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ပုံ�ိှပစ်ာလံုးဖြ င့်ဖြ ည့်စက်ွရန် 

(Please fill with typewriting) 

ေဆးပစ�ည်းထတုလု်ပ်ခြ င်းပံုစံ(၁) 

Form (1) M. Device Manufacturer 

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

 မြ န်မာ�ုိင်ငံအစားအေသာက်�ှင့်ေဆးဝါးအာဏာပုိင်အဖဲွ� 
MYANMAR FOOD AND DRUG BOARD OF AUTHORITY 

ဗဟုိအစားအေသာက်�ှင့်ေဆးဝါးက� းီက� ပ်ကွပ်ကဲေရးေကာ်မတီ 
CENTRAL FOOD AND DRUG SUPERVISORY COMMITTEE 

ေဆးပစ�ည်းထုတ်လုပ်သူေလ�ာက်လ�ာပံုစံ 
APPLICATION FORM FOR MEDICAL DEVICE MANUFACTURER'S LICENCE 

�ံုးသံုးအတွကသ်ာ 
(For Official Use Only) 

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

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

လုိငစ်င်သက်တမ်းတိုး 
ေလ�ာက်ထားခြ င်းအတွကသ်ာ 

(When apply for renewal) 

လုိင်စင်နံပါတ် 
Licence No. 

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

ထုတေ်ပးသည့်ရက်စဲွ 
Date of issue 

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

 
အပုိငး်(၁)။ ထုတ်လုပသူ်လိုငစ်ငေ်လ�ာက်ထားသူ�င့်ှပတသ်က်ေသာအချက်အလက်များ 

Part (1) APPLICANT 

၁။  (က) ေလ�ာက်ထားသူအမည် ………………………………………………………………….. 

Name……………………………………………………………………………… 

(ခ)  �ံုးလိပစ်ာ………………………………  အမိလ်ိပစ်ာ…………………………………... 

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

(ဂ)  (စကားေပြ ာေက� းနနး်၊ ဖက်(စ်)၊ အးီေမးလပိ်စာ)      (စကားေပြ ာေက� းနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ နပံါတ်များ)…………... 

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

      (Telephone, Fax, email address)…..        (Telephone, Fax No)………………………... 

        ………………………………….      ……………………………………………. 
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၂။  လပု်ငနး်အမည်�ငှ့်စက်�ံုလပိ်စာ………………………………………………………………. 

    Name and address of company/factory………………………………………………… 

     (စကားေပြ ာေက� းနနး်၊ ဖက်(စ်)၊ အးီေမးလပိ်စာ)……………………………………………………. 

     (Telephone, Fax, email address)………………………………………………………… 

၃။  လပု်ငနး်ဖဲွ�စည်းပုံအမျ�ိးအစား (အစစုပလ်ပု်ငနး် သို�မဟုတ် အခြ ား)…………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………… 

     Form of Organization (partnership or other)……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

၄။  ပိငုဆုိ်ငမ်�(�ိုငင်သံား၊ �ိုငငံ်ခြ ားသား၊ထည်ဝ့ငမ်�ရာခိုင်��နး်)…………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………… 

    Ownership (national; foreigner; percentage of ownership)………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………… 

၅။   မတည်ေငွရငး် (ကျပ၊် အေမရိကနေ်ဒ�လာ)……………………………………………………… 

      Capital (Kyats/ US$)……………………………………………………………………. 

အပုိငး်(၂)။ ေဆးပစ�ည်းပုိငရှ်င/်ထုတလု်ပ်သူ�ှင့်ပတသ်က်ေသာ အချက်အလက်များ 

PART (2) OWNER/MANUFACTURER OF MEDICAL DEVICE 

၁။    ေဆးပစ�ညး်ထုတလု်ပ်သသူည် ေဆးပစ�ညး်ပိုင်ရှင် ဟတ်ု/မဟုတ် ၊ …………………………………….. 

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

      Is the manufacturer owner of Medical Device? Yes……………….. No …………………. 

၂။    မဟတ်ုပါက --- If No 

        (က)   ေဆးပစ�ည်းပုိငရှ်င၏် အမည�်ငှ့်လပိ်စာအပြ ည့်အစုံ (�ိုငင်ေံဖာ်ပြ ရန်) …………………………… 

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

        Name and full address of owner (state country)………………………………………….. 

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

       (စကားေပြ ာေက� းနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ အးီေမးလပိ်စာ)…………………………………………………… 
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       (Telephone, Fax, email address) ……………………………………………………… 

      (ခ)  ေဆးပစ�ညး်ထုတလု်ပ်သ၏ူ လပု်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�ေဖာ်ပြ ချက် 

               State on which basis the manufacturer is undertaken: 

� ကနထ်ရိုက်စနစ်ဖြ င့် ထုတလ်ပု်ခြ ငး် 

 -    Contract manufacturer 

� ထုတလ်ပု်သသူည် ေဆးပစ�ညး်ပိုင်ရှင၏် အေထာက်အပံ့ခံကုမ�ဏီ  ဖြ စ်ခြ င်း 

-     The manufacturer is a subsidiary company of owner of Medical Device 

�  အခြ ားေဖာ်ပြ ရန် အချကမ်ျား ( ပြ ည့်စုစံာွ ေဖာ်ပြ ပါ) 

-     Other (please elaborate) 

    ၃။      ေဆးပစ�ည်းထတုလ်ပု်ရာတငွ် (ထုတလ်ပု်ခြ ငး်၊ အရညအ်ေသွး ထိနး်သမိ်းခြ ငး်�ငှ် ့ ပိးုသတ်ခြ ငး်) လုပ်ငနး်များကုိ 

� ထုတလ်ပု်သူတစ်ဦးတည်းက ေဆာငရွ်ကသ်ည်။  
� ထုတလ်ပု်သူတစ်ဦးထက်ပို၍ ေဆာငရွ်ကသ်ည်။  

           Is the manufacture (Production, quality control and sterilization) of said medical device  

           Undertaken by one or more than one manufacturer?  

           One[    ]        More than one [    ] 

    ၄။     ထုတ်လုပ်သူ(များ)၏ အမည် (များ) �ငှ် ့ လပိ်စာ (များ)။ ………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………… 

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

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

   ၅။      ေဆးပစ�ည်းအရည်အေသွး အာမခမံည်သူ့၏ အမည်�ငှ် ့လပိ်စာ …………………………………. 

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

            Name and address of person responsible for quality assurance …………………… 

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

            (စကားေပြ ာေက� းနနး်၊ ဖက်(စ်)၊ အးီေမးလပိ်စာ) ……………………………………………… 

             (Telephone, Fax, email address) ………………………………………………… 
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အပုိငး် (၃)။ ဝန်ထမ်း�ှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များ  

PART (3) EMPLOYEES  

                ၁။  ဝနထ်မ်းအေရအတွက် (     ) ဦး 

                        မှတ်ချက။်   ဝနထ်မး်တစ်ဦးချငး်စီ၏ ပညာအရည်အချငး်၊ ရာထးူ�ငှ် ့ လုပင်နး်တာဝနမ်ျားကုိ  

           ေနာက်ဆက်တွဲဖြ င့် ေဖာ်ပြ ရန။်  

   Number of employee (please classify employee as per job description)  

               ၂။  ထုတလ်ပု်ခြ ငး်လုပ်ငနး် က� းီက� ပ်ေဆာငရွ်က်မည့်သ၏ူ  

  (က) အမည် ……………………………………………………………………. 

   Name of production supervisor  …………………………………………… 

  (ခ) ပညာအရည်အချငး် (ေအာငလ်က်မှတ်ပူးတဲွ)  ……………………………………… 

   Qualifications (Attached with Certificate) ………………………………… 

  (ဂ)  လပု်ငနး်အေတွ�အ က� ��ံငှ် ့ က�မ်းကျငမ်� .…………………………………………… 

    Work Experience and Experties …………………………………………... 

           ၃။       အရည်အေသွးထိနး်သိမ်းခြ ငး်လုပ်ငနး် က� းီ က� ပ်ေဆာငရွ်ကမ်ည်သူ့၏  

                  (က) အမည် ……………………………………………………………………. 

   Name of quality control supervisor  ………………………………………... 

  (ခ) ပညာအရည်အချငး် (ေအာငလ်က်မှတ်ပူးတဲွ)  ……………………………………… 

   Qualifications (Attached with Certificate) …………………………………. 

  (ဂ)  လပု်ငနး်အေတွ�အ က� ��ံငှ် ့ က�မ်းကျငမ်� .…………………………………………… 

    Work Experience and Experties …………………………………………... 

အပုိငး် (၄)။ ထုတ်လုပမ်ည့် ေဆးပစ�ည်း�ှင့်ပတသ်က်ေသာ အချက်အလက်များ 

PART (4) Medical Devices To Be Manufactured  

              ၁။    အမှတ်တံဆပိအ်မည် ………………………………………………………………… 

     Brand Name ……………………………………………………………………. 

             ၂။     ေဆးပစ�ညး်အမည် ………………………………………………………………….. 

      Product Name ………………………………………………………………….. 
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 ၃။    ေဆးပစ�ည်းအမျိ�းအစား ………………………………………………………………. 

       Type of Medical Device (Eg. General Medical Device or In Vitro Diagnostic) ………. 

       …………………………………………………………………………………  

  ၄။    ေဆးပစ�ည်းထတ်ုပိုးပုံ/တင်ပြ ပုံ ………………………………………………………… 

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

  ၅။    ေဆးပစ�ည်းတငွပ်ါဝငသ်ည့် အစိတ်အပိငုး်များ ……………………………………………... 

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

  ၆။    ေဆးပစ�ည်း၏အမှတ်တဆံပိ်ေဖာ်ပြ ချကမ်ျား ……………………………………………… 

       Label of medical device ………………………………………………………… 

  ၇။    အသုးံပြ �သည့်ရည်ရွယ်ချက် …………………………………………………………... 

       Intended Purpose ……………………………………………………………… 

  မှတ်ချက်။ ထုတလ်ပု်မည့် ေဆးပစ�ညး်တစခ်ုထကပ်ိပုါက ေနာကဆ်က်တဲွဖြ င့် ေဖာ်ပြ ရန။် 

  ၈။    ေဆးပစ�ည်းထတုလ်ပု်ရာတငွသံု်းေသာကုန်က� မ်းပစ�ည်းများစာရငး် 

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

       List of raw materials …………………………………………………………… 

  ၉။    ေဆးပစ�ည်းထတုလ်ပု်ရာတွငသ်ုံးေသာကုန်က� မ်းပစ�ည်းများကိုဝယ်ယခူဲသ့ည့် ကမု�ဏီ/ဆိုငအ်မည်�ငှ့် 

လပိ်စာအပြ ည့်အစုံ 

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

       Raw material supplier's name & address ………………………………………….. 

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

မှတ်ချက်။ ကနု်က� မ်းဝယ်ယခူဲသ့ည်ေ့နရာတစ်ခုထကပ်ိပုါက ေနာကဆ်ကတဲွ်ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ရန။် 

၁၀။     ေဆးပစ�ည်း�ငှ့်သက်ဆိုငေ်သာ အေသးစိတ်သတမ်ှတ်ချက်များ ……………………………….. 

       Specification of medical device …………………………………………………. 

၁၁။    အသုးံပြ �ေသာကနု်က� မ်းပစ�ညး်များ၏ အေသးစိတသ်တမ်ှတ်ချကမ်ျား …………………………... 

       Specification of raw materials ……………………………………………………. 
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၁၂။    ေဆးပစ�ည်းထတုပ်ိုးခြ ငး်�ငှ့်သက်ဆိုငသ်ည့် အေသးစိတ်သတ်မတှခ်ျက်များ (ပလုငး်၊ ဗူး၊ ကတ်ပြ ား၊ ဗူးခွံ 
စသညတုိ်�အတွက် ေဖာ်ပြ ချက်) 

       Specification of Packaging material (primary package, secondary package)  

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

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

၁၃။    ေဆးပစ�ည်းသုိေလှာငရ်မည့် အေခြ အေန�ငှ့် ေဆးပစ�ညး်သကတ်မး် ……………………………. 

       Storage conditions and shelf life ………………………………………………….. 

၁၄။    အသုးံပြ �ပုအံည�နး် ………………………………………………………………….. 

       Instruction for use ………………………………………………………………... 

၁၅။    ေဆးပစ�ည်းသံုးစွမဲ�ပြ �ရာတွင်  ဖြ စ်ေပ��ိုငေ်သာ ေဘးအ��ရာယ် ဖြ စ်�ိုငေ်ခြ များ ………………… 

       Risk assessment ………………………………………………………………….. 

အပုိငး် (၅)။     အေဆာက်အအံုေမြ ေနရာ၊ စက်ပစ�ညး်ကိရယိာများ�င့်ှ သက်ဆုိငေ်သာ အချက်အလက်များ 

PART (5)      PREMISES AND EQUIPMENTS 

 ၁။    အေဆာက်အအုံ၊ ေမြ ေနရာတုိ�၏ အခငး်အကျငး်ေဖာ်ပြ ချက် …………………………………. 

       Localization map & layout of the premises ………………………………………... 

 ၂။    သကဆ်ိုငရ်ာဌာနစိတ်ပုစံံ …………………………………………………………….. 

       Blue - print of the section ………………………………………………………… 

 ၃။    စက်ပစ�ညး်များ၊ ကရိိယာတနဆ်ာပလာများစာရငး်�ငှ့် ယငး်တုိ�၏အသုံးပြ �ပုေံဖာ်ပြ ချက် …………….. 

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

       Machinery, instrument, equipment list and their uses ……………………………… 

  …………………………………………………………………………………. 

အပုိငး် (၆)။ ထုတ်လုပမ်�လုပင်နး်စ�မ်ျားအတက်ွသတမှ်တ်ချက်များ 

PART (6) STANDARD OPERATING PROCEDURES 

 ၁။ ေဆးပစ�ည်းထတုလ်ပု်ခြ ငး်လုပင်နး်အဆင့်ဆင့် …………………………………………… 
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  Production process (Manufacturing flow chart) …………………………………... 

 ၂။ ပိးုသန်�စငသ်ည့် နည်းစနစ်အဆင့်ဆင့် …………………………………………………... 

  Sterilization process ……………………………………………………………... 

 ၃။ အရည်အေသးွထိနး်သမိ်းခြ ငး်လုပင်န်းအဆင့်ဆင့် …………………………………………... 

  Quality control  process ……………………………………………………….. 

 ၄။ ဓါတ်ခွဲစမး်သပစ်စ်ေဆးခြ ငး် …………………………………………………………... 

  Certificate of Analysis ………………………………………………………….  

 ၅။ အခြ ားစမ်းသပန်ညး်များ (အဏုဇဝီစမး်သပ်ချက၊် တည်မ� မဲ�စမး်သပ်ချက် စသည်ဖြ င့်) ……………… 

  …………………………………………………………………………………. 

  Other test method (such as microbiological test, stability test etc.)…………………. 

  …………………………………………………………………………………. 

အပုိငး် (၇)။ ပူးတဲွေပးပုိ�ေသာ စာရွက်စာတမး်များ (ဥပမာ-ကုမ�ဏီမတှပံု်တင်လက်မှတမ်တိ� �၊ သက်ဆိုင်ရာ 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ သုိ�မဟုတ် အဖွဲ�၏လုပ်ငန်းလုိငစ်င်မတိ� �၊ ပုဂ�လိက စက်မ�လပ်ုငန်းမှတပ်ုံတင် လက်မတ်ှမတိ� � 
စသည်ဖြ င့်) 

 ၁။ …………………………………………… 

 ၂။ …………………………………………… 

 ၃။ …………………………………………… 

အပုိငး် (၈)။ အာမခံချက်�ှင့် ဝန်ခခံျက်များ 

 ၁။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါအချကအ်လကမ်ျားသည် မှနက်နတိ်ကျမ�ရိှေက� ာငး် တာဝနယ်ပူါသည်။ 

I hereby declare that the information provided in this application is true and correct 
to the best of my knowledge 

 ၂။ ေဆးပစ�ည်းထတုလ်ပု်ခြ ငး်�ငှ့်ပတသ်က်၍ ကျနး်မာေရး�ှင့်အားကစားဝန်က� းီဌာနမှ ထတ်ုပြ န်ထားေသာ 
နည်းဥပေဒများ၊ ည�န်က� ားချက်များ၊ အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာများကုိ လိုကန်ာပါမညဟ်ု ဝနခ်ံကတိပြ �ပါသည။် 

  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 manufacture of medical 
device. 
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ေလ�ာကထ်ားသူလက်မတှ် …………………... 

Applicant's Signature …………………. 

အမည် …………………………………. 

Name ………………………………… 

ရာထူး ………………………………….. 

Official designation …………………… 

ကမု�ဏီတဆံပိ် ……………………….......... 

Company stamp ……………………….. 

 


