
 
 
 

Food Safety Forum 2019 
သတင််းမီဒီယာမျာ်းအတကွ်ထတု်ပြန်ချက ်

 

 အစောားအဘသောက်ဘ ားကင်ားဘရားဆ ိုင်ရောဘဆ ားဘ  ားပ ွဲ (Food Safety Forum) ကျင်ားပ 

မည ်အဘ ကောင်ားစောနယ်ဇင်ားရှင်ားလင်ားပ ွဲက ို စက်တင် ောလ (၁၁) ရက်ဘနေ့က   ိုဗ ိုတယ် 

ဟ ိုတယ်တ င်ပပြုလိုပ်ခွဲ ပါသည်။ 

 

 အဆ ိုပါဘဆ ားဘ  ားပ ွဲက ို Myanmar Innovative Life Sciences (MILS) ကိုမပဏီ၊ ပမနမ်ော 

စောားသို ားသူမျောားသမဂ္ဂ (Myanmar Consumers Union)  ှင ် အစောအောဟောရဆ ိုငရ်ော သ ပပ  ှင ် 

နည်ားပညောအသင်ား (FoSTA Myanmar) တ ိုေ့မ ှ ပူားဘပါင်ားစစီဉ်ပခင်ားပြစ်ပပီား ဘအောက်ပါအစီ 

အစဉ်အတ ိုင်ား ကျင်ားပသ ောားမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

ဘနေ့ရက်။ ။ စက်တင် ောလ (၂၈) ရက ်

အချ န်။ ။ န နက် (၉:၀၀) မ ှညဘန (၅:၀၀) 

ဘနရော။ ။ ရန်ကိုန်တကကသ ိုလ်၊ စ န်ရတိုခနာ်းမ 

 

 ယခိုဘဆ ားဘ  ားပ ွဲသည် ပမန်မော  ိုင်င တ င ် အစောားအဘသောက်၊ စ ိုက်ပျ ြုား၊ ထိုတ်လိုပ် 

ဘရောင်ားချဘနဘသော ပပညတ် င်ားပပညပ် လိုပ်ငန်ားရှင်မျောား ငှ ် အရည်အဘသ ား စမ်ားသပ်စစ်ဘဆား 

ဘရားတောဝန်ရှ သူမျောား တက်ဘရောက်ဘလ လောပပီား လက်ရှ ရင်ဆ ိုင် ကြု ဘတ ွေ့လျက်ရှ ဘသော 

အခက်အခွဲမျောားက ို ဘမားပမန်ားဘဆ ားဘ  ား အဘပြရှော  ိုင်ရန်ရည်ရ ယ်ပါသည်။ စ ိုက်ပျ ြုားဘရား၊ 

ဘမ ားပမြူဘရား၊ ငါားလိုပ်ငန်ား၊   ိုေ့ ှင ်  ိုေ့ထ က် ပစစည်ားလိုပ်ငန်ားမျောား၊ စောားဘသောက်ဆ ိုင်မျောား၊ အသင ် 

စောားအစောားအစောလိုပ်ငန်ားမျောား၊ အဘြျေ်ာယမကော လိုပ်ငန်ားမျောား၊ က တ်မိုနေ့်၊ ဘပါင်မိုနေ့ ် ှင  ်မိုနေ့ ်

အမျ ြုားမျ ြုားစသည ် အစောားအဘသောက်ကဏ္ဘပါင်ားစို မှ တောဝနရ်ှ သူ (၄၀၀) ခနေ့ ်တက်ဘရောက် 

ဘလ လော  ိုင်ရန်စီစဉ်ထောားပါသည်။  

 

 အစောားအဘသောက်ဘ ားကင်ားဘရားဆ ိုင်ရောဘဆ ားဘ  ားပ ွဲသည် အစ ိုားရတောဝန်ရှ  လူကကီား 

မင်ားမျောား၊ စီားပ ောားဘရားလိုပ်ငနာ်းရှင်မျောား ှင  ် အစ ိုားရမဟိုတ်ဘသောအြ ွဲွေ့အစည်ားမျောားမှ ပညောရှင် 

မျောားအ ကောား အစောားအဘသောက်ထိုတ်လိုပ်ဘရား ှင စ်ပ်လျဉ်ားသည ် အခက်အခွဲမျောား၊ အခ င ် 

အလမ်ားမျောားက ိုဝ ိုင်ားဝန်ားဘဆ ားဘ  ား  ိုင်မည အ်စီအစဉ်တစ်ခိုပြစ်ပါသည်။ 



အစောားအဘသောက် ှင ်ဘဆားဝါားက ပ်ကွဲဘရားဦားစီား ဌောန (FDA)၊ စောားသို ားသူဘရားရောဦားစီားဌောန 

(DOCA)၊ လွှတ်ဘတေ်ာဘကေ်ာမတမီျောား မ ှ တောဝန်ရှ  ပိုဂ္ဂ ြုလ်မျောား၊ WHO စသည ်   ိုင်င တကော 

အြ ွဲွေ့အစည်ားမျောား၊ သ ရို ားမျောားမှ အစောားအဘသောက်ဘ ားကင်ားဘရားဆ ိုင်ရောပညောရှင်မျောား တက ်

ဘရောက်ဘဟောဘပပောသ ောားမည်ပြစ်ပါသည်။  

 

 ပမန်မော  ိုင်င ရှ  အစောားအဘသောက်လိုပ်ငန်ားရှင်မျောား အမျောားဆို ား ကြု ဘတ ွေ့ဘနရသည ် 

အခက်အခွဲမျောားက ို ဘဆ ားဘ  ားအဘပြရှော  ိုင်ရန်အတ က် ဘအောက်ပါဘခါင်ားစဉ်မျောားအတ ိုင်ား 

အလိုပ်ရို ဘဆ ားဘ  ားပ ွဲမျောား ကျင်ားပပပြုလိုပ်သ ောားမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

(၁) GMP and HACCP in Food Processing  

(၂) Food Hygiene and Sanitation  

(၃) Food Labelling and Consumer Relations  

(၄) Legal Frameworks and Compliance  

 

 ယခိုဘဆ ားဘ  ားပ ွဲက ို ကျင်ားပ  ိုင်ဘရားအတ က် အပပညပ်ပညဆ် ိုင်ရောလက်ကောားဘရောင်ား 

ဝယ်ဘရား ထ ပ်တန်ားကိုမပဏီတစ်ခိုပြစ်သည ် METRO Wholesale Myanmar ၊ ပမန်မော  ိုင်င  

တ င် အကကီားဆို ားပပည်တ င်ားလက်လီဘရောင်ားချသည ် ကိုမပဏီမျောားထွဲ မ ှ တစ်ခိုပြစ်ဘသော City 

Mart Holdings Ltd (CMHL) ၊ မွဲဘခါင်ဘေသတ င်ား  ိုင်င မျောားအ ကောား အစ ိုားရချင်ားချ တဆ်က်ြ ွဲွေ့ 

စည်ားထောားသည ် Mekong Institute တ ိုေ့မ ှကူညီပ  ပ ိုားဘပားထောားပါသည်။  

 ယခိုအစောားအဘသောက်ဘ ားကင်ားဘရားဆ ိုင်ရောဘဆ ားဘ  ားပ ွဲကျငာ်းပဘရားဘကေ်ာမတ၏ီ 

သဘ ောထောားမှတခ်ျက်မျောားမှော ဘအောက်ပါအတ ိုင်ားပြစ်ပါသည်။ 

  

 

MILS ၏ သဘ ာထာ်းမှတ်ချက ်
 

MILS သည် စောားဘသောက်ကိုန် စ ိုက်ပျ ြုား ထိုတ်လိုပ်ဘရောင်ားချသူမျောား က ို ပ ိုမ ိုဘ ားကင်ား 

၍ဘစျားက က်တန်ြ ိုားပမင ်မောားဘသော စောားဘသောက်ကိုန်မျောားထိုတ်လိုပ်  ိုင်ရန် ှင ်အရည်အဘသ ား 

ထ န်ားချြုပ်တ ိုားပမြှင ်  ိုင်ဘရားအတ က် အဘထောက်အကူပပြု ထိုတ်ကိုန်မျောား၊ ပစစည်ားမျောား၊ ဓါတ်ခ ွဲ 

ခန်ားဝန်ဘဆောင်မှု ှင  ် အ က ဉောဏမ်ျောားဘပားဘနဘသော ပမန်မော  ိုင်င အဘပခစ ိုက်ကိုမပဏီပြစ်ပါ 

သည်။ ပ ိုမ ိုဘ ားကင်ား၍ ဘစျားက က်တနြ် ိုားပမင ်မောားဘသော ထိုတ်ကိုန်မျောားထိုတ်လိုပ်  ိုင်ရန်၊ 

စောားဘသောက်ကိုန်စ ိုက်ပျ ြုားထိုတ်လိုပ်ဘရောင်ားချသူလိုပ်ငန်ားရှင်မျောားအောား တစိုတစညာ်းတည်ား 

ချ တ်ဆက်  ိုင်ပပီား မ မ တ ိုေ့၏ထိုတ်လိုပ်မှုစ မ်ားရည်ပမြှင ်တင်  ိုင်ပပာီး ပ ိုမ ိုဘလ လောသင်ယူ  ိုင်ရန် 



ရည်ရ ယ်၍ ယခိုြ ိုရမ်က ိုစီစဉက်ျင်ားပရပခင်ားပြစ်ပပီားပ ွဲပြစ်ဘပမောက်ဘအောင်ပါဝင်ကညီူဘဆောင် 

ရ က်ဘပား ကပါဘသော လက်တ ွဲဘြေါ်အြ ွဲွေ့အစည်ားမျောား ှင ်ကိုမပဏီမျောားက ို အထူားဘကျားဇူားတင ်

ရှ ပါသည်။ 

 

 

 MCU ၏ သဘ ာထာ်းမှတ်ချက ်
 

ပမန်မော  ိုင်င တ င် ကြု ဘတ ွေ့ဘနရသည  ် ပပဿနောမျောားထွဲတ င် အစောားအစောဘ ားကင်ား 

ဘရား မှော လည်ား တစ်ခိုအပါအဝင်ပြစ်ပါသည်။ MCU အဘနပြင ်စောားသို ားသူမျောားအတ က ်

အခ င ်အဘရားက ိုအဘပခခ ပပီားလှုပ်ရှောားဘဆောင်ရ က်ဘနသည ် Right-based Organization ပြစ ်

ပပီား ဘ ားကင်ားသည ် အစောားအစောမျောားစောားဘသောက်  ိုင်ဘရားဆ ိုသည်မှောလည်ား စောားသို ားသူ 

အခ င ်အဘရားတစ်ရပ်ပြစ်သည အ်ောားဘလျေ်ာစ ော MCU၏ရပ်တည်ချက် ှင ် က ိုကညီ်မှုရှ သည ် 

အတ က်ပါဝင်ပခင်ား ပြစ်ပါသည်။ ထ ိုေ့အပပင် အစောားအစောဘ ားကင်ားဘရားက ို အဓ ကထောား 

လိုပ်ဘဆောင်ဘနပပီား အစောားအစောမျောားအောား ဘသချောစ ော ဓောတ်ခ ွဲစစ်ဘဆား  ိုင်ဘသော ဓောတ်ခ ွဲခန်ား 

 ှင ်နည်ားပညောရှ သည ် MILS  ှင ်ပာူးဘပါင်ားလိုပ်ဘဆောင်လ ိုသည ်အတ က် ပါဝင်ပခင်ားပြစ်ပါ 

သည်။ 

 

 

 FoSTA Myanmar ၏ သဘ ာထာ်းမှတခ်ျက် 
 

 Food Safety Forum 2019 ပြစ်ဘပမောက်ဘရားအတ က် ဦားဘဆောင်စီစဉ်ဘပားဘသော MILS 

ကိုမပဏီအောား ဘကျားဇူားအထူားတင်ရှ ပါသည်။ FoSTA Myanmar  ၏ ရည်မှန်ားချက်သည် 

ပမန်မော ှင ်ကမ္ော လူထိုအတ က်ကင်ားပပီား အရည်အဘသ ားပပည ်မီဘသောအစောားအဘသောက်မျောား 

လို ဘလောက်စ ောရရှ ဘစရန်ပြစ်သည ်အောားဘလျေ်ာစ ော ယခိုကျင်ားပမည ် Food Safety Forum 

သည် FoSTA ၏ ရည်မှန်ားချက် ှင ်မျောားစ ောက ိုက်ညီမှုရှ ပါသည်။ ထ ိုေ့အပပင် ယခိုြ ိုရမ်သည် 

အစောားအဘသောက်လိုပ်ငန်ားရှင်မျောား၊ လက်လီ/လကကောားဘရောင်ားချသူမျောား ှင ် စောားသို ားသူမျောား 

အတ က် မျောားစ ောအကျ ြုားဘကျားဇူားပပြု  ိုင်မည်ဟို ယို  ကည်ပါသည်။ 

 

 ယခိုဘဆ ားဘ  ားပ ွဲသ ိုေ့ တက်ဘရောက်လ ိုသူ အစောားအဘသောက်လိုပ်ငန်ားရှင်မျောား၊ စ တ်ပါ 

ဝင်စောားသူမျောားအဘနပြင ် Myanmar Innovative Life Sciences ဘြ စ်  တ်ခ် စောမျက် ှော ှင  ်

www.milsciences.com/fsf တ င်လည်ားဘကောင်ား၊ ြိုန်ားန ပါတ် (၀၉-၄၂၈၀၇၇၅၇၀၊ ၀၉-

၄၄၇၀၄၃၄၆၃၊ ၀၉-၂၅၅၁၆၇၅၉၆) သ ိုေ့လည်ားဘကောင်ား ၊ enquiries@milsciences.com 

http://www.milsciences.com/fsf
mailto:enquiries@milsciences.com


သ ိုေ့လည်ားဘကောင်ားဆက်သ ယ်၍ စက်တင် ောလ (၂၅) ရကဘ်နေ့မတ ိုင်ခင်အထ  စောရငာ်း 

ဘပားသ င်ား  ိုင်ပပာီးဝင်ဘ ကားအခမွဲ ပြစ်ပါသည်။  

 

 


