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ပုံ�ိှပစ်ာလံုး ဖြ င့်ဖြ ည့်စက်ွရန် 

(Please fill with typewriting) 

                ေဆးပစ�ည်းမှတပံု်တင ်ခြ င်းပုံစံ(၂) 
Form (2) M. Device Registration 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုငငံ်ေတာ် 
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR 

 မြ န်မာ�ုိငငံ်အစားအေသာက်�င့်ှေဆးဝါးအာဏာပုိငအ်ဖဲွ � 
MYANMAR FOOD AND DRUG BOARD OF AUTHORITY 

ဗဟုိအစားအေသာက်�ငှ့်ေဆးဝါးက� းီ က� ပကွ်ပကဲ်ေရးေကာ်မတီ 
CENTRAL FOOD AND DRUG SUPERVISORY COMMITTEE 

ေဆးပစ�ည်းမှတပ်ုံတငခ်င့်ွေလ�ာက်လ�ာပုံစံ 
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF MEDICAL DEVICE 

�ုံးသံုးအတွက်သာ 
(For Official Use Only) 

ေလ�ာက်ထားသည့်ရက်စဲွ 
(Date of Application) 
----------------------------- 

ေလ�ာက်လ�ာနံပါတ် 
(Application No.) 
------------------------- 

မတ်ှပံုတင်အသစ်လဲလှယရ်န် 
ေလ�ာက်ထားခြ င်းအတွက်သာ 

(When apply for renewal) 

မတ်ှပံုတင်လက်မတှနံ်ပါတ် 
Registration certificate No. 

-------------------- 

ထုတေ်ပးသည့်ရက်စွဲ 
Date of issue 

----------------------- 

အပုိင်း(၁)။ ေလ�ာက်ထားသူ�ငှ့်ပတသ်က်ေသာအချက်အလက်များ 

Part (1) APPLICANT 

၁။ အမည် ………..………………………………………………………………... 

  Name…………………………………………………………………………. 

 �ံုးလပိ်စာ………………………        အမ်ိလိပ်စာ………………………………….. 

Office Address………………..         Residence Address…………….…………… 

(စကားေပြ ာေက� းနန်း၊ဖက်(စ်)၊ တဲလက်(စ်)       (စကားေပြ ာေက� းနနး်၊ ဖက်(စ်)၊ တဲလက်(စ်) 

 နပံါတမ်ျား)……………...….                 နပံါတ်များ)…………………………………... 

           (Telephone, Fax, telex)..…….             (Telephone, Fax, telex)……….………….... 
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၂။ လုပ်ငနး်အမည်�ငှ်လိ့ပ်စာ …………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………… 

2. Name and address of company/firm …………………………………………. 

 (စကားေပြ ာေက� းနန်း၊ဖက်(စ်)၊ တဲလက်(စ်) နပံါတမ်ျား) …………….…………………….. 

 (Telephone, Fax, Telex )……………………………………………………… 

၃။ လုပ်ငနး်အမျိ�းအစား၊ မှတ်ပုံတငန်ပံါတ်၊ ထုတေ်ပးသည့်ရက်စွ၊ဲ (ဥပမာ-ကုိယ်စားလှယ်၊   

       လက်ကားလုပင်နး်၊ ထုတ်လုပသူ်စသည်ဖြ င့် သက်ဆိုငသ်ည်ကိေုဖာ်ပြ ရန်) ……………………. 

3. Type of business undertaking its registration No.& date of issue (for example,  

        representative/wholesaler / manufacturer etc) ………………………………. 

၄။ (က) လုပင်နး်မှတပ်ုံတင်လက်မှတ်ကုိ ပးူတွဲတင်ပြ ထားပါသည်။  

4.  (a)  Enclosed is a certificate of business registration.  

     (ခ)  မြ နမ်ာ�ုိငင်တွံင် ေဆးပစ�ည်းပိုငရ်ငှ၏် တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ဖြ စ်ေက� ာငး် အေထာက်အထား  

                    လက်မှတ်ကို ပူးတွတဲင်ပြ ထားပါသည်။ 

     (b) Enclosed is a letter of authorization to represent the owner of medical device in  

Myanmar. 

 

အပုိင်း (၂) ေဆးပစ�ည်းပိုင်ရင်ှ�င့်ှ ပတသ်က်ေသာအချက်များ  

PART (2) OWNER OF MEDICAL  DEVICE  

၁။ ေဆးပစ�ည်းထတ်ုလုပ်သူသည် ေဆးပစ�ည်းပိုငရ်ှင် ဟုတ်/မဟုတ်၊……………………………… 

 ………………………………………………………………………………... 

1. Is the manufacturer owner of medical device? 

Yes……………No……………………. 
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၂။ မဟုတ်ပါက  

2. If no 
(က) ေဆးပစ�ည်းပိုငရ်ငှ်၏အမည်�ငှ်လိ့ပစ်ာအပြ ည့်အစုံ(�ိုငင်ေံဖာ်ပြ ရန်) 

…………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………… 
(a) Name and full address of owner of medical device (state country)  

   …………………………………………..……………………………. 

   ………….……………………………………………………………… 

(စကားေပြ ာေက� းနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ တဲလက်(စ်)နပံါတမ်ျား)……………………………………… 

(Telephone, Fax, Telex)..……. ………………………………………….…...….          

(ခ) မတှပံု်တငေ်လ�ာက်ထားသည့်ေဆးပစ�ည်း�ငှ်ပ့တ်သက်၍ ထုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ငန်းေဆာငရွ်က်မ� 

  ေဖာ်ပြ ချက် 

(b)  State, on which basis the manufacture is undertaken: -  

  - ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြ င့် ထတု်လုပ်ခြ ငး် 

  - contract manufacture 

  - ထတုလု်ပ်သူသည် ေဆးပစ�ည်းပိုငရ်ှင်၏ အေထာက်အပံခ့ံကုမ�ဏီဖြ စ်ခြ ငး် 

  - the manufacture is a subsidiary company of owner of medical device 

  - အခြ ားေဖာ်ပြ ရန် အချက်များ ( ပြ ည့်စုံစွာ ေဖာ်ပြ ပါ)  

  - other (please elaborate) 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

   ၃။ ေဆးပစ�ည်းထတ်ုလုပ်ရာတွင် ေဖာ်ပြ ပါေဆးပစ�ည်း�ငှ်ပ့တ်သက်သည့် အေသးစတိ်သတမ်ှတခ်ျက်များ�ငှ် ့
ထုတလု်ပ်မ�နည်းစနစမ်ျားကုိ မနှ်ကန်တိကျစွာ လုိက်နာေဆာငရွ်က်ေက� ာငး် ေဆးပစ�ည်းပိုငရ်ှင်၏ ဝနခံ် 
ချက်ကုိ ပူးတွဲတင်ပြ ထားပါသည်။  

   3. Enclosed is an attestation by owner of medical device on compliance of 
manufacturing  procedure and medical device with their respective specifications. 
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   ၄။ ကုမ�ဏီ၏  ဖြ စ်စ�်အကျ�်းချ�ပ်ကို ပးူတွဲတင်ပြ ထားပါသည်။ 

   4. Enclosed is a company profile. 

 

အပုိင်း (၃) ထတ်ုလုပသ်ူ�င့်ှ ပတသ်က်ေသာအချက်များ  

PART (3) MANUFACTURER 

   ၁။  မတှပံု်တငေ်လ�ာက်ထားသည့် ေဆးပစ�ည်းထုတ်လုပ်ရာတငွ် (ထုတ်လုပ်ခြ ငး်�ငှ် ့အရည်အေသွးထနိ်းသိမး်ခြ င်း) 

 လုပင်နး်များကုိ  

 [        ]   ထတုလု်ပ်သူတစဦ်းတည်းက ေဆာငရ်ွက်သည်။ 

 [        ]  ထတုလု်ပ်သူတစ်ဦးထက်ပို၍ ေဆာငရွ်က်သည်။ 

   1. Is the manufacture (production, quality  control) of said medical device undertaken by 
one or  more than one manufacture? 

 One   [        ]     more than one        [         ] 

   ၂။ ထုတလု်ပ်သူတစ်ဦးထက်ပိုပါက၊  

   2. If more than one manufacturer are involved  

 (က)  ေဆးပစ�ည်းထတ်ုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် ထတု်လုပ်သူ တစ်ဦးချငး်၏ တာဝန်�ငှ့်ဝတ� ရား အေသးစိတ်  
  ေဖာ်ပြ ချက်များကုိ ပးူတွဲတင်ပြ ထားပါသည်။  

(a) Enclosed is a statement in detail about duties and responsibilities of each 
manufacturer. 

 (ခ) မတှပံု်တငေ်လ�ာက်ထားသည့် ေဆးပစ�ည်းကုိ ထုတ်လုပရ်ာတွင် ထတု်လုပ်သူ တစဦ်းထက်ပို၍ ပါဝင် 
ေဆာငရွ်က်ခဲေ့က� ာငး် သက်ဆိုင်ရာ�ိုငင်၏ံ ေဆးပစ�ည်း က� ီးက� ပေ်ရးအာဏာပိုငမှ် တရားဝင်အသိ 
အမတှ်ပြ � လက်မှတ်ကုိ ပးူတွဲတင်ပြ ထားပါသည်။  

(b) Enclosed is a certificate of official recognition by country’s medical device 
regulatory authority regarding involvement of more than one manufacturer of 
said medical device. 
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   ၃။ ထုတလု်ပ်သူ(များ) ၏ အမည် (များ) �ငှ် ့လိပစ်ာ(များ) ……………………………………. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………. 

   3. Name(s) and address (es) of manufacturer(s) ………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

၄။ ထုတလု်ပ်သူ(များ)၏ လိငုစ်င်(များ) �ငှ် ့လုိငစ်င် စည်းကမ်းချက်များကုိ ပးူတွဲ တင်ပြ ထားပါသည်။ 
(သင့်ေတာပ်ါက) 

4. Enclosed is manufacture’s licences (s) appended with conditions of authorization     
          (where appropriate) 

   ၅။ ေဆးပစ�ည်းထတ်ုလုပ်သည့် ကုမ�ဏီ၏  ဖြ စ်စဥအ်ပြ င၊် ေဆးပစ�ည်းထုတ်လုပ်သည့် စက်�ု၊ံ အေထာက်အကူ 
ပစ�ည်းများ�ငှ် ့ပတ်သက်သည့်အချက် အကျဥ်းချ�ပမ်ျားကုိ ပးူတွဲတင်ပြ ထားပါသည်။  

   5. Enclosed is a company profile including brief description of manufacturing facilities. 

 

အပုိင်း (၄) ေဆးပစ�ည်း�င့်ှ ပတသ်က်ေသာအချက်များ။ 

PART (4) Medical Device To Be Registered 

   ၁။  (က) အမတ်ှတံဆပ်ိအမည် ……………………………………………………………. 

   1. (a)   Brand name ………………………………………………………………… 

 (ခ)   ေဆးပစ�ည်းအမည် ……………………………………………………………… 

 (b)   Product name ………………………………………………….…………… 

   ၂။ ေဆးပစ�ည်းအမျိ�းအစား ………..…………………………………….…………… 

         ….…………………………………………………………….……………. 

   2. - Type of Medical Device (Eg. General Medical Device or In-vitro Diagnostic)    

     ……..…………………………………………….…………….…………… 

            - Classification of Device ( Class - A, B, C, D ) ………...…………………………... 
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   ၃။ ေဆးပစ�ည်းထပုပ်ိုးပုံ/တငြ်ပပုံ ………………………………………………………… 

   3. Presentation/Pack size of Medical Device …..……………………………….…... 

   ၄။    ေဆးပစ�ည်းတငွပ်ါဝငသ်ည့် အစတိ်အပိုငး်များ ……………………………………………. 

   4.      Parts/ Contents of Medical Device ………………………………………….…….. 

   ၅။      ေဆးပစ�ည်း၏ အည�နး်အမတှ်အသားေဖာြ်ပချက်များ ………………………………….……. 

   5.     Label of medical device ………………………………….…………………… 

   ၆။  ေဆးပစ�ည်းထတ်ုပိုးခြ ငး်�ငှ့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်များ။ (ပုလငး်၊ ဘူး၊ ကတ်ပြ ား၊ ဘူးခံွ စသည်တို�အတက်ွ  

 ေဖာ်ပြ ချက်။)  

   6.  Packaging (primary package, secondary package)  

 (က)      အမျိ�းအစားများ ……………………………………………………………. 

 (a) Type …………………………………………………………………… 

 (ခ) ထုတပ်ိုးပစ�ည်းကုိ မည်သည့် ဝတ��ပစ�ည်းဖြ င့်  ပြ �လုပ်ထားေက� ာငး် ေဖာ်ပြ ချက်။ (ဥပမာ-ပလတ် 

  စတစ၊် ဖနစ်သည်ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ချက်) ……………………………………………… 

  …………………………………………………………………………. 

 (b)  Nature of packaging material …………………………………………… 

  …………………………………………………………………….…… 

 (ဂ) အရွယ်ပမာဏ ……………………………...……………………………… 

  …………………………………………………………………………. 

(c) Pack size ……………..………………………………….………….…… 

…………………………………………………………….……….…… 

 (ဃ) ေဆးပစ�ည်းသုိေလှာငန်ည်း�ငှ် ့ေဆးပစ�ည်းသက်တမ်း ………………………………... 

  …………………………………………………………………………… 
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(d) Storage conditions and shelf life …………………………..………………… 

……………………………………………………………………………. 

   ၇။ အသံုးပြ �သည့် ရည်ရွယ်ချက် …………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………..…. 

   7. Intended Purpose …………………………………………………………………. 

   ၈။  သံုးစွဲရနအ်ည�န်း၊ သံုးစဲွနညး် …………………………………….………………………. 

 ……………………………………………………………………………………  

   8. Indications, Instruction for Use ……………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

   ၉။ ထုတလု်ပ်သူ/ပုိငရှ်င်က ေဆးပစ�ည်း၏ အရည်အေသးွကုိက်ညီမ�ဆိုငရ်ာ အာမခခံျက်များ………………  

 ……………………………………………………………………...……………. 

   9. Declaration of Conformity or Certificate of Analysis ………………………………….. 

 ………………………………………………………………….………………… 

၁၀။    ေဆးပစ�ည်း၏ ေဘးအ��ရာယ်ဖြ စ်�ိုငေ်ခြ  ခွဲခြ မး်စိတ်ဖြ ာမ� (ရှလိ�ငေ်ဖာ်ပြ ရန်) …………………..…… 

10.   Risk Analysis (if applicable) …………...…………………………………..………… 

၁၁။ ေဆးပညာရပဆ်ိုင်ရာ သက်ေသအေထာက်အထားများ  

 ……………………………………………………………………………………  

11. Clinical Evidence 

 …………………………………………………………………………………… 

၁၂။ ထုတလု်ပ်သည့်�ိုငင်ံ�ငှ့် အခြ ား�ိုငင်မံျားတွင် မတ်ှပုံတင်ထားရှိမ�အေခြ အေန 

 …………………………………………………………………………………… 

12. Registration status in country of origin and in other countries 

……………………………………………………………………………………  
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အပုိင်း (၅) 

PART (5) 

   ၁။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်များသည် မနှ်ကန်တိကျမ�ရိှေက� ာငး် ဝနခံ်ကတိပြ �ပါသည်။  
   1. I hereby declare that the information provided in this application is true and correct to  
 Best of my knowledge. 

၂။  ေဆးပစ�ည်းမတှပံု်တင်ခြ ငး်�ငှ့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရး�ငှ့်အားကစား၀န်က� းီဌာနမှ ထတု်ပြ န်ထားေသာ 
နည်းဥပေဒများ၊ ည�န်က� ားချက်များ၊ အမနိ်�ေက� ာ်ငြ ာများကုိ လုိက်နာပါမည်ဟု ဝနခံ်ကတိပြ �ပါသည။်  

2. I also pledge that I shall comply with rules, regulations, directives or orders issued by the 
Ministry of Health and Sports concerned in relation to Registration of Medical Device. 

 
 

      ေလ�ာက်ထားသူ၏ လက်မှတ် ………………………… 

 Applicant’s signature …………………………… 

      အမည် …………………………………………… 

 Name ………………………………………….. 

      ရာထူး ……………………………………………. 

 Official designation …………………………….. 

      ကုမ�ဏတီဆံပိ် ……………………………………… 

 Company stamp  

မတှခ်ျက်။  
Note: 
က။ တိကျစာွ ေဖာ်ပြ ထားခြ ငး်မရိှပါက မရူငး်လက်မတ်ှများကုိ မတိ� �ကူး၍ တင်ပြ �ိုငသ်ည။်  
a. The photocopied certificates may be submitted unless otherwise specified. 
ခ။ တင်ပြ ေသာ လက်မှတ်များသည် ေလ�ာက်ထားသည့် ေန�ရက်တငွ် တရားဝင်ဖြ စဆ်ဲဖြ စ်၍ အစစအ်မနှမ်ျား  
  ဖြ စေ်က� ာငး် ေထာက်ခခံျက်ပါရှိရမည်။  
b. All the certificates submitted shall be the ones valid on the date of application . They 
 shall be the property authenticated certificates.  


