

Construction Co., Ltd (MAC) မ တှာဝနယ်တူညန်ဆှာက်် ခင််း။

Oct 2021-Dec 2021 MAM ရ ု်းခန််းအတ င််း CCTV (၃)လ ်ုးင င ် စကရ် ုဝင််းအတ င််း လိအုပ်နသှာနန ှာမ ှာ်းတ င် CCTV

မ ှာ်းတပ်ဆင်် ခင််း။

Oct 2021-Dec 2021 ဝနထ်မ််းမ ှာ်းအတ က် က န််းမှာန ်းနစှာင န်ရ ှာကမ်ှုနပေါ်လစ Health Welfare Policy အှာ်း

စတငအ်နကှာငအ်ထညန်ဖှ်ာ်ခင််း။

Jan 2022-March 2022 Health Welfare Policy အှာ်း MAM, MAC,MAR တို  တ ငပ်ါ က န််းမှာန ်းနစှာင န်ရ ှာကမ်ှုနပ်း်ခင််း။

Jan 2022-March 2022 ERP Software အှာ်းဆကလ်ကအ်နကှာငအ်ထညန်ဖှာ်ပပ ်း MAM တ ငစ်တငသ် ်ုးစ  ကှာ MAR င င ် MDY

ရ ု်းခ  တို  တ ငပ်ါ စတငင်ိငု ်နအ်တ က် စ စဉ််ခင််း။

Operation
From April 2021 to Mar 2022



April 2021-June 2021 P & P Department မ ကနုပ်စစည််းအသစ်အတ က် လိအုပ်သညမ် ှာ်းကို စတငန်ဆှာင ် က်် ခင််း။

July 2021-Sept 2021 P & P Department မ ကနု ်ကမ််းမ ှာ်းအှာ်း အ ညအ်နသ ်းနကှာင််းမ န၍် Current Price

ထကပိ်ုမိုသကသ်ှာစ ှာ န ှာင််းခ ငိငုန်သှာ Supplier အသစ်မ ှာ်း ရ ှာနဖ ်ခင််း။

Jan 2022-March 2022 MAM င င ် MAR ကမုပဏ (၂)ခလု ်ုးမ Factory Manager င င ် Production Manager မ ှာ်းအနန်ဖင ်

Productivity အှာ်း စဉ်ဆကမ််ပတ် တိ်ုးတကန်အှာင် နဆှာင ် က်် ခင််းင င ် Waste မ ှာ်းအှာ်း

အတတင်ိငုဆ် ်ုးနလ ှာ ခ  နစ် မ ်ခင််း။

Production
From April 2021 to Mar 2022



Mya Ayer Group Mya Ayer Construction

Coconut Products 
Dedicated website

Ayer-coco

Visit us for more information and updates:

CONTACT US: 
Traditional Sale Department
Phone : +959 730 46817, +959 731 81176, 
+959 732 41015

Modern Sale Department
Phone : +959 7756 98149, +959 7756 98159
Email : sales@mya-ayer.com

Admin and HR Department
Phone : +959 421144724
Email : info@mya-ayer.com

Procurement Department
Phone : +959 4211 44727
Phone : +959 732 41015
Email : purchasing@mya-ayer.com

ADDRESS
N0.55, Sein Lei Kan Thar Street, Ywar Thar Gyi Industrial Zone, South Dagon T/S, Yangon, Myanmar.

mailto:sales@mya-ayer.com
mailto: info@mya-ayer.com
https://www.mya-ayer.com/contact/

