
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကျန်ဵမာေေဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန 

အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပက်ေဲေဵဦဵစီဵဌာန 
 

 

 

 

စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ော 

စစ်ေဆဵစိစစြ်ြင်ဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

(Standard Operating Procedures for Food 

Importation and Exportation) 
 

 

 

   

 

( ၂၀၁၉) ြုနှစ၊် ဒီဇငဘ်ာလ 



       

                      

စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ော စစ်ေဆဵစိစစ်ြြင်ဵလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ  

        ၁ 

အေြြြဳအေကကာင်ဵအေင်ဵ ၁ 

လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵသစ်အတွက်အေြြြဳမူမျာဵ ၁ 

အဓိကေြဖေလျာဴမှုမျာဵ  

  င                  /                     ၂ 

  င                            /                                ၂ 

စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆုိင်ော လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ ၃ 

   ဆ  င   င    

  င                            င   ၃ 

                    င  ၊  ငင       င  ၊ ဆ  င  င    င   ၄ 

ဆ         င   ၅ 

  င                          ၅ 

      /    င         (         )     စ     င      င    င            င    င   

       င    င   

၅ 

  င                            င    ၆ 

          င    ၆ 

စ                   င                            င  ဆ   င    

                 (Flow Chart) 

၈ 

စ                   င                            င  ဆ   င            

     စ                

၉-၁၀ 

 င                              ၊ စ     စ     ၊        

         (     ဆ     -၁) 

၁၁-၁၂ 

 စ           င    ဆ                စ          င                   

           င  ။ (Form    စ -၁)  

၁၃-၁၄ 



             င   ၁၅ 

 င   င          စ           င                        စ    

                (       - ၁) 

၁၆-၁၈ 

စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေေဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ော 

လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

 

   ဆ  င   င   ၁၉ 

  င                                       င   ၁၉-၂၁ 

                    င  ၊  ငင       င  ၊ ဆ  င  င    င   ၂၁-၂၂ 

ဆ         င    ၂၂ 

          င    ၂၃ 

စ                   င                                       င   

ဆ   င                     (Flow Chart) 

၂၄ 

စ                   င                                      င   

ဆ   င                စ                

၂၇ 

 င                             ၊ စ     စ     ၊            

      (     ဆ     -၂) 

၂၅ 

 စ           င   ဆေးဝါး           စ          င                  

                       င  ။  (Form    စ -၂) 

၂၇-၂၉ 

 င   င          စ           င                         စ    

                (      -၁) 

၃၀ 

စာဵေသာက်ကုန်အတွက် ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေေဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ော 

လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

၃၃ 

   ဆ  င   င    ၃၃ 

                                         င    ၃၃ 

                     င  ၊  ငင       င  ၊ ဆ  င  င    င  ၊  ၃၄ 

ဆ         င    ၃၅ 

စ                                                          င  ဆ   င    ၃၆ 



                 (Flow Chart) 

စ                                                          င  ဆ   င    

             စ                 

၃၇ 

 င                              ၊ စ     စ     ၊ 

               (     ဆ     -၃) 

၃၈ 

 စ          င  ဆေးဝါး           စ                          

                       င  ။   (   စ -၃) 

၃၉-၄၀ 

အထူဵအေြြအေနမျာဵအတွက် လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ  

( )           စ         ဇ      င      ဇ      င          င              

                 ဆ င                            

၄၁-၄၃ 

( )           စ         ဇ      င          င      င   င    ဇ               င    

            ဆ င                           

၄၃-၄ ၄ 

(ဂ)    စ                    ဆ င                           ၄၅ 

(ဃ)   စ       (           င )   င    င   င  / င        ၄၆ 

(င)   င                 /   င                                   င   င   

        စ             

၄၆ 

(စ)      ဆ        စ             စ စစ   င                   ၄၆ 

 



   

စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ စစ်ေဆဵစိစစ်ြြင်ဵလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

(အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာန) 

နိဒါန်ဵ     

အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနသည်                                   

                                                     /                                        

                                                                                  

                                                                                         

                  /                                                                      

                                                                                            

                                      

အေြြြဳအေကကာင်ဵအရင်ဵ 

နိုင်ငဳတကာနှငဴ်ေဒသတွင်ဵ ကျငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွကေ်နေသာ သွင်ဵကုန်/ ပို့ကုန်ဆိုင်ရာစစ်ေဆဵြြင်ဵနှင်ဴ 

အသိအမှတ်ြပုြြင်ဵစနစ်တို့နှငဴ်အညီ လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရန်သာမက အစာဵအေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵ 

နှငဴ်အရညအ်ေသွဵြပညဴ်မီေရဵအတွက် ပိမုိကုကဴဳြိုင်ေသာ စိစစ်မှုစနစ်ေပါ်ထွန်ဵလာေရဵရညရွ်ယ်ပပီဵ သွင်ဵကုန်/ 

ပို့ကုန်ဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲမညဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ အသစ်မျာဵကို ြပင်ဆင်ေရဵဆွဲရြြင်ဵြဖစ်ပါသည။် 

ထိုသ့ုိေဆာင်ရွကရ်ာတွင် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုအဆငဴ်(၃)ဆငဴ်ြဖငဴ်ေဆာင်ရွကသ်ွာဵမညြ်ဖစ်ပပီဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵသည် ပိမုိုကကဴဳြိုင်ေသာ သွင်ဵကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲမှုစနစ်အတွက် ပထမအဆငဴ် 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲသည်ဴစနစ်ြဖစ်ပါသည။် 

လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵသစ်အတွက်အေြြြဳမူမျာဵ 

(၁) အစာဵအေသာက်ေေဵအန္တရာယ်အေြြြပု ဆန်ဵစစ်မှုကုိ အေြြြဳေသာစိစစ်ြြင်ဵ 

(၂)  ကုန်သွယ်မှုလျင်ြမန်ေြျာေမွ့ေစေရဵအေထာက်အကူြပုေစရန် အေြြြဳ၍ စိစစ်ြြင်ဵ 

(၃)  နိုင်ငဳတကာနှငဴ် ေဒသတွင်ဵကျငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွကေ်နေသာ သွင်ဵကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ စစ်ေဆဵြြင်ဵ၊ 

  အသိအမှတ်ြပုြြင်ဵစနစ်နှငဴ် လိုက်ေလျာညီေထွစိစစ်ြြင်ဵ 

(၄)  စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ြဳမှုကုိ ပျ ိုဵေထာင်အာဵေပဵ 

  သည်ဴစနစ်ကုိ အေြြြဳ၍စိစစ်ြြင်ဵ  
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(၅)  စာဵေသာက်ကုန်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အစာဵအေသာက်ဥပေဒ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵအေပါ်လိုက်နာမှုနှငဴ် 

   တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်၏ အစာဵအေသာက် ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵနိုင်ြဲဴမှုအေပါ်     

   အေြြြဳစိစစ်ြြင်ဵ 

(၆)  အြျက်အလကအ်ေြြြပုစိစစ်ြြင်ဵ (Data based assessment) 

အဓိကေြဖေလျာဴမှုမျာဵ 

သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်/ ပို့ကုန်ေထာက်ြဳြျက် 

(၁)                                                                                   

(၂)  ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦဵတည်ဵ၏ ကုန်ပစ္စည်ဵတူ၊ အမှတ်တဆဳိပတ်ူ၊ စာဵေသာက်ကုန်ကုိ ထုပ်ပုိဵပဳု 

   (pack size) ကဲွြပာဵမှုမျာဵအတွက် ြွဲြြာဵသတ်မှတ်စိစစ်ြြင်ဵမြပုေတာဴေဲ တစ်ြုတည်ဵအြဖစ ်

  သာ ေြဖေလျာဴေပဵြြင်ဵ။ 

(၃)  စိစစ်ြတစ်မျ ိုဵတည်ဵ သာ ေပဵသွင်ဵရန်လိုအပ်ြြင်ဵ။ 

(၄)  သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် သက်တမ်ဵကုိ (၂)နှစ်မ ှ(၃)နှစ်သ့ုိ တိုဵြမှင်ဴသတ်မှတြ်ြင်ဵ။ 

(၅)  ပို့ကုန်ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵအာဵ ကင်ဵလွှတ်ြွင်ဴြပုြြင်ဵ။ 

သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်/ ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် 

 (၆)                            (၂)                                                      

                      

 (၇) ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵကုိ ကကိုတင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵနှငဴ်စိစစ်ထုတ်ေပဵြြင်ဵဟု နည်ဵလမ်ဵ  

  (၂) မျ ိုဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွကေ်ပဵြြင်ဵ။ 
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စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ 

(Import Recommendation – SOP) 

၁။ သက်ဆိုင်ြြင်ဵ 

ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵမညဴ်  စာဵေသာက်ကုန်မျာဵ (                                        

                                                   အစာဵအေသာက် ထပ်ြဖညဴ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ 

အစာဵအေသာက် ြပုြပင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ နည်ဵပညာအကူပစ္စည်ဵမျာဵ)               

သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵရယူရမည်။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵ၊ ထုပ်ပုိဵပစ္စည်ဵ  အမျ ိုဵ အစာဵနှငဴ် 

အမှတ်တဆဳိပတ်ူညီပပီဵ ထုပ်ပုိဵ       (pack size)                          (Design) ကဲွြပာဵမှုမျာဵအတွက် 

သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ကုိ တစ်ြုတည်ဵအြဖစ် သတ်မှတ်ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။  

၂။ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

 (က) ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်ဴေနရာ 

   အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ၊် ရန်ကုန်)၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ် 

  ေရဵစြန်ဵရှိသည်ဴ ြရိုင်အစာဵအေသာက်နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန/ နယ်စပ်အစာဵ 

  အေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵစစ်ေဆဵေရဵဌာနနှင်ဴ အထူဵအေြြအေနမျာဵအတွက် ြမန်မာဴအထူဵစီဵပွာဵ 

  ေရဵဇုန်၊ စီမြဳန့်ြွဲမှုေကာ်မတီရုဳဵ ၊ အလုဳဵစုဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵသည်ဴဌာနတိုတ့ွင် ေလျှောက်ထာဵ 

  နိုင်သည။် 

(ြ) တင်ြပရမည်ဴအြျက်အလက်မျာဵ 

 သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵရာတင်ွ ေအာက်ပါအြျက်မျာဵကို          တင်ြပရ 

  မည်။  တင်ြပမှုမြပညဴ်စဳုေသာ ေလျှောက်ထာဵြျက်မျာဵကုိ လက်ြဳစိစစ်ေဆာင်ရွက်မည် မဟုတ်ပါ။ 

   (၁) တင်ြပရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အြျက်အလက၊်               အေထာက်အထာဵ 

   မျာဵ (ေနာက်ဆကတ်ွဲ - ၁) 

   (၂) စိစစ်ြေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ 

 (၃) ြဳဝန်ကတိြပုြြင်ဵ (      - ၄) 

 (ဂ) စိစစ်ြေပဵသွင်ဵြြင်ဵ  

  တင်သွင်ဵလုိသညဴ်စာဵေသာက်ကုန်တစ်မျ ိုဵြျင်ဵအတွက် စိစစ်ြ ၅၀၀၀၀/-ကျပ် (ကျပ်ငါဵေသာင်ဵ 

  တိတိ)ကုိ သတ်မှတထ်ာဵေသာေဏ်တွင် သတ်မှတလ်မ်ဵစဉ်အတိင်ုဵ ြျလန်ြဖငဴ်ေပဵသွင်ဵရ 
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  မည်။ ေပဵသွင်ဵပပီဵ ေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵတင်ြပရမည်။ ေနာင်တွင် online စနစ်ြဖင်ဴ 

  ေပဵသွင်ဵေစြြင်ဵ၊ အဖိုဵ အြနှငဴ် သတ်မှတန်ှုန်ဵ ထာဵမျာဵေြပာင်ဵလဲြြင်ဵအစရှိသည်ဴ ညွှန်ကကာဵ 

  ြျက်မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနမှ ေကကာ်ြငာေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵက လိုက်နာေဆာင်ရွက ်

  ရမည်။  

၃။ ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ၊ ဆုိင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

 (က) ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ  

  ြပညဴ်စုဳေသာတင်ြပေလျှောက်ထာဵြျက်မျာဵကုိ စိစစ်၍ ေလျှောက်ထာဵသည်ဴေန့ရက်မ ှ အလုပ်လုပ် 

  ရက် (၁၀)ရက်အတွင်ဵ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ကုိ ထုတ်ေပဵမည်။ တင်ြပြျက်ြပညဴ်စုဳေသာ 

  ရက်ကုိသာ ပထမရက်အြဖစ် စတင်ေရတွက်မည။် 

(ြ) ေထာက်ြဳြျက်ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ 

 တင်ြပြျက်မျာဵ စိစစ်ြျက်အရ ြငင်ဵပယ်ရန် လဳုေလာက်ေသာအေကကာင်ဵရိှလျှေင် သွင်ဵကုန် 

 ေထာက်ြဳြျက် ထုတ်ေပဵြြင်ဵြငင်ဵပယ်မည။် ြငင်ဵပယ်ရသည်ဴ အေကကာင်ဵအရင်ဵကုိ ေဖာ်ြပမည်။ 

 ြငင်ဵပယ်မည်ဴ အေြြြဳ အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵသည်  

 (ြ-၁)  တင်ြပအေထာက်အထာဵ ြိုင်လုဳစစ်မှန်မှုမရှိြြင်ဵ (Invalid Documents) 

  (     - အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာနက တင်ြပရန်သတ်မှတ ်

   ထာဵေသာ အေသဵစိတ်သတ်မှတ်ြျက်မျာဵ/ တင်သွင်ဵမညဴ်စာဵေသာက်ကုန်၏ ဓာတ်ြဲွ 

   အေြဖ အေထာက်အထာဵမျာဵ စစ်မှန်မှုမရှိေကကာင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အတုြဖစ်ေကကာင်ဵ 

   စိစစ်ေတွ့ရှိလျှေင်) 

 (ြ-၂)  သတ်မှတြ်ျက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတမ်ှုမရှိြြင်ဵ (Non-Compliance)  

  (     - တင်သွင်ဵမညဴ် စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာနုိင်ငဳရိှ အစာဵအေသာက် 

   ေေဵကင်ဵေရဵဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲသည်ဴ အဖွဲ့ အစည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အသိအမှတ်ြပု 

   အဖဲွ့အစည်ဵက ထုတ်ေပဵထာဵေသာ ေကာင်ဵမွန်ေသာထုတ်လုပ်မှုကျငဴ်စဉ်ဆိုင်ရာ  

   ေထာက်ြဳြျက်မျာဵ၏ သက်တမ်ဵသည် တင်ြပစဉ်ကပင် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵေနလျှေင)် 

  (ြ-၃) ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵ လုိက်နာမှုမရှိြြင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) တစ်နည်ဵ   

   နည်ဵြဖငဴ် ြျ ိုဵေဖာက်ြြင်ဵ (Violation) 
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(ဂ) ဆိုင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

 တင်ြပအြျက်အလက် အေထာက်အထာဵမျာဵ မှန်ကန်မှုအတွက် ထပ်မဳအတညြ်ပုရန် လိုအပ် 

  ြြင်ဵ၊ အစာဵအေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တင်ပို့သည်ဴနိုင်ငဳ၏ ြပည်တွင်ဵ 

  တွင်ြဖစ်ေစ၊ အြြာဵြပည်ပနိုင်ငဳတစ်ြုြုတွင်ြဖစ်ေစ အစာဵအေသာက် ေေဵကင်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

  စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵြဳေနရြြင်ဵ စသညဴ်အေကကာင်ဵမျာဵရှိလျှေင် ေထာက်ြဳြျက်အတွက် ဆိုင်ဵငဴဳထာဵ 

  မည်။ ဆိုင်ဵငဳဴကာလသည် (၁)လသာြဖစ်ပပီဵ၊ ယင်ဵကာလအတွင်ဵ အစာဵအေသာက်ေေဵ 

  အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵ ြိုင်လုဳေသာအေထာက်အထာဵမျာဵြဖငဴ် တင်ြပေြဖရှင်ဵနိုင်ြြင်ဵ 

  မရှိလျှေင် ဆုိင်ဵငဴဳကာလ(၁)လ ြပညဴ်သည်ဴ အြျနိ်မစှ၍ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵ 

  ြြင်ဵသည် အလိုအေလျာက် ပျက်ြပယ်ပပီဵြဖစ်ေကကာင်ဵ မှတ်ယူရမည်။ 

၄။ ဆက်သွယ်ြြင်ဵ 

ေထာက်ြဳြျက်စိစစ်ထာဵရှိမှုအေြြအေနကုိ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ဝက်ေ် စာမျက်နှာတွင်ေဖာ်ြပြြင်ဵ၊ လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်ဵအီဵလ်ေမဵသ့ုိ အေကကာင်ဵကကာဵ၍ အသိေပဵြြင်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွကမ်ည်။ ယင်ဵသ့ုိ အဆင်ေြပစွာ မေဆာင်ရွက်နိုင်မြီဖစ်ေစ၊ လိုအပ်ြျက်အရြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵသ့ုိ 

စာြဖငဴ်ဆက်သွယ်အေကကာင်ဵကကာဵရန်လိုအပ်ပါက အြမန်ေြျာပို့စနစ်ြဖငဴ်ေပဵပို့မည။် ဦဵစီဵဌာနမှ ေပဵပို့သည်ဴ 

စာမျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵရှင်က မြဖစ်မေန ကျြဳေရွဵယူရမည။် 

 FDA Web page address - https:// www.fda.gov.mm  

 FDA food section email - fdafood@mohs.gov.mm  

၅။ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်သက်တမ်ဵ 

သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်သက်တမ်ဵမှာ  (၃) နှစ်ြဖစ်သည။် 

၆။ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵ၏ အမည် (သ့ုိမဟုတ်) လိပ်စာေြပာင်ဵလဲြြင်ဵနှငဴ် ကုမ္ပဏီအြျင်ဵြျင်ဵလွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵ 

 သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ရရိှထာဵသညဴ် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵအေနြဖငဴ် အမည် (သ့ုိမဟုတ်) လိပ်စာ ြဖစ်ေစ၊ 

ကုမ္ပဏီတစ်ြုမှ အြြာဵကုမ္ပဏီတစ်ြုြုသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵရန်ြဖစ်ေစ အေကကာင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာ ေပါ်ေပါက်ပါက မူလ 

ေထာက်ြဳြျက် ရရိှထာဵသည်ဴ ကုမ္ပဏီကသာ ေလျှောက်ထာဵရမည်                       ေထာက်ြဳြျက် 

မူရင်ဵ                                                                               

                                                                                 

                                                               (       )                        

http://www.fda.gov.mm/
mailto:fdafood@mohs.gov.mm
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         ေထာက်ြဳြျက်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်သည် မူလေထာက်ြဳြျက်ပါ သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက် 

သာြဖစ်ေစရမည်။ စိစစ်ြ ၅၀၀၀၀/- ကျပ် (ကျပ်ငါဵေသာင်ဵတိတိ)ကုိ သတ်မှတ်လမ်ဵစဉ်အတိင်ုဵ ေပဵသွင်ဵရ 

မည်။ (မှတ်ြျက် - ေြပာင်ဵလဲလိုသည်ဴ ကုမ္ပဏီ၏ အမည်၊ လိပ်စာ မှနက်န်ေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ၊ 

ကုမ္ပဏီတစ်ြုမှ အြြာဵတစ်ြုသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ တင်ြပရမည။်) 

၇။ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ပျက်ြပယ်ြြင်ဵ  

(က) သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်သက်တမ်ဵကာလအတွင်ဵ ေလျှောက်ထာဵြျက်ပါ အြျက်အလက်မျာဵနှငဴ် 

 တင်ြပြျက်မျာဵသည် စစ်မှန်မှုမရှိေကကာင်ဵထပ်မဳစစ်ေဆဵ ေတွ့ရှိလျှေင် 

(ြ) အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အြါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ 

 အမိန်၊့ ညွှန်ကကာဵြျက်၊ စည်ဵကမ်ဵနှငဴ်ေကကာ်ြငာြျက်ပါ အြျက်တစ်ြုြုအာဵ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက် 

 လျှေင ်(သ့ုိမဟုတ်) တစ်နည်ဵ နည်ဵြဖငဴ်ြျ ိုဵေဖာက်လျှေင် 

(ဂ) တင်သွင်ဵမညဴ်စာဵေသာက်ကုန်အတွက် တင်ြပထာဵေသာ ေကာင်ဵမွန်ေသာ ထုတ်လုပ်မှုကျငဴ်စဉ် 

 ဆုိင်ရာေထာက်ြဳြျက်လက်မှတ်မျာဵ (Certificate of GMP/ HACCP/ ISO 22000 etc.) သည် 

 သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵ၍  ထပ်မဳသက်တမ်ဵတုိဵထာဵေသာ ေထာက်ြဳြျက်ကုိ ြပန်လညတ်င်ြပြြင်ဵ 

 မရှိလျှေင် 

(ဃ) သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ေပါ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာစာဵေသာက်ကုန်အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ြုြုက 

 တစ်ဦဵတည်ဵ ကုိယ်စာဵလှယ်အြဖစ် တင်သွင်ဵြွငဴ်ရရှိပပီဵ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ရယူထာဵ 

 ေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိလျှေင်  

၈။ တာဝန်ရိှြြင်ဵ 

(က) စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵသည်ဴလုပင်န်ဵသည်  မိမိတင်သွင်ဵမညဴ်  စာဵေသာက်ကုန်၏ အစာဵ 

  အေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵနှငဴ် အရည်အေသွဵြပညဴ်မီေရဵကုိ ေသြျာစွာ ကကိုတင်စုဳစမ်ဵစိစစ်ပပီဵမှ 

  တင်သွင်ဵရန် တာဝန်ရှိသည။် 

(ြ) တင်သွင်ဵလုိသညဴ်စာဵေသာက်ကုန်၏အမှတ်တဳဆိပ်ကုိ နုိင်ငဳအတွင်ဵ ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵြျရာတင်ွ 

 အမှတ်တဆဳိပက်ပ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵနှငဴ်ညညီွတေ်အာင် ေဆာင်ရွကရ်န်တာဝန်ရိှ 

 သည။် 

(ဂ) မိမိတင်သွင်ဵသည်ဴ စာဵေသာက်ကုန်နှငဴ်ပတ်သက်၍ တင်သွင်ဵြွငဴ်ကာလ သက်တမ်ဵအတွင်ဵ 

  အစာဵ ေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵနှငဴ် အရညအ်ေသွဵဆိုင်ရာထိြိုက်ြြင်ဵ၊ ပျက်ယွင်ဵြြင်ဵတစ်စုဳ 
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  တစ်ရာ ေပါ်ေပါက်ေကကာင်ဵ သတင်ဵရရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ သိရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ အစာဵအေသာက်နှင်ဴ 

  ေဆဵဝါဵကွပက်ဲေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ တင်သွင်ဵြွငဴ်ရကမု္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵမှ အြျန်ိနှငဴ်တေြပဵညီ တင်ြပ 

  ရန် တာဝန်ရှိသည။် 

(ဃ) စာဵေသာက်ကုန်အမျ ိုဵအစာဵအလုိက် သီဵြြာဵလုိက်နာရမညဴ် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

  မျာဵအရ ထပ်မဳေဆာင်ရွက်ရမညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵရှိလျှေင် မပျက်မကွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

  သတ်မှတစ်ိစစ်ြမျာဵကုိလည်ဵ  ေပဵသွင်ဵရမည်။  
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စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ 

SOP for Application of Import Recommendation (IR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

သွင်ဵကုနေ်ထာက်ြြဳျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

Application of Import Recommendation 

 

စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵတင်ြပြြင်ဵ 

Document submission 

 

ေထာက်ြြဳျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

Approval 

 

စိစစ်ြေပဵသွင်ဵြြင်ဵ 

Payment for Application 

ြပည်စဳုဴမှန်ကန်၍သတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှင်ဴညီညွတ်ြြင်ဵ 

Complete & Comply with Requirements 

ြပည်စဳုဴမှန်ကန်၍သတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှင်ဴညီညွတ်မှုမရိှြြင်ဵ 

 Not complete &comply with Requirements 

ေထာက်ြြဳျက်ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ 

Reject 

ဆုိင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

Pending 

 

အလိုအေလျာက် 

ပျက်ြပယ်ြြင်ဵ 

Auto-

cancellation 

 

 အလုပ်လုပ်ရက်  

(၁၀) ရက်အတွင်ဵ 

 

 (၃၀) ရက ်

 

အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကပ်ွကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏စိစစ်ြြင်ဵ 

Assessment of Application by FDA 



9 

 

IR IHC ER EHC- SOP 1/2/2020  2:07 PM 

စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆုိင်ရာ လုိက်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵ 

၁။ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵမညဴ် ကုမ္ပဏီ၏တရာဵဝင်ကုိယ်စာဵလှယ်(သ့ုိမဟုတ်) အစာဵအေသာက်နှင်ဴ 

 ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုအဖဲွ့အစည်ဵကသာ ေလျှောက်ထာဵ 

 ရမည်။ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵမညဴ်ကုမ္ပဏီ၏ တရာဵဝင်ကုိယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ တင်ြပရမည်။ 

၂။ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵရန် အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

 သတ်မှတေ်လျှောက်လွှာပဳုစဳြဖငဴ် ြပညဴ်စုဳမှန်ကန်စွာြဖညဴ်သွင်ဵ၍ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ ေရဵသွင်ဵြျက်မျာဵ 

 ၏ ြပညဴ်စုဳမှန်ကန်မှုကို ေလျှောက်ထာဵသည်ဴလုပင်န်ဵမှ တာဝန်ြဳရမည်။ 

၃။ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵရာတွင် တင်သွင်ဵလုိသညဴ် စာဵေသာက်ကုန်အတွက် တစ်ဦဵတည်ဵ 

 ကုိယ်စာဵလှယ်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ြိုင်လုဳေသာအေထာက်အထာဵတင်ြပနိုင်ပါက ယင်ဵစာဵေသာက်ကုန် 

 အတွက် အဆုိပါတင်ြပနိုင်သူကုိသာ တင်သွင်ဵြွငဴ်ြပုသည။် 

၄။ တစ်ဦဵတည်ဵ ကုိယ်စာဵလှယ်ြဖငဴ် တင်သွင်ဵြွငဴ်ရရှိသည်ဴစာဵေသာက်ကုန်အတွက် အြြာဵတင်သွင်ဵသူ 

 မည်သူမျှေ ယင်ဵစာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ထပ်မဳေလျှောက်ထာဵြွငဴ်မရှိ။  

၅။ မိမိတင်သွင်ဵသည်ဴ စာဵေသာက်ကုန်နှငဴ်ပတ်သက်၍ တင်သွင်ဵြွငဴ်ကာလသက်တမ်ဵ အတွင်ဵ  အစာဵ 

 အေသာက်ေေဵအန္တရာယ်နှငဴ်အရည်အေသွဵဆုိင်ရာထိြုိက်ြြင် ၊ဵ ပျက်ယွင်ဵြြင်ဵ တစ်စဳုတစ်ရာေပါ်ေပါက် 

 ေကကာင်ဵ သတင်ဵရရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ ေတွ့ရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵ 

 ဌာန၏ လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵအတိင်ုဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆။ တင်သွင်ဵလုိသညဴ်စာဵေသာက်ကုန်၏ အမှတ်တဳဆိပ်ကပ်ြြင်ဵဆုိင်ရာ အြျက်အလက်မျာဵအာဵ ြပဋ္ဌာန်ဵ 

 ြျက်မျာဵနှငဴ်ညညီွတေ်စရန် တင်သွင်ဵသူ၊ ြဖန့်ြဖူဵသူတစ်ဦဵဦဵက တာဝန်ြဳ၍ ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

၇။ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်                 

 မှတ်ြျက်ြပုထာဵေသာ အမှတ်တဆဳိပက်ပ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ ြပင်ဆင်သငဴ်သည်ဴအြျက်မျာဵကို ြပင်ဆင် 

 ထာဵရှိရမည်။  

၈။ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်သက်တမ်ဵကာလအတွင်ဵ တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်မျာဵအာဵလဳုဵနှငဴ် တင်သွင်ဵ 

 သညဴ်အကကိမ်တုိင်ဵအတွက် သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ကုိ မြဖစ်မေန ေလျှောက်ထာဵရယူရမည်။ 

၉။ အစာဵအေသာက်အမျ ိုဵအစာဵအလိုက် သီဵြြာဵလိုက်နာရမည် ဴနည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵ 

 ကုိ မြဖစ်မေနသိရှိလိုက်နာေဆာင်ရွကရ်မည်။ (ဉပမာ- နို့စို့ကေလဵနှင်ဴကေလဵငယ်အတွက် ေဖာ်စပ် 
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 ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵ ေဈဵကွက်တင်ြြင်ဵဆိုင်ရာအမိန့်ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵ၊ 

 ြဖည်ဴစွက်ဓာတ်စာမျာဵ - Food Supplement/ Health Supplement/ Dietary Supplement စသည်) 

၁၀။ ြဳဝန်ကတိြပုြြင်ဵ - အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အြါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန် 

 ထာဵေသာ အမိန်၊့ ညွှန်ကကာဵြျက်၊ စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵကုိြဖစ်ေစ၊ ထပ်မဳြပဋ္ဌာန်ဵသညဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵကုိ 

 ြဖစ်ေစ တေသွမတိမ်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကမ်ည်ဴအေကကာင်ဵ၊ တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်ကုိ အမှန ်

 တကယတ်င်သွင်ဵလာသည်ဴအြါ အစာဵအေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵကုိ ထိြိုက်ေစနိုင်ေသာ အန္တရာယ်ရိှ 

 သည်ဴအေြြအေန၊ အေထာက်အထာဵေတွ့ရှိ၍ စီမြဳန့်ြွဲမှုနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူေဆာင်ရွကပ်ါက 

 သတ်မှတည်ွှန်ကကာဵြျက်မျာဵအတိင်ုဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကပ်ါမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ကတိြဳဝန်ြျက်ကုိ 

 စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵ တာဝန်ရှိသူက လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵတင်ြပရမည်။      (ပုစဳဳ- ၄) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

IR IHC ER EHC- SOP 1/2/2020  2:07 PM 

   က  က     - ၁  

တင်ြပရန်သတ်မှတထ်ာဵေသာ    က   က   စာရွက်စာတမ်ဵ ၊ အေထာက်အထာဵမျာဵ 

 သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်ဵ၊ အေထာက်အထာဵ 

မျာဵကုိ ပူဵတွတဲင်ြပေလျှောက်ထာဵရမည်- 

(၁) ေဖာင်ပုဳစဳ (၁) ြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

(၂)  တင်သွင်ဵမညဴ် စာဵေသာက်ကုန်၏ အေသဵစိတ်သတ်မှတ်ြျက်မျာဵ (specification)  

 တင်သွင်ဵမည်ဴ်စာဵေသာက်ကုန်၏ အေသဵစိတ်သတ်မှတ်ြျက်မျာဵ(Specification) တင်ြပရမည ်

  ြဖစပ်ပီဵ တင်ြပနုိင်ြြင်ဵမရိှပါက တင်သွင်ဵမညဴ်စာဵေသာက်ကုန်အတွက် အသိအမှတ်ြပုဓာတ်ြဲွြန်ဵ 

  (Accredited Laboratory) တစ်ြုြုမှ               ဓာတ်ြဲွအေြဖ (Certificate of Analysis) 

  တင်ြပနိုင်သည။် ထို့သ့ုိတင်ြပရာတွင် တင်သွင်ဵမညဴ် စာဵေသာက်ကုန်အတွက် အစာဵအေသာက် 

  နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနက တင်ြပရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာအြျက်အလက၊် အေထာက် 

  အထာဵမျာဵပါဝင်ရမည်။ သတ်မှတြ်ျက်မျာဵနှင်ဴလည်ဵ ညညီွှတမ်ှု ရှိရမည။်  (ပူဵတွဲ- ၁) 

(၃)  တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်၏ ပါဝင်ပစ္စည်ဵ စာရင်ဵ (Ingredient List)  

 အမှတ်တဆဳိပေ်ပါ်တွင် ပါဝင်ပစ္စည်ဵ ေဖာ်ြပမထာဵလျှေင ်ပါဝင်ပစ္စည်ဵ စာရင်ဵကုိ တင်ြပ ရမည်။ 

(၄)  တင်သွင်ဵနိုင်ငဳ၏ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်ဵ မှစစိစ်ထုတ်ေပဵထာဵေသာ လကမ်ှတ်မျာဵ (Certificate of 

 GMP/HACCP /ISO 22000 etc.) 

 တင်သွင်ဵမညဴ်စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳရှိ အစာဵအေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵ 

  ဆုိင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲသညဴ်အဖဲွ့အစည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အသိအမှတ်ြပုအဖဲွ့အစည်ဵ၏ ေကာင်ဵမွန် 

  ေသာထုတ်လုပ်မှုကျင်ဴစဉ်ဆိုင်ရာေထာက်ြဳြျက်ကို တင်ြပရမည်။ ၄င်ဵေထာက်ြဳြျက်သည် 

  သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်သက်တမ်ဵအတွင်ဵ သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵလျှေင် ထပ်မဳသက်တမ်ဵ တိုဵ ထာဵ 

  ေသာေထာက်ြဳြျက်ကုိ ြပန်လညတ်င်ြပရမည်။ 

 (၅)  တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်အမှတ်တဆဳိပန်မူနာ 

 တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်၏မူလအမှတ်တဆဳိပ ်( original label)၊  

 ြမန်မာောသာ (သ့ုိမဟုတ်) အဂေလိပေ်ာသာြဖငဴ် ောသာြပန်ဆိုြျက၊် 

 ြမန်မာနိင်ုငဳေဈဵကွက်အတွင်ဵြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵြျမည်ဴ အမှတ်တဆဳိပန်မူနာ၊ 
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 တစိတတ်ပိုင်ဵြပုြပင်ထာဵေသာအစာဵအေသာက်နှငဴ် အစာဵအေသာက်ထပ်ြဖည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ 

  ြဖစ်ပါက အမှတ်တဆဳိပအ်တွက် ြပညဴ်စုဳမှန်ကန်ေသာ အြျက်အလကမ်ျာဵ၊ 

 အမှတ်တဳဆိပ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ အြျက်အလက်၊ သေကေတမျာဵအတွက် အေထာက်အထာဵမျာ ၊ဵ 

  (မှတ်ြျက်။ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ထုတ် 

  ေပဵစဉ် ြပင်ဆငသ်ငဴ်သည်ဴအြျက်မျာဵကုိ မှတ်ြျက်ြပု၍ တစ်ပါတည်ဵ အသိေပဵမည။်) 

(၆)  ထုပ်ပုိဵမှုပမာဏမျာဵနှငဴ် ထုပ်ပုိဵပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵစာရင်ဵ (Lists of type and size of packaging) 

 ထုပ်ပုိဵမှုပမာဏကုိ ငယ်စဉ်ကကီဵလုိက် စာရင်ဵြပုစုတင်ြပရမညဴ်အြပင် ထုပ်ပုိဵပစ္စည်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ 

  မျာဵကုိ ထုပ်ပုိဵမှုနှငဴ်ယှဉ်တဲွ၍ ေဖာ်ြပရမည်။ တင်ြပသည်ဴ သတ်မှတအ်ငယ်ဆုဳဵအရွယ်အစာဵမှ 

  သတ်မှတအ်ကကီဵဆုဳဵအရွယ်အစာဵအတွင်ဵ မည်သည်ဴအရွယ်အစာဵြဖငဴ်မဆို တင်သွင်ဵြြင်ဵကို 

  ြွငဴ်ြပုေပဵမည်။ 
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     -၁ 

The Government of the Republic of the Union of Myanmar 

Ministry of Health and Sports 
Department of Food and Drug Administration 

 

To 

    Director General 

    Department of Food and Drug Administration 

   က                            ဝါဵ                                        

                

                                                                                            

     

No. Title Facts (                             ) 

1 Importer Name  

2 Importer Mailing Address  

3 Name of Food  

4 Brand Name  

5  Type and size of packaging  

6 (a) Manufacturer Name (Company) and  

Address (Manufacturing Factory Address) 

 

6 (b) Packer Name and Address (if any)  

6 (c) Distributor Name and Address  (if any)  

6 (d) Other than 6 (a), 6 (b), 6 (c) (if any)  

7 Country of Origin  

8 First time application  - YES   

NO  

(If NO, number of approval received) 

   9 Importer Contact Phone and Fax No.  

10 Importer Email Address  
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     -၁ 

                    က            Check                     

1                                (Specification)  

(                                                               

    - Certificate of  Analysis         ) 

  

Reference No:    --------------------------- 

2                      (Ingredients) 

(                                                     ) 

 Received Date:   --------------------------- 

3                                                         

                     /                                     

             

(GMP / HACCP / ISO 22000 etc.) 

 Checked By: 

 

Sign       ---------------------------------- 

 

Name     ---------------------------------- 

 

Designation   ------------------------------ 

4                  

(i)                                                                

                                                                  

                                                       

 

(ii)                  

(iii)           (    )                              

(iv)                                                     

                          (    - organic, irradiated, 

      GM Food, etc.) 

  

                                                          

 

                                          _______________________ 

                          _________________________ 

                                __________________________ 

 

 

 

 

  

Co., Ltd. 
Seal 
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ပုစဳဳ- ၄  

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                                       ရက်စွဲ၊…… ………… …… ………… . 

ြဳဝန်ကတိြပုြြင်ဵ 

ကျွန်ေတာ်မျာဵ … … … … … … … … … …… …  ကုမ္ပဏီသည် တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်မျာဵနှငဴ် ပတသ်က်၍ 

အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အြါအာဵေလျာ်စွာထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အမိန့် ၊ ညွှန်ကကာဵ 

ြျက်၊ စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵကုိြဖစ်ေစ၊ ထပ်မဳြပဋ္ဌာန်ဵသည်ဴ ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵကုိြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတထ်ာဵေသာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ  တေသွမတိမ်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကမ်ည်ြဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန် 

ကုိ အမှနတ်ကယ်တင်သွင်ဵလာသည်ဴအြါ အစာဵအေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵကုိ ထိြိုက်ေစနိုင်ေသာ အန္တရာယ် 

ရှိသည်ဴအေြြအေနနှငဴ် အေထာက်အထာဵမျာဵေတွ့ရှိ၍ ဦဵစီဵဌာနမှ အေရဵယူေဆာင်ရွကလ်ျှေင် သတ်မှတ ်

ညွှန်ကကာဵြျက်မျာဵအတိုင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကပ်ါမညြ်ဖစ်ေကကာင်ဵ ြဳဝန်ကတိြပု လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵအပ်ပါ 

သည။် 

                                                                                                    ေလဵစာဵစွာြဖငဴ် 

        လကမ်ှတ် …… …… ………… …… … 

 အမည် …… …… …… ……… …… … 

 ရာထူဵ …… …… …… ……… …… … 

အထကပ်ါြဳဝန်ြျကအ်တွက် ေအာက်ပါအသိသက်ေသမျာဵကုိ အမှူဵထာဵ၍ ြဳဝန်ကတိလက်မတှ်ေရဵထိုဵ 

အပ်ပါသည။် 

လကမ်ှတ် …… …… ………… 

အမည် …… …… …… ……… 

ရာထူဵ …… …… …… ……… 

လိပ်စာ …… …… …… ……… 

…… …… ………… ……… … . 

လကမ်ှတ် …… …… ………… 

အမည် …… …… …… ……… 

ရာထူဵ …… …… …… ……… 

လိပ်စာ …… …… …… ……… 

…… …… ………… ………… . 

လကမ်ှတ် …… …… ………… 

အမည် …… …… …… ……… 

ရာထူဵ …… …… …… ……… 

လိပ်စာ …… …… …… ……… 

…… …… ………… ………… . 

Company Letter Head 

Company Address and Contact Detail 

Co., Ltd. 
Seal 
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                   - ၁ 

                                                                         

 Specifications      Physical, Chemical and Microbiological  Parameters                 

                   (၁)     Banned                                               

               (Food Additives)                 

              -(၁) 

Banned List (Food Additives) 

Unpermitted Food Color Food Preservatives 

Sudan II Formalin 

Rhodamin B Borax 

Auramine O Sodium Hydrosulphite 

Orange II Salicylic Acid 

Orange III  

 

                                   1၊                        2                            

     (Reference: 1www.codexalimentarious/mrl-2/2018, 2www.Fao.org/fao-who-

codexalimentarius/codex-texts/dbs/pesters/pesticides/en/) 

                                                                                   

                                   (Reference: https://www.ctc-n.org/sites) www.ctc./ 

48788680-e08c-46a8-9aed-4bf31661b3dc.pdf)  

                                      Physico- chemical and Microbiological 

Parameters                              Codex Standards (www. codexalimentarius) 

           (Reference)                 

     (၂)               Food Additives                                          

                                        

 

http://www.codexalimentarious/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
http://www.ctc./
http://www.codexalimentarious/
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    - (၂)  

Food Additives in Different Food Categories 

Cyclamate 

Kind of Food Maximum Level 

Milk Drink/ Dairy based desserts/ Breakfast cereals/ Alcoholic beverages 250 mg/kg 

Carbonated and non-carbonated drinks 300 mg/kg 

Energy drinks 350 mg/kg 

Fruit and vegetables juice/concentrates/nectar 400 mg/kg 

Confectionery/Processed meat/Processed fish and fish products/Sauces and like 

products 
500 mg/kg 

Canned or bottled (pasteurized fruit)/Jams, Jellies, Marmalades 1000 mg/kg 

Food supplements 1250 mg/kg 

Sorbate 

Kind of Food Maximum Level 

Wines/Processed meat 200 mg/kg 

Energy drinks/ Carbonated and non-carbonated drinks/ Alcoholic beverages/ 

Dried Fruit 
500 mg/kg 

Milk Drink/ Dairy based desserts/ Fruit in vinegar, oil or brine/Jams, Jellies, 

Marmalades, Fermented fruit products/ Herbs, spices, seasonings and 

condiments/ Soup and broth/ Sauces and like products/ Fruit and vegetables 

juice, concentrates, nectar/ Wine other than grapes 

1000 mg/kg 

Confectionery 1500 mg/kg 

Noodle and pasta/ Processed fish and fish products/ Food supplements 2000 mg/kg 

Benzoate 

Kind of Food Maximum Level 

Energy drinks 250 mg/kg 

Dairy based desserts 300 mg/kg 

Soup and broth 500 mg/kg 

Dried Fruit 800 mg/kg 

Fruit in vinegar, oil or brine/ Jams, Jellies, Marmalades/ Fermented fruit products/ 

Noodle and pasta/ Processed meat/ Herbs, spices, seasonings and condiments/ 

Vinegars/ Sauces and like products/ Fruit and vegetables juice, concentrates, 

nectar/ Carbonated and non-carbonated drinks/ Wines/ Alcoholic beverages 

1000 mg/kg 
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Aspartame 

Kind of Food Maximum Level 

Dairy based desserts 100 mg/kg 

Processed fish and fish products 300 mg/kg 

Sauces and like products 350 mg/kg 

Milk Drink/Fruit and vegetables juice, concentrates, nectar/Energy drinks/ 
Carbonated and non-carbonated drinks/ Alcoholic beverages   

600 mg/kg 

Saccharin 

Kind of Food Maximum Level 

Milk Drink/Fruit and vegetables juice, concentrates, nectar/ Alcoholic beverages 80 mg/kg 

Dairy based desserts/Breakfast cereals 100 mg/kg 

Soup and broth 110 mg/kg 

Fruit in vinegar, oil or brine/ Fermented fruit products/ Sauces and like products 160 mg/kg 

Canned or bottled (pasteurized) fruit/ Jams, Jellies, Marmalades/ Confectionery/ 
Carbonated and non-carbonated drinks 

200 mg/kg 

Energy drinks/ Vinegars 300 mg/kg 

Confectionery/ Processed meat/ Processed fish and fish products 500 mg/kg 

Food supplements 1200 mg/kg 

Herbs, spices, seasonings and condiments 1500 mg/kg 

Sulfite 

Kind of Food Maximum Level 

Noodle and pasta 20 mg/kg 

Food supplements/ Fruit and vegetables juice, concentrates, nectar/ Carbonated 
and non-carbonated drinks 

50 mg/kg 

Energy drinks 70 mg/kg 

Jams, Jellies, Marmalades/ Fermented fruit products/ Vinegars 100 mg/kg 

Processed fish and fish products/ Herbs, spices, seasonings and condiments 150 mg/kg 

Wines other than grapes 200 mg/kg 

Alcoholic beverages 250 mg/kg 

Sauces and like products 300 mg/kg 

Wines 350 mg/kg 

Dried Fruit 1000 mg/kg 

Nitrites 

Kind of Food Maximum Level 

Processed meat * 80 mg/kg 

References – General Standard for Food Additives, CODEX STAN 192-1995 
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စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

(Import Health Certificate – SOP) 

၁။ သက်ဆိုင်ြြင်ဵ 

 ြပည်တင်ွဵသ့ုိ တင်သွင်ဵလိုသည်ဴ အစာဵအေသာက်မျာဵ (                                     

                                                       အစာဵအေသာက် ထပ်ြဖည်ဴ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အစာဵအေသာက်ြပုြပင်ထုတ်လုပရ်ာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ နည်ဵပညာအကူပစ္စည်ဵ မျာဵ)         

       သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵရယူရမည။်  

 တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် စိစစ်ရာတွင် အစာဵအေသာက် 

ေေဵအန္တရာယ်ြဖစ်နိင်ုေြြ ြွဲြြမ်ဵစိတ်ြဖာသည်ဴစနစ်နှငဴ်အြျက်အလကကုိ် အေြြြဳေသာစိစစ်မှုကုိ ကျငဴ်သဳုဵ 

ေဆာင်ရွကမ်ည်ြဖစ်သည။် 

၂။ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

 (က) ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်ဴေနရာ 

အေကာက်ြွန်ဦဵစီဵဌာန၏ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) 

စနစ်ြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵရာတင်ွ အေကာက်ြွန်ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနရာ 

တစ်ြုြုကုိ ေရွဵြျယ်ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည။် OGA နဳပါတ်တစ်ြုလျှေင် အမျ ိုဵအစာဵတူ 

စာဵေသာက်ကုန်မျာဵ       ေလျှောက်ထာဵရမည်။  အမျ ိုဵအစာဵတူစာဵေသာက်ကုန်တွင် 

မျ ိုဵတူစု (Batch Number)                                                   

MACCS                                                                       

                             အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန 

(ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်)၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရဵစြန်ဵရှိသည်ဴ ြရိုင်အစာဵအေသာက်နှငဴ် 

ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန/ နယ်စပ်အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵစစ်ေဆဵေရဵဌာနနှင်ဴ 

အထူဵအေြြအေနမျာဵအတွက် ြမန်မာဴအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်၊ စီမဳြန့်ြဲွမှုေကာ်မတီရဳု ၊ဵ အလဳုဵစဳု 

ဝန်ေဆာင်မှု ေပဵသညဴ်ဌာနတ့ုိတွင် ေလျှောက်ထာဵနုိင်သည်။ 

အစာဵအေသာက်တင်သွင်ဵသူသည် အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵကုိ တင်သွင်ဵမညဴ်စာဵေသာက်ကုန် 
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အာဵ သေေောတင်သည်ဴ အြျန်ိမစှတင်၍ ကကိုတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဆိပက်မ်ဵ 

ေရာက်ရှိြျနိ်တွင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵကုိ ေဆာင်ရွကန်ိုင်သည။် 

 ( ) တင်ြပရမည်ဴအြျက်အလကမ်ျာဵ  

                                                                         

                                                                            

              

     (၁) တင်ြပရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အြျက်အလက၊်               အေထာက်အထာဵ 

    မျာဵ (ေနာက်ဆကတ်ွဲ - ၂) 

   (၂)  စိစစ်ြနှင်ဴ ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြ ေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ 

   (၃)  တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်၏ ကုိယ်စာဵြပုနမူနာတင်ြပြြင်ဵ 

  (ဂ) စိစစ်ြနှင်ဴ ဓာတ်ြွစဲစ်ေဆဵြေပဵသွင်ဵြြင်ဵ  

   တင်သွင်ဵလုိသညဴ်စာဵေသာက်ကုန်တစ်မျ ိုဵြျင်ဵအတွက် စိစစ်ြ ၅၀၀၀၀/-ကျပ် (ကျပ်ငါဵေသာင်ဵ 

   တိတိ)နှငဴ် ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြ ၂၀၀၀၀၀/-ကျပ် (ကျပ်နှစ်သိန်ဵတိတိ)ကုိ သတ်မှတထ်ာဵေသာ 

   ေဏ်တွင် သတ်မှတလ်မ်ဵစဉ်အတိင်ုဵ ြျလန်ြဖငဴ်ေပဵသွင်ဵရမည်။ ေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ  

   အေထာက်အထာဵ တင်ြပရမည်။ ေနာင်တွင် online စနစ်ြဖငဴ်ေပဵသွင်ဵေစြြင်ဵ၊ အဖုိဵအြနှငဴ် 

   သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵမျာဵ ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ အစရိှသညဴ် ညွှန်ကကာဵြျက်မျာဵကုိ ဦဵစီဵဌာနမှ ေကကာ်ြငာ 

   ေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵက လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 (ဃ) တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်၏ကုိယ်စာဵြပုနမူနာတင်ြပြြင်ဵ 

   တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်၏ကုိယ်စာဵြပုနမူနာတင်ြပရာတွင် တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန် အမျ ိုဵ 

   အစာဵနှငဴ် မျ ိုဵတူစုအလိုက် ပမာဏ ၁၀၀၀ ဂရမ ်သ့ုိမဟုတ် အရည်ြဖစ်ပါက ၃ လီတာ၊  

   Dietary Supplement မျာဵ ြဖစ်ပါက အသာဵတင်အေလဵြျနိ် ၁၅၀ ဂရမ်နငဴ်ှ မူရင်ဵထုပ်ပုိဵမှု ၁ 

   ယူနစ်၊ အစာဵအေသာက်ထပ်ြဖညဴ် ပစ္စည်ဵ မျာဵြဖစ်ပါက ၂၀၀ ဂရမ/်၂၀၀ မီလီလီတာ      

   ရမည်။ မူလထုပ်ပုိဵမှုသည် ၁၀၀၀ ဂရမ်/၃ လီတာ ထက် ကကီဵမာဵေသာထုပ်ပုိဵမှုြဖစ်ပါက သတ်  
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၃။ ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ၊ ဆုိင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

 MACCS စနစ်ြဖငဴ်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵြဖစ်ပါက MACCS ြဖငဴ်ေလျှောက်ထာဵသညဴ် OGA ေြပစာ (OGA slip) 

နှငဴ် ေငွသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵေြပစာကုိ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပသည်ဴရကမ်ှစ၍ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲ 

ေရဵဦဵစီဵဌာန၏စိစစ်ြြင်ဵ စတင်ေဆာင်ရွက်သည်ဴရကအ်ြဖစ် ေရတွက်မည်။ MACCS စနစ်ြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵ 

ြြင်ဵမဟုတေ်သာ ပုမဳှနေ်လျှောက်ထာဵြြင်ဵမျာဵအတွက် တင်ြပေလျှောက်ထာဵြျက်မျာဵ ြပညဴ်စုဳပပီဵ ေငွသွင်ဵပပီဵ 

ေကကာင်ဵ ေြပစာလက်ြဳရရှိသည်ဴေန့မှ စတင်၍ စိစစ်ြြင်ဵစတင်ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴရက်အြဖစ် ေရတွက်မည်။ 

 အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်အတွက် သတ်မှတ ်

တင်ြပြျက်မျာဵ၊ သတ်မှတ်ေငွေကကဵပမာဏေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵနှငဴ် ကုိယ်စာဵြပု နမူနာ 

လကြ်ဳရရိှပပီဵလျှေင် - 

 (က)  ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ (ကကိုတင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ၊ စိစစ်ထုတေ်ပဵြြင်ဵ) 

  (က-၁) ကကိုတင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

   တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်မျာဵအတွက် အစာဵအေသာက်ေေဵအန္တရာယ်ြဖစ်နိင်ုေြြ 

   ြွဲြြမ်ဵစိတ် ြဖာသည်ဴစနစ်နှငဴ် အြျက်အလကအ်ေြြြပုစိစစ်ြျက် (Risk based and 

   data based assessment) မျာဵအရ အစာဵအေသာက်ေေဵအန္တရာယ် ြဖစ်နိုင်ေြြ 

   အနည်ဵဆဳုဵအေြြအေနြဖစ်ပါက အေကာက်ြွန်ရှင်ဵလင်ဵေရဵ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် 

   နုိင်ရန် စိစစ်မှုစတင်ေရတွက်ြျန်ိမှ စတင်ပပီဵ              (၇)ရက်အတွင်ဵ ြွငဴ်ြပု 

   ြျက်ကုိ ြျက်ြျင်ဵေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်၊  

  (က-၂) စိစစ်ထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

   တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်မျာဵအတွက်  ဓာတ်ြဲွစစ်ေဆဵြျက်အရ သတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

   နှငဴ်ညီညွတ်လျှေင် အေကာက်ြွန်ရှင်ဵလင်ဵ ေရဵ ဆက်လကေ်ဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် စိစစ်မှု 

   စတင်ေရတွက်ြျန်ိမှ (၂၁) ရက်အတွင်ဵ ြွငဴ်ြပုြျက်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပဵမည်။ 
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 (ြ)  ေထာက်ြဳြျက်ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ 

   တင်ြပြျက်မျာဵစိစစ်ြျက်အရ ြငင်ဵပယ်ရန်လုဳေလာက်ေသာအေကကာင်ဵရှိလျှေင် သွင်ဵကုန် 

   ကျန်ဵမာေရဵ ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵကုိ ြငင်ဵပယ်မည်။ ြငင်ဵပယ်မညဴ်အေြြြဳအေကကာင်ဵ 

   အရင်ဵမျာဵသည်- 

   (ြ-၁) တင်ြပအေထာက်အထာဵြိုင်လုဳစစ်မှန်မှုမရှိြြင်ဵ (Invalid Documents)  

   (ြ-၂) သတ်မှတြ်ျက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတမ်ှုမရှိြြင်ဵ (Non-Compliance)  

    (ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြျက်အေြဖမျာဵ သတ်မှတြ်ျက်နှငဴ် ကုိက်ညီမှုမရှိြြင်ဵ၊ Certificate 

    of Analysis၊ အမှတ်တဳဆိပ်သတ်မှတ်ြျက်မျာဵ၊ တင်ြပစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ စစ်မှန်မှု 

    မရိှြြင်ဵ) 

   (ြ-၃) ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵလုိက်နာမှုမရိှြြင်ဵ(သ့ုိမဟုတ်)တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် 

     ြျ ိုဵေဖာက်ြြင်ဵ (Violation) 

  (ဂ)  ဆိုင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

    အစာဵအေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵဆုိင်ရာ သဳသယြဖစ်ဖွယ် ြုိင်လဳုေသာအေကကာင်ဵ တစ်စဳုတစ်ရာ 

   ေပါ်ေပါက်ပါက သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ထုတ်ေပဵြြင်ဵကုိ ဆုိင်ဵငဴဳမည်။          

     တင်သွင်ဵ စာဵေသာက်ကုန်မျာဵအတွက် တင်သွင်ဵ ဆိပက်မ်ဵ/ ေလဆိပ်/ နယ်စပ်ဝင်ေပါက် 

   စသည်တို့တွင် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵကို  ေဆာင်ရွကပ်ပီဵ နမူနာထပ်မဳေကာက်ယူ ဓာတ်ြွဲ 

   စစ်ေဆဵြြင်ဵကိုေဆာင်ရွက်မည်။  

၄။ ဆက်သွယ်ြြင်ဵ 

 ေထာက်ြဳြျက်စိစစ်ထာဵရှိမှုအေြြအေနကုိ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ဝက်ေ်စာမျက်နှာတွင်ေဖာ်ြပြြင်ဵ၊ လုိအပ်ပါက လုပ်ငန်ဵအီဵလ်ေမဵသ့ုိ အေကကာင်ဵကကာဵ၍ အသိေပဵြြင်ဵ 

မျာဵေဆာင်ရွကမ်ည။် ယင်ဵသ့ုိ အဆင်ေြပစွာ မေဆာင်ရွက်နိုင်မီြဖစ်ေစ၊ လုိအပ်ြျက်အရြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵသ့ုိ  

စာြဖငဴ် ဆက်သွယ်အေကကာင်ဵကကာဵရန်လိုအပ်ပါက အြမန်ေြျာပို့စနစ်ြဖငဴ်ေပဵပို့မည်။ ဦဵစီဵဌာနမှ ေပဵပို့ 

သည်ဴစာမျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵရှင်က မြဖစ်မေန ကျြဳေရွဵယူရမည်။ 

FDA Web page address - https:// www.fda.gov.mm  

FDA food section email - fdafood@mohs.gov.mm  

 

http://www.fda.gov.mm/
mailto:fdafood@mohs.gov.mm
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၅။ တာဝန်ရိှြြင်ဵ 

 (က) ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵြဳရလျှေင် (သ့ုိမဟုတ်) ေဈဵကွက်ရုတ်သိမ်ဵရန်ညွှန်ကကာဵလျှေင် ယင်ဵစာဵေသာက်ကုန် 

   အာဵလုဳဵအတွက် ဖျက်ဆီဵြြင်ဵ၊ ြပန်လညြ်ပုြပင်ေစြြင်ဵ၊ တင်သွင်ဵနိုင်ငဳသ့ုိ ြပန်လည်ေပဵပို့ေစ 

   ြြင်ဵ အစရိှသည်ဴ ဥပေဒအရေသာ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ စီမြဳန့်ြွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်အရေသာ် 

   လည်ဵေကာင်ဵ   သတ်မှတ်လမ်ဵညွှန်သည်ဴအတိင်ုဵ အစာဵအေသာက်တင်သွင်ဵသည်ဴလုပင်န်ဵမှ 

   တာဝန်ယူေဆာင်ရွကရ်မည။် ကုန်ကျစရိတ် အဝဝကုိလည်ဵ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵသူမှ 

   သာ အလဳုဵစုဳကျြဳ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ြ)  အစာဵအေသာက်အမှတ်တဳဆိပက်ပ်ြြင်ဵဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ြပင်ဆငထ်ာဵသည်ဴ 

   အမှတ်တဆဳိပြ်ဖငဴ်သာ ေဈဵကွက်ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵြျရန် တာဝန်ရှိသည။်  
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စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

SOP for Application of Import Health Certificate (IHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြြဳျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

Application for Import Health Certificate 

 

စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵတင်ြပြြင်ဵ 

Document submission 

 

စိစစ်ြေပဵသွင်ဵြြင်ဵ 

Payment for Application and Lab. tests 

ကိုယ်စာဵြပုနမူနာရယူြြင်ဵ 

Collection of samples 

ြပည်စဳုဴမှန်ကန်မှု၊သတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှင်ဴညီညွတ်မှုမရိှြြင်ဵ 

Not complete &comply with Requirements 

ြပည်စဳုဴမှန်ကန်၍သတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှင်ဴညီညွတ်ြြင်ဵ 
Complete & Comply with Requirements 
(Based on Risk and data assessment) 

ဆုိင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

Pending 

ေထာက်ြြဳျက်ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ 

 Reject 

ထပ်မဳစစ်ေဆဵြြင်ဵ 

Inspection and 

testing 

 

ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြြင်ဵ 

Lab testing 

 

စိစစ်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

 Approval  

 

ကကိုတင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

 Approval   

 

အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏စိစစ်ြျက် 

Assessment of Application by FDA 

အလုပ်လုပ်ရက် 

(၇)ရက ်အတွင်ဵ 

  (၂၁)ရက်အတွင်ဵ 
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စာဵေသာက်ကုန်အတွက် သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ရာ 

လိုက်နာရမည်ဴစည်ဵ ကမ်ဵြျက်မျာဵ 

၁။ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵမညဴ်ကုမ္ပဏီ၏ တရာဵဝင်ကုိယ်စာဵလှယ်(သ့ုိမဟုတ်) အစာဵအေသာက်နှင်ဴ 

 ေဆဵဝါဵကွပက်ဲေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုအဖွဲ့ ကသာ ေလျှောက်ထာဵရ 

 မည်။ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵမည်ဴကုမ္ပဏီ၏ တရာဵဝင် ကုိယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ တင်ြပရမည်။ 

၂။ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵရန် ြဖညဴ်စွက်တင်ြပရမည်ဴ အြျက်အလကမ်ျာဵကုိ 

 ြပညဴ်စုဳမှန်ကန်စွာေရဵသွင်ဵ၍ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ ေရဵသွင်ဵြျက်မျာဵ၏ ြပညဴ်စုဳမှန်ကန်မှုကုိ 

 ေလျှောက်ထာဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵမှ တာဝန်ြဳရမည်။ 

၃။ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵသည် မိမိတင်သွင်ဵမညဴ် စာဵေသာက်ကုန်၏ အစာဵအေသာက် 

 ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်အရညအ်ေသွဵြပညဴ်မီေရဵကုိ တာဝန်ြဳရမည်။ မိမိတင်သွင်ဵသညဴ် 

 စာဵေသာက်ကုန်နှငဴ်ပတ်သက်၍  အစာဵေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵနှငဴ်အရညအ်ေသွဵဆိုင်ရာ ထိြိုက်ြြင်ဵ၊ 

 ပျက်ယွင်ဵြြင်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာေပါ်ေပါက်ေကကာင်ဵ သတင်ဵရရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ ေတွ့ရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ အစာဵ 

 အေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်သွင်ဵြွငဴ်ရ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵမှ အြျနိ်နှငဴ်တေြပဵညီ 

 တင်ြပရမည်။ 

၄။ အစာဵအေသာက်နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက် ထုတ်ေပဵစဉ်က 

 မှတ်ြျက်ြပုထာဵေသာ အမှတ်တဆဳိပက်ပ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ ြပင်ဆငသ်င်ဴသညဴ်အြျက်မျာဵကုိ ြပန်လည ်

 ြပင်ဆငထ်ာဵရှိရမည်။ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵသညဴ်အြါ တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်အတွက် 

 ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵနှင်ဴအညီ ြပင်ဆငသဳု်ဵစွဲထာဵသညဴ် အမှတ်တဆဳိပကုိ် ြဖစ်ေစ၊ သဳုဵစွဲရန်အသင်ဴြပင်ဆင် 

 ထာဵသညဴ် အမှတ်တဆဳိပန်မူနာကုိ ပူဵတွ၍ဲြဖစ်ေစ တင်ြပရမည်။ 

၅။ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ကကိုတင်ထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် စာဵေသာက်ကုန်မျာဵအတွက် 

 ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြျက်သည် သတ်မှတြ်ျက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတမ်ှုမရှိလျှေင် ေဈဵကွက်မှ ြပန်လညရ်ုပသိ်မ်ဵ  

 ြြင်ဵကုိ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵသူက ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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   က  က     - ၂  

တင်ြပရန်သတ်မှတထ်ာဵေသာ အြျက်အလက၊်     က         အေထာက်အထာဵမျာဵ  

 သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါ အြျက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်ဵ၊ 

အေထာက်အထာဵမျာဵကုိ ပူဵတွတဲင်ြပေလျှောက်ထာဵရမည်- 

  (၁) ေဖာင်ပုဳစဳ (၂) ြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

 (၂) တင်သွင်ဵမညဴ် စာဵေသာက်ကုန်နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵ 

  ဦဵစီဵဌာန၏ သက်တမ်ဵရှိသွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်၊ 

 (၃)   သေေောတင်အေထာက်အထာဵမျာဵ 

 တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်အတွက်ကုန်တင်အေထာက်အထာဵ (Bill of lading) 

 တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်အတွက်အမှာစာ (Invoice) 

 ကုန်တင်ေြပစာ/ပန်ဵစာ (Packing list) 

 သွင်ဵကုန်ေကကညာလွှာ (Import Declaration/Release Order Notification) 

  (၄)                                                             ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵ 

   ြျက် (Certificate of analysis) 

 (၅)   တင်ပို့နိုင်ငဳမထှုတ်ေပဵသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်  (Health Certificate) (ရှိပါက) 

   (၆)  ြမန်မာြပညအ်တွင်ဵ ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵြျမည်ဴ အမှတတ်ဳဆိပန်မူနာ 
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          -၂ 

The Government of the Republic of the Union of Myanmar 

Ministry of Health and Sports 
Department of Food and Drug Administration 

 

To 

    Director General 

    Department of Food and Drug Administration 

   က                         ေဆဵဝါဵ                                       

                            

                                                                                          

                

No. Title Facts (                             ) 

1 HS Code (Myanmar Custom 10 digit code)  

2 Brand Name  

3 Name of Food  

4 Type and size of packaging  

5 Amount imported  

6 Date Marking: 

(a) Manufacturing Date 

(b) Expired Date 

(c) Batch No. 

 

7 (a) Manufacturer Name (Company) and  

Address (Manufacturing Factory Address) 

 

7 (b) Packer Name and Address (if any)  

7 (c) Distributor Name and Address  (if any)  

7 (d) Other than 7 (a, b, c) (if any)  
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     -၂ 

8 Country of Origin  

9 Importer Name and Address  

10 Consignor Name and Address  

11 Mode of Transport (sea/ air/ border)  

12 Vessel Name (ship/ air/ vehicle Name or 

Number) 

 

13 Date of Shipment  

14 Place of Departure  

15 In-country Warehouse Address  

16 Number of previous import within IR  

validity (frequency) 

 

17 Total amount of previous import within 

IR validity 

 

18 Importer Contact Phone and Fax No.  

19 Importer Email Address  
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     -၂ 

                    က            Check                     

1                                                            

                                                         

 
Reference No:   ---------------------------- 

2                        

-                                             (Bill 

of Lading) 

-                                  (Invoice) 

-             /        (Packing List) 

-                   (ID/ Release Order Notification) 

 
Received Date:  --------------------------- 

Checked By: 

Sign       ---------------------------------- 

Name     ---------------------------------- 

3 -                                                    

(Certificate of Analysis )        

-                                                    

                               /                  

                                          (Health 

Certificate) (      ) 

 Designation   ------------------------------ 

 

 

4                                                          

                                                          

 

                      _____________________________  

 

                    _____________________________ 

  

                       _____________________________ 

 

                   _____________________________  

 

                 _____________________________ 

  

                       _____________________________ 

 

 

                        

 

 

 

  

Co., Ltd. 

Seal 
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       - ၁ 

                                                                         

 Specifications      Physical, Chemical and Microbiological  Parameters                 

                   (၁)     Banned                                               

               (Food Additives)                 

               -(၁) 

Banned List (Food Additives) 

Unpermitted Food Color Food Preservatives 

Sudan II Formalin 

Rhodamin B Borax 

Auramine O Sodium Hydrosulphite 

Orange II Salicylic Acid 

Orange III  

 

                                   1၊                        2                            

     (Reference: 1www.codexalimentarious/mrl-2/2018, 2www.Fao.org/fao-who-

codexalimentarius/codex-texts/dbs/pesters/pesticides/en/) 

                                                                                   

                                   (Reference: https://www.ctc-n.org/sites) www.ctc./ 

48788680-e08c-46a8-9aed-4bf31661b3dc.pdf)  

                                      Physico- chemical and Microbiological 

Parameters                              Codex Standards (www. codexalimentarius) 

           (Reference)                 

     (၂)               Food Additives                                          

                                        

 
 

http://www.codexalimentarious/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
http://www.ctc./
http://www.codexalimentarious/
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    - (၂)  
Food Additives in Different Food Categories 

Cyclamate 

Kind of Food Maximum Level 

Milk Drink/ Dairy based desserts/ Breakfast cereals/ Alcoholic beverages 250 mg/kg 

Carbonated and non-carbonated drinks 300 mg/kg 

Energy drinks 350 mg/kg 

Fruit and vegetables juice/concentrates/nectar 400 mg/kg 

Confectionery/Processed meat/Processed fish and fish products/Sauces and like 
products 

500 mg/kg 

Canned or bottled (pasteurized fruit)/Jams, Jellies, Marmalades 1000 mg/kg 

Food supplements 1250 mg/kg 

Sorbate 
Kind of Food Maximum Level 

Wines/Processed meat 200 mg/kg 

Energy drinks/ Carbonated and non-carbonated drinks/ Alcoholic beverages/ 
Dried Fruit 

500 mg/kg 

Milk Drink/ Dairy based desserts/ Fruit in vinegar, oil or brine/Jams, Jellies, 
Marmalades, Fermented fruit products/ Herbs, spices, seasonings and 
condiments/ Soup and broth/ Sauces and like products/ Fruit and vegetables 
juice, concentrates, nectar/ Wine other than grapes 

1000 mg/kg 

Confectionery 1500 mg/kg 

Noodle and pasta/ Processed fish and fish products/ Food supplements 2000 mg/kg 

Benzoate 
Kind of Food Maximum Level 

Energy drinks 250 mg/kg 

Dairy based desserts 300 mg/kg 

Soup and broth 500 mg/kg 

Dried Fruit 800 mg/kg 

Fruit in vinegar, oil or brine/ Jams, Jellies, Marmalades/ Fermented fruit products/ 
Noodle and pasta/ Processed meat/ Herbs, spices, seasonings and condiments/ 
Vinegars/ Sauces and like products/ Fruit and vegetables juice, concentrates, 
nectar/ Carbonated and non-carbonated drinks/ Wines/ Alcoholic beverages 

1000 mg/kg 
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Aspartame 

Kind of Food Maximum Level 

Dairy based desserts 100 mg/kg 

Processed fish and fish products 300 mg/kg 

Sauces and like products 350 mg/kg 

Milk Drink/Fruit and vegetables juice, concentrates, nectar/Energy drinks/ 

Carbonated and non-carbonated drinks/ Alcoholic beverages   
600 mg/kg 

Saccharin 

Kind of Food Maximum Level 

Milk Drink/Fruit and vegetables juice, concentrates, nectar/ Alcoholic beverages 80 mg/kg 

Dairy based desserts/Breakfast cereals 100 mg/kg 

Soup and broth 110 mg/kg 

Fruit in vinegar, oil or brine/ Fermented fruit products/ Sauces and like products 160 mg/kg 

Canned or bottled (pasteurized) fruit/ Jams, Jellies, Marmalades/ Confectionery/ 

Carbonated and non-carbonated drinks 
200 mg/kg 

Energy drinks/ Vinegars 300 mg/kg 

Confectionery/ Processed meat/ Processed fish and fish products 500 mg/kg 

Food supplements 1200 mg/kg 

Herbs, spices, seasonings and condiments 1500 mg/kg 

Sulfite 

Kind of Food Maximum Level 

Noodle and pasta 20 mg/kg 

Food supplements/ Fruit and vegetables juice, concentrates, nectar/ Carbonated 

and non-carbonated drinks 
50 mg/kg 

Energy drinks 70 mg/kg 

Jams, Jellies, Marmalades/ Fermented fruit products/ Vinegars 100 mg/kg 

Processed fish and fish products/ Herbs, spices, seasonings and condiments 150 mg/kg 

Wines other than grapes 200 mg/kg 

Alcoholic beverages 250 mg/kg 

Sauces and like products 300 mg/kg 

Wines 350 mg/kg 

Dried Fruit 1000 mg/kg 

Nitrites 

Kind of Food Maximum Level 

Processed meat * 80 mg/kg 

References – General Standard for Food Additives, CODEX STAN 192-1995 
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စာဵေသာက်ကုန်အတွက် ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

(Export Health Certificate – SOP) 

၁။ သက်ဆိုင်ြြင်ဵ 

 ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ရယူရန်လိုအပ်ေသာ တင်ပို့စာဵေသာက်ကုန်မျာဵအတွက် 

ေလျှောက်ထာဵရယူရမည်။ 

၂။ ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

 (က) ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်ဴေနရာ 

          ပ့ုိကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ကုိ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန  

  (ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်)၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရဵစြန်ဵရှိသည်ဴ ြရိုင်အစာဵအေသာက်နှငဴ်  

  ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန/ နယ်စပ်အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵစစ်ေဆဵေရဵဌာနတ့ုိတွင်  

  ေလျှောက်ထာဵနုိင်သည်။ 

 ( )              က   က      

      က   က            က     က     က              က      က     က            

                                     က      က     က    က               က     

            

  (၁) တင်ြပရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အြျက်အလက၊်               အေထာက်အထာဵ 

   မျာဵ (ေနာက်ဆကတ်ွဲ - ၃) 

  (၂) စိစစ်ြနှင်ဴ ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြ ေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ 

  (၃) တင်ပို့စာဵေသာက်ကုန်၏ ကုိယ်စာဵြပုနမူနာတင်ြပြြင်ဵ 

 (ဂ) စိစစ်ြနှငဴ် ဓာတ်ြွစဲိစစ်ေဆဵြေပဵသွင်ဵြြင်ဵ  

  တင်ပ့ုိလုိသညဴ်စာဵေသာက်ကုန်တစ်မျ ိုဵြျင်ဵအတွက် စိစစ်ြ ၅၀၀၀၀/- ကျပ် (ကျပ်ငါဵေသာင်ဵ 

  တိတိ)နှငဴ် ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြ ၂၀၀၀၀၀/-ကျပ ် (ကျပ်နှစ်သိန်ဵတိတိ) ကုိ သတ်မှတထ်ာဵေသာ 

  ေဏ်တွင် သတ်မှတလ်မ်ဵစဉ်အတိင်ုဵ ြျလန်ြဖငဴ်ေပဵသွင်ဵရမည်။ ေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ  

  အေထာက်အထာဵ တင်ြပရမည်။ ေနာင်တွင် online စနစ်ြဖငဴ်ေပဵသွင်ဵေစြြင်ဵ၊ အဖုိဵအြနှငဴ် 

  သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵမျာဵ ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵအစရိှသညဴ် ညွှန်ကကာဵြျက်မျာဵကုိ ဦဵစီဵဌာနမှ ေကကာ်ြငာ 

  ေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵက လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။  
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 (ဃ)     တင်ပို့စာဵေသာက်ကုန်၏ကုိယ်စာဵြပုနမူနာတင်ြပြြင်ဵ 

 တင်ပ့ုိစာဵေသာက်ကုန်၏ကုိယ်စာဵြပုနမူနာတင်ြပရာတွင် တင်ပ့ုိစာဵေသာက်ကုန် အမျ ိုဵအစာဵ 

  နှငဴ် မျ ိုဵတူစုအလိုက် ပမာဏ ၁၀၀၀ ဂရမ် သ့ုိမဟုတ် အရညြ်ဖစ်ပါက ၃ လီတာ၊  Dietary 

  Supplement မျာဵ ြဖစ်ပါက အသာဵတင်အေလဵြျနိ် ၁၅၀ ဂရမ်နှငဴ် မူရင်ဵထုပ်ပိုဵ မှု ၁ ယူနစ်၊ 

  အစာဵအေသာက်ထပ်ြဖည်ဴ ပစ္စည်ဵ မျာဵြဖစ်ပါက ၂၀၀ ဂရမ/်၂၀၀ မီလီလီတာ      ရမည်။ 

  မူလထုပ်ပုိဵမှုသည် ၁၀၀၀ ဂရမ/်၃ လီတာ ထက ် ကကီဵမာဵေသာထုပ်ပိုဵမှုြဖစ်ပါက သတ ်    

                                                                     

                                                                                 

                                                                               

                   

၃။ ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ၊ ဆုိင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

 အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနသည် တင်ပ့ုိစာဵေသာက်ကုန်အတွက် သတ်မှတ်တင်ြပ 

ြျက်မျာဵ၊ သတ်မှတ်ေငွေကကဵပမာဏ ေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵနှင်ဴ ကုိယ်စာဵြပုနမူနာလကြ်ဳ 

ရရိှပပီဵလျှေင် -  

 (က) ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ (ကကိုတင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ၊ စိစစ်ထုတေ်ပဵြြင်ဵ) 

 (က-၁) ကကိုတင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

    တင်ပို ့စာဵေသာက်ကုန်မျာဵအတွက်                                      

                  (၅)ရက်အတွင်ဵ   ြွငဴ်ြပုြျက်ကို ြျက်ြျင်ဵေဆာင်ရွကေ်ပဵမည၊်  

  (က-၂)  စိစစ်ထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

    တင်ပို့စာဵေသာက်ကုန်မျာဵအတွက်  ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြျက်အရ သတ်မှတြ်ျက်မျာဵနှငဴ် 

    ညညီွတလ်ျှေင် စိစစ်မှုစတင် ေရတွက်ြျန်ိမှ(၂၁)ရက်အတွင်ဵ ြွငဴ်ြပုြျက်ကုိ ဆက်လက် 

    ေဆာင်ရွက်ေပဵမည၊် 

 (ြ) ေထာက်ြဳြျက်ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ 

  တင်ြပြျက်မျာဵစိစစ်ြျက်အရ ြငင်ဵပယ်ရန်လဳုေလာက်ေသာအေကကာင်ဵရိှလျှေင် ပ့ုိကုန်ကျန်ဵမာေရဵ 

  ေထာက်ြဳြျက်ထုတ်ေပဵြြင်ဵကုိ ြငင်ဵပယ်မည။် ြငင်ဵပယ်မညဴ်အေြြြဳအေကကာင်ဵအရင်ဵ  

  မျာဵသည် - 
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  (ြ-၁) တင်ြပအေထာက်အထာဵြိုင်လုဳစစ်မှန်မှုမရှိြြင်ဵ (Invalid Documents) 

  (ြ-၂) သတ်မှတြ်ျက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတမ်ှုမရှိြြင်ဵ (Non-Compliance)  

     (ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြျက်အေြဖမျာဵ သတ်မှတြ်ျက်နှငဴ် ကုိက်ညီမှုမရှိြြင်ဵ၊ တင်ြပစာရွက် 

    စာတမ်ဵမျာဵ စစ်မှန်မှု မရိှြြင်ဵ) 

   (ြ-၃) ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵလိုက်နာမှုမရှိြြင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) တစ်နည်ဵ နည်ဵ 

    ြဖငဴ် ြျ ိုဵေဖာက်ြြင်ဵ (Violation) 

 (ဂ)  ဆိုင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

   အစာဵအေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵဆိုင်ရာ သဳသယြဖစ်ဖွယ် ြိုင်လုဳေသာအေကကာင်ဵ တစ်စုဳ 

   တစ်ရာေပါ်ေပါက်ပါက ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ထုတ်ေပဵြြင်ဵကုိ ဆိုင်ဵငဴဳမည။်  

   လိုအပ်ပါက  တင်ပို့စာဵေသာက်ကုန်မျာဵအတွက်                         / တင်ပို့ 

   ဆိပ်ကမ်ဵ/ ေလဆိပ်/ နယ်စပ်ဝင်ေပါက် စသည်တ့ုိတွင် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက် 

   ပပီဵ နမူနာထပ်မဳေကာက်ယူ ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြြင်ဵကုိ ေဆာင်ရွကမ်ည်။  

၄။ ဆက်သွယ်ြြင်ဵ 

 ေထာက်ြဳြျက်စိစစ်ထာဵရှိမှုအေြြအေနကုိ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ဝက်ေ်စာမျက်နှာတွင်ေဖာ်ြပြြင်ဵ၊ လုိအပ်ပါက လုပ်ငန်ဵအီဵလ်ေမဵသ့ုိ အေကကာင်ဵကကာဵ၍ အသိေပဵြြင်ဵ 

မျာဵေဆာင်ရွကမ်ည။် ယင်ဵသ့ုိ အဆင်ေြပစွာ မေဆာင်ရွကန်ိုင်မီြဖစ်ေစ၊ လုိအပ်ြျက်အရြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵသ့ုိ  

စာြဖငဴ်ဆက်သွယ်အေကကာင်ဵကကာဵရန်လိုအပ်ပါက အြမန်ေြျာပို့စနစ်ြဖငဴ်ေပဵပို့မည။် ဦဵစီဵဌာနမှ ေပဵပို့သည်ဴ 

စာမျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵရှင်က မြဖစ်မေနကျြဳေရွဵယူရမည။် 

FDA Web page address - https:// www.fda.gov.mm  

FDA food section email - fdafood@mohs.gov.mm  

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov.mm/
mailto:fdafood@mohs.gov.mm
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စာဵေသာက်ကုန်အတွက် ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

SOP for Application of Export Health Certificate (EHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုိ့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြြဳျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

Application for Export Health Certificate 

 

ကကိုတင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

 Approval   

 

ြပည်စဳုဴမှန်ကန်၍သတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှင်ဴညီညွတ်ြြင်ဵ 
Complete & Comply with Requirements 
(Based on Risk and data assessment) 

 

ြပည်စဳုဴမှန်ကန်မှု၊သတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှင်ဴညီညွတ်မှုမရိှြြင်ဵ 

Not complete & comply with Requirements 

ေထာက်ြဳြျက်ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ 

 Reject 

ဆိုင်ဵငဴဳြြင်ဵ 

 Pending 

 

ထပ်မဳစစ်ေဆဵြြင်ဵ 

Inspection and 

testing 

 

စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵတင်ြပြြင်ဵ 

Document submission 

စိစစ်ြေပဵသွင်ဵြြင်ဵ 

Payment for Application and Lab. tests 

ကိုယ်စာဵြပုနမူနာရယူြြင်ဵ 

Collection of samples 

 

အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကပ်ွကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏စိစစ်ြျက် 
As se ss me nt of Application by FD A 

ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြြင်ဵ 

Lab testing 

 

စိစစ်ထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

 Approval   

 

  (၅) ရက်အတွင်ဵ 

 

 

(၂၁) ရက် အတွင်ဵ 
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စာဵေသာက်ကုန်အတွက် ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵဆိုင်ရာ 

လိုက်နာရမည်ဴစည်ဵ ကမ်ဵြျက်မျာဵ 

၁။ စာဵေသာက်ကုန်တင်ပို့မည်ဴကုမ္ပဏီ၏ တရာဵဝင်ကုိယ်စာဵလှယ်(သ့ုိမဟုတ်) အစာဵအေသာက်နှငဴ် 

 ေဆဵဝါဵကွပက်ဲေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုအဖွဲ့ ကသာ ေလျှောက်ထာဵရ 

 မည်။ စာဵေသာက်ကုန်တင်ပို့မညဴ်ကုမ္ပဏီ၏ တရာဵဝင် ကုိယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ တင်ြပရမည်။ 

၂။ ပိုကု့န်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵရန် ြဖညဴ်စွက်တင်ြပရမည်ဴ အြျက်အလကမ်ျာဵကုိ 

 ြပညဴ်စုဳမှန်ကန်စွာေရဵသွင်ဵ၍ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ ေရဵသွင်ဵြျက်မျာဵ၏ ြပညဴ်စုဳမှန်ကန်မှုကုိ 

 ေလျှောက်ထာဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵမှ တာဝန်ြဳရမည်။ 

၃။ စာဵေသာက်ကုန်တင်ပ့ုိသညဴ်လုပ်ငန်ဵသည် မိမိတင်ပ့ုိမညဴ် စာဵေသာက်ကုန်၏ အစာဵအေသာက် 

 ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်အရညအ်ေသွဵြပညဴ်မီေရဵကုိ တာဝန်ြဳရမည်။ မိမိတင်ပိုသ့ညဴ် 

 စာဵေသာက်ကုန်နှငဴ်ပတ်သက်၍  အစာဵေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵနှငဴ်အရညအ်ေသွဵဆိုင်ရာ ထိြိုက်ြြင်ဵ၊ 

 ပျက်ယွင်ဵြြင်ဵအေကကာင်ဵ တစ်စဳုတစ်ရာေကကာငဴ် ြငင်ဵပယ်ြဳရလျှေင်                ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲ 

 ေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ပို့ြွငဴ်ရ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵမှ အြျနိ်နှငဴ်တေြပဵညီ တင်ြပရမည။် 
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            - ၃ 

တင်ြပရန်သတ်မှတထ်ာဵေသာ အြျက်အလက၊်     က         အေထာက်အထာဵမျာဵ 

ပ့ုိကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါ အြျက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်ဵ၊ 

အေထာက်အထာဵမျာဵကုိ ပူဵတွတဲင်ြပေလျှောက်ထာဵရမည်- 

(၁) ေဖာင်ပုဳစဳ (၃) ြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

(၂) သေေောတင်အေထာက်အထာဵမျာဵ (                                          

                                              - Buye r’ s Spe c i fic ati on) 

 (၃)                                               
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     -၃ 

The Government of the Republic of the Union of Myanmar 

Ministry of Health and Sports 
Department of Food and Drug Administration 

 

To 

    Director General 

    Department of Food and Drug Administration 

   က                         ေဆဵဝါဵ                                      

                             

                                                                                         

                

No. Title Facts (                             ) 

1 Name of Food  

2 Brand Name  

3 Type and size of packaging  

4 Amount to Export  

5 Date Marking: 

(d) Manufacturing Date 

(e) Expired Date 

(f) Batch No. 

 

6 Manufacturer Name (Company) and  

Address (Manufacturing Factory Address) 

 

7 Exporter Name and Address  

8 Country of Destination  

9 Exporter Contact Phone and Fax No.  

10 Exporter Email Address  
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     -၃ 

                    က            Check                     

1                        

- (                                                         

                             - Buyer’s Sp ecificat io n) 

  

Reference No:   ---------------------------- 

Received Date:  --------------------------- 

2                                                Checked By: 

Sign       ---------------------------------- 

Name     ---------------------------------- 

Designation   ------------------------------ 

                                                          

 

                      _____________________________  

 

                    _____________________________ 

  

                       _____________________________ 

 

                   _____________________________  

 

                 _____________________________ 

  

                       _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co., Ltd. 
Seal 
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အထူဵအေြြအေနမျာဵအတွက် လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

 (က) ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်၏ ကင်ဵလွတ်ဇုန်အတွင်ဵရိှလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် သီဵြြာဵေြဖေလျှောဴ  

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

 ၁။ အထူဵကုိယ်စာဵလှယ်သတ်မှတြ်ြင်ဵ 

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒ ပုဒ်မ (၂၂)အရ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵ ကွပ်ကဲေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ အထူဵကုိယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ ထာဵရှိမည်။ (အစာဵအေသာက်၊ ေဆဵဝါဵ၊ အလှကုန်၊ 

ေဆဵပစ္စည်ဵ တို့နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵနှငဴ် ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ 

ေရဵကုိ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ တာဝန်ယူေဆာင်ရွကရ်မည်) 

 ၂။ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ (Inspection) 

 (က) ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် နည်ဵဥပေဒပုဒ်မ(၂၀၅)အရ တာဝန်ြဳအေကာက်ြွန်အရာရိှ 

  က ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵစစ်ေဆဵရန် အေကကာင်ဵကကာဵသည်ဴအြါ ကုန်ကကမ်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ 

  နည်ဵပညာအကူပစ္စည်ဵ မျာဵကုိြဖစ်ေစ၊ ထုတ်ကုန်ကုိြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆက်စပ် 

  သူမျာဵကုိြဖစ်ေစ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏ တညဆ်ဲလုပ ်

  ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ (Pre-border Assessment)အြဖစ ် စစ်ေဆဵေပဵမည်။ လုပ်ငန်ဵ 

  ြွင် စက်ရုဳတစ်ြုကုိ GMP/ HACCP နှငဴ်ညီညွတ်မှု ရှ/ိမရှိ စစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ 

  3rd party  အဖဲွ့အစည်ဵ၊  နုိင်ငဳတကာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ စစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ် ယင်ဵတ့ုိ၏ 

  လက်မှတ်မျာဵတင်ြပြြင်ဵကုိ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနက လက်ြဳ 

  ေပဵမည်။ 

 (ြ) ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမှုအရ ေတွ့ရှိရသညဴ် လုပ်ငန်ဵ၏ GMP/ HACCP ေကာင်ဵမွနမ်ှု 

 ေပါ်မတူည၍် ထပ်မဳစစ်ေဆဵြြင်ဵ  (Re-inspection) ေဆာင်ရွက်မညဴ်ကာလကို သတ ်

 မှတ်ေကကညာေပဵမည်။ ဓာတ်ြွစဲစ်ေဆဵရန် လိုအပ်ပါက ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ရိှ 

 ဓာတ်ြွဲြန်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ အနီဵဆုဳဵအစာဵအေသာက်နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန 

 ဓာတ်ြဲွြန်ဵတွင်ြဖစ်ေစ   Accreditated  lab တစ်ြုြုတွင်ြဖစ်ေစ စစ်ေဆဵနိုင်ရန်  စီမ ဳ

 ြန့်ြွဲမှုေကာ်မတီသ့ုိ တင်ြပေဆာင်ရွကေ်စရမည်။ ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြ ကျသငဴ်ေငွနှငဴ် 

 နမူနာေပဵပို့ြြင်ဵကုိ စီမြဳန့်ြွဲေရဵေကာ်မတီက ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 
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၃။ ကကီဵကကပ်ဆန်ဵစစ်ြြင်ဵ (Monitoring) 

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်နည်ဵဥပေဒ အပုိဒ်(၂၀၆) အရ တာဝန်ကျကုိယ်စာဵလှယ်သည် 

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဧရိယာအတွင်ဵရှိ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် 

စပ်ဆိုင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵြြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵြင်ွကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵမှု မှတ်တမ်ဵ 

မျာဵ ေတာင်ဵယူကကည်ဴရှုြြင်ဵ၊ လိုအပ်သညမ်ျာဵ ညွှန်ကကာဵြြင်ဵ၊ ေဆာင်ရွကပ်ပီဵစီဵမှုမျာဵ စိစစ်ြြင်ဵတို့ကုိ 

အြျန်ိဇယာဵေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၄။ အထူဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့  (Expert team) 

 ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် နည်ဵဥပေဒအပုိဒ်(၂၀၇)အရ စီမဳြန့်ြဲွမှုေကာ်မတီသည်အေသဵ     

စစ်ေဆဵရန် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနသို့ ညှိနှိုင်ဵလာလျှေင် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ ပါဝင်သည်ဴအဖွဲ့ ကုိ ေစလွှတ်၍ စစ်ေဆဵမှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်။  

၅။ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ 

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်နည်ဵဥပေဒအပိုဒ်(၂၀၈)အရ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိြျက်အရ အေရဵယူ 

ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါက ဌာနဆုိင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနသို့တင်ြပ၍ ေဆာင်ရွကမ်ည်။ 

၆။ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵေထာက်ြဳြျက် 

ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ ေထာက်ြဳြျက်သီဵြြာဵရယူရန်မလိုပါ။ 

၇။ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်/ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် 

(က) ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် နည်ဵဥပေဒအပိဒ်ု(၁၉၀)(က)အရ ြပည်တွင်ဵအေကာက်ြွန် 

 နယ်ေြမမှ ဝယ်ယူသူသည် သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်/ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵ ေထာက်ြဳြျက်ကုိ 

 ြျမှတထ်ာဵသည်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအတိင်ုဵ ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ြ) ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် နည်ဵဥပေဒအပိဒ်ု(၁၉၀)(ြ)အရ ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် 

 လုပ်ငန်ဵရှင်မှဝယ်ယူသူကုိယ်စာဵ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်/ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် 

 တင်ြပလာလျှေင် လကြ်ဳေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်။ 

(ဂ) အေြြြဳမူအရ တညဆ်ဲသွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်/ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်အတိင်ုဵ 

ေဆာင်ရွကရ်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ လျင်ြမန်သွက်လကလ်ွယ်ကူေစရန်အတွက် အစာဵ 
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အေသာက်၏ ေေဵအန္တရာယ်ရှိမှုအေြြအေန၊ ဥပေဒစည်ဵကမ်ဵမျာဵကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက ်

မှုရှိြြင်ဵ၊ စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵသတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီမှု  အစဉ်အလာရှိြြင်ဵမျာဵအရ ရဳဖန်ရဳြါ 

စစ်ေဆဵြြင်ဵ (periodically checking) စနစ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်။ 

(ဃ) သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်ကို ကာလအပိင်ုဵအြြာဵြဖငဴ်ြွငဴ်ြပုြြင်ဵကုိ တင်သွင်ဵသည်ဴ 

 အကကိမေ်ရ၊ စာဵေသာက်ကုန်၏ ဝိေသသလက္ခဏာတို့ြဖငဴ် ြျနိ်ညှိ၍ ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ 

 မှုကုိ မထိြိုက်ေစေဲ ေြဖေလျာဴေဆာင်ရွကေ်ပဵမည။် 

( ) ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်အတွင်ဵရိှ လုပ်ငန်ဵြမှငဴ်တင်ေရဵဇုန်မျာဵရိှ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ေဆာင်ရွက် 

 မညဴ်  လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

 ၁။ အထူဵကုိယ်စာဵလှယ်သတ်မှတြ်ြင်ဵ 

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒ ပုဒ်မ (၂၂)အရ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵ ကွပ်ကဲေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ အထူဵကုိယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ ထာဵရှိမည်။ (အစာဵအေသာက်၊ ေဆဵဝါဵ၊ အလှကုန်၊ 

ေဆဵပစ္စည်ဵ တို့နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵနှငဴ် ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ 

ေရဵကုိ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ တာဝန်ယူေဆာင်ရွကရ်မည်) 

 ၂။ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ (Inspection) 

 (က) ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် နည်ဵဥပေဒပုဒ်မ(၂၀၅)အရ တာဝန်ြဳအေကာက်ြွန်အရာရိှ 

  က ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵစစ်ေဆဵရန် အေကကာင်ဵကကာဵသည်ဴအြါ ကုန်ကကမ်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ 

  နည်ဵပညာအကူပစ္စည်ဵ မျာဵကုိြဖစ်ေစ၊ ထုတ်ကုန်ကုိြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆက်စပ် 

  သူမျာဵကုိြဖစ်ေစ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏ အစာဵအေသာက် 

  ထုတ်လုပ်ြြင်ဵေထာက်ြဳြျက် စိစစ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ တညဆ်ဲလုပထ်ုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ 

  စစ်ေဆဵေပဵမည်။  

 (ြ) ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမှုအရ ေတွ့ရှိရသညဴ် လုပ်ငန်ဵ၏ GMP/ HACCP ေကာင်ဵမွနမ်ှု 

 ေပါ်မတူည၍် ထပ်မဳစစ်ေဆဵြြင်ဵ  (Re-inspection) ေဆာင်ရွက်မညဴ်ကာလကို သတ ်

 မှတ်ေကကညာေပဵမည်။ ဓာတ်ြွစဲစ်ေဆဵရန် လိုအပ်ပါက ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ရိှ 

 ဓာတ်ြွဲြန်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ အနီဵဆုဳဵအစာဵအေသာက်နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန 

 ဓာတ်ြဲွြန်ဵတွင်ြဖစ်ေစ   Accreditated  lab တစ်ြုြုတွင်ြဖစ်ေစ စစ်ေဆဵနိုင်ရန်  စီမ ဳ
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 ြန့်ြွဲမှုေကာ်မတီသ့ုိ တင်ြပေဆာင်ရွကေ်စရမည်။ ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြ ကျသငဴ်ေငွနှငဴ် 

 နမူနာေပဵပို့ြြင်ဵကုိ စီမြဳန့်ြွဲေရဵေကာ်မတီက ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 

၃။ ကကီဵကကပ်ဆန်ဵစစ်ြြင်ဵ (Monitoring) 

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်နည်ဵဥပေဒ အပုိဒ်(၂၀၆) အရ တာဝန်ကျကုိယ်စာဵလှယ်သည် 

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဧရိယာအတွင်ဵရှိ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် 

စပ်ဆိုင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵြြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵြင်ွကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵမှု မှတ်တမ်ဵ 

မျာဵ ေတာင်ဵယူကကည်ဴရှုြြင်ဵ၊ လိုအပ်သညမ်ျာဵ ညွှန်ကကာဵြြင်ဵ၊ ေဆာင်ရွကပ်ပီဵစီဵမှုမျာဵ စိစစ်ြြင်ဵတို့ကုိ 

အြျန်ိဇယာဵေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၄။ အထူဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့  (Expert team) 

 ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် နည်ဵဥပေဒအပုိဒ်(၂၀၇)အရ စီမဳြန့်ြဲွမှုေကာ်မတီသည်အေသဵ     

စစ်ေဆဵရန် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနသို့ ညှိနှိုင်ဵလာလျှေင် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ ပါဝင်သည်ဴအဖွဲ့ ကုိ ေစလွှတ်၍ စစ်ေဆဵမှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်။  

၅။ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ 

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်နည်ဵဥပေဒအပိုဒ်(၂၀၈)အရ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိြျက်အရ အေရဵယူ 

ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါက ဌာနဆုိင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနသို့တင်ြပ၍ ေဆာင်ရွကမ်ည်။ 

၆။ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵေထာက်ြဳြျက် 

ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵရယူရမည်။ 

၇။ သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်  သွင်ဵကုန်/ပို့ကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် 

                                                                                  /          

                                                    /                                 
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(ဂ)  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မညဴ်လုပထ်ုဳဵလုပ်နည်ဵ 

၁။  ပုမဳှနန်ယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရဵ 

 (က) ပုမဳှနန်ယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရဵအတွက်ေယေုယျအာဵြဖငဴ် တညဆ်ဲလုပထ်ုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵအရ 

  ေဆာင်ရွကမ်ည်။  

 (ြ) အစာဵအေသာက်ေေဵအန္တရာယ်အေြြြပုစိစစ်ြြင်ဵ (Risk based approach)၊ စာဵေသာက် 

  ကုန်တင်သွင်ဵသူမှ သတ်မှတ် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကုိ လိုက်နာ 

  ေဆာင်ရွက်နုိင်မှု(Importer Compliance)  တင်သွင်ဵပမာဏ (Imported Amount) နှငဴ်  

  အြြာဵအြျက်အလကမ်ျာဵကုိ စိစစ်ြျက်အရ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵ ေထာက်ြဳြျက်(IHC) 

  ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵကို ရဳဖနရ်ဳြါစစ်ေဆဵြြင်ဵ (Periodically Checking) (သ့ုိမဟုတ)်ကာလ 

  အပိင်ုဵအြြာဵြဖငဴ်အပတ်စဉ် (သ့ုိမဟုတ်)လစဉ်ြွငဴ်ြပုြျက်ြဖငဴ်  ေဆာင်ရွကေ်ပဵသွာဵမည် 

  ြဖစ်သည။် 

၂။  နယ်စပ်မမို့မျာဵအတွက် တင်သွင်ဵစာဵေသာက်ကုန်မျာဵ 

 နယ်စပ်ပမို့မျာဵတွင်သာ ြပင်ဆငတ်ညြ်င်ဵေရာင်ဵြျမည်ဴ အစာဵအေသာက်နှငဴ် ကုန်ကကမ်ဵ 

 ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ရဳဖနရ်ဳြါစစ်ေဆဵြြင်ဵ (Periodically checking) ြဖငဴ် ေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ 

 ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြနှငဴ် စိစစ်ြကို သတ်မှတလ်မ်ဵစဉ်နှငဴ်အညေီပဵသွင်ဵရမည်။ 

၃။  လကလ်ီ/လကက်ာဵေရာင်ဵြျသူမျာဵထဳမှ ဝယ်ယူတင်သွင်ဵြြင်ဵ 

  ထုတ်လုပ်သည်ဴစက်ရုဳမှ တိက်ုရိုက်မှာယူြြင်ဵမဟုတ်ေဲ လကလ်ီ/လကက်ာဵေရာင်ဵြျသူ 

 မျာဵထဳမှ တစ်ဆင်ဴဝယ်ယူေရာင်ဵြျသညဴ် တင်သွင်ဵသူမျာဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳ 

 အစာဵအေသာက် ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဌာန/အဖွဲ့ အစည်ဵ တစ်ြုြုမှ အသိအမှတ်ြပု၊ 

 ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ အစာဵအေသာက်ြဖစ်ပါက လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်။ ထိုသ့ုိ 

 ေဆာင်ရွကရ်ာတင်ွ အစာဵအေသာက်ေေဵကင်ဵေရဵ လိုအပ်ြျက်အရ စာဵေသာက်ကုန်တင်သွင်ဵ 

 သူသည် လိုအပ်ေသာ သက်ဆိုင်ရာ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပကဲ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (သ့ုိ) 

 ဌာနအဖဲွ့အစည်ဵ၏ အေထာက်အထာဵမျာဵကုိ တင်ြပနုိင်ရမည်။ တင်သွင်ဵေသာ အစာဵအေသာက် 

 အမျ ိုဵအစာဵနှငဴ်အေရအတွက်ကုိ စာရင်ဵနှငဴ်တကွတင်ြပရမည်။ ယင်ဵအစာဵအေသာက်၏ 

 ေေဵအန္တရာယ်ရိှမှုအေပါ်မူတည်၍ သက်ဆုိင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ ေြဖေလျာဴေဆာင်ရွက် 

 သွာဵမည်။ နမူနာေကာက်ယူ၍ စစ်ေဆဵမှုြဳယူရမည်။ ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြနှငဴ် စိစစ်ြကို သတ်မှတ် 
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 လမ်ဵစဉ်နှငဴ်အညီ ေပဵသွင်ဵရမည်။ ရဳဖနရ်ဳြါ (သ့ုိမဟုတ်) ကာလအပိင်ုဵအြြာဵြဖငဴ် စိစစ်ြြင်ဵကုိ 

 ေဆာင်ရွကေ်ပဵမည။် 

(ဃ)   လူစီဵယာဉ် (ေလယာဉ်အပါအဝင်) ြဖငဴ်တင်သွင်ဵ/ တင်ပို့ မှု 

တင်သွင်ဵပမာဏနည်ဵပါဵပပီဵ အြမန်တင်သွင်ဵမှုလိအုပ်၍ လူစီဵယာဉ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ ေလေကကာင်ဵ 

မှြဖစ်ေစ တင်သွင်ဵေသာအစာဵအေသာက်မျာဵအတွက် ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်ြဖငဴ် လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရွက် 

ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  ဓာတ်ြဲွစစ်ေဆဵြနှငဴ် စိစစ်ြကုိ သတ်မှတ်လမ်ဵစဉ်နှငဴ်အညီ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

(င) သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်/ သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်မရိှဘဲ တင်သွင်ဵလာေသာ   

 အစာဵအေသာက်မျာဵ 

(၁)  သွင်ဵကုန်ေထာက်ြဳြျက်နှငဴ် သွင်ဵကုန်ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက် တပပိုင်တည်ဵ ေလျှောက်ထာဵ 

 ရမည်။ 

(၂) ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်ြဖငဴ် စိစစ်ေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်။ 

(၃)  သတ်မှတေ်ကကဵ သ့ုိမဟုတ် အြမန်ေကကဵကုိ မြဖစ်မေနေပဵသွင်ဵရမည်။ 

( ) သိမ်ဵ ဆည်ဵ ရမိအစာဵအေသာက်မျာဵစိစစ်ြြင်ဵလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ 

(၁) သာမန်အာဵြဖငဴ် အမျ ိုဵအမည်မသိ အစာဵအေသာက်မျာဵကုိ စိစစ်ေပဵမည် မဟုတ်ပါ။ 

(၂)  အမျ ိုဵအမည်သိ အစာဵအေသာက်ြဖစ်လျှေင်  

 (၂-က) ထုတ်လုပ်သူ၊ စက်ရုဳ၊ ကုန်အမှတ်တဆဳိပမ်ျာဵ မပါဝင်ပါက စိစစ်ေပဵမည်မဟုတပ်ါ၊ 

   (၂-ြ)  ထုတ်လုပ်သူ၊ စက်ရဳု၊ ကုန်အမှတ်တဳဆိပ်ပါဝင်ပါက  ဌာနတွင် သက်ဆုိင်ရာ  အြျက်  

   အလက် အေထာက်အထာဵမျာဵ ရှိ/မရှိ စိစစ်ပါမည်၊ 

   (၂-ဂ) သက်ဆိုင်ရာအေထာက်အထာဵမျာဵရှိပါက ယင်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ ြပန်လည ် 

   စိစစ်၍ (လိုအပ်ြျက်အရ ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြြင်ဵအပါအဝင်) စာဵသဳုဵရန်သငဴ်/မသငဴ်  

   ေယေုယျအေြဖကို ြပန်ကကာဵေပဵမည်။ 

  (၃) စိစစ်ြ၊ ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵြမျာဵကုိ သတ်မှတန်ှုန်ဵထာဵမျာဵအတိင်ုဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်    

  စစ်ေဆဵရန်ေတာင်ဵဆိုသည်ဴ ဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်ဵ ၊ ပုဂ္ဂို လ်က ကျြဳေပဵသွင်ဵရမည်။   

  (ေပဵသွင်ဵြြင်ဵ မရှိပါက ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်မဟုတပ်ါ) 
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