
 

 

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတော်အစ ုိုးရ 

ကျန်ိုးမ္ောထရိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံအစောိုးအထသောက်နှင့််ထ ိုးဝ ိုးအောဏောြ ုင်အဖ  ွဲ့ 

အမ္ န့််ထ ကော်ပငောစောအမှ္တ်        /၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊                    လ     ရက် 

(၂၀၂၁ ပြည့််နှစ်၊                          လ         ရက်)  

 အမ   ျိုးသောျိုးအစောျိုးအသသောက်ဥပသေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ောျိုးနှင့််အညီ အစောျိုးအသသောက် 

အသီျိုးသီျိုး၏ အရည်အသသ ျိုး၊ သ ျိုးအနတရောယ်နှင့်် က န်ျိုးမောသရျိုးအတ က်လ ိုအပ်သသော သတင်ျိုး 

အခ က်အလက်မ ောျိုး က ို စောျိုးသ ိုျိုးသူ ပပည်သူလူထိုအောျိုး လ ိုသလောက်စ ော အသ သပျိုးန ိုင်ရန်နှင့်် သလ ေ်ာညီစ ော 

စောျိုးသ ိုျိုးန ိုင်သစရန်၊ အစောျိုးအသသောက် ထိုတ်လိုပ်ပခင်ျိုး၊ ပပ ပပင်ပခင်ျိုး၊ ထိုပ်ပ ိုျိုးပခင်ျိုး၊ ပြန့််ပြ ျိုးပခင်ျိုး၊ 

သ ိုသလှောင်ပခင်ျိုး၊ သရောင်ျိုးခ ပခင်ျိုး၊ ပပည်တ င်ျိုးသ ို့် တင်သ င်ျိုးပခင်ျိုး၊ ပပည်ပသ ို့် တင်ပ ို့်ပခင်ျိုး၊ ခင်ျိုးက င်ျိုးပပသပခင်ျိုး၊ 

နမူနာသပျိုးပခင်ျိုး၊ ပပ ရောတ င် အမှတ်တ ဆ ပ်သြေ်ာပပပခင်ျိုးက ို သေသစ နှုန်ျိုး၊ န ိုင်င တကောစ နှုန်ျိုးမ ောျိုးနှင့််အညီ 

က င့််သ ိုျိုး သဆောင်ရွက် န ိုင်ရန်၊ အစောျိုးအသသောက် သပခရောခ စနစ်အောျိုး စနစ်တက  အသထောက်အပ ့် 

ပြစ်သစရန် ပမန်မောန ိုင်င  အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးအောဏောပ ိုင်အြ  ွဲ့သည် အမ   ျိုးသောျိုး 

အစောျိုးအသသောက်ဥပသေ ပိုေ်မ ၃၈၊ ပိုေ်မခ  (ခ)အရ အပ်နှင်ျိုးထောျိုးသသော လိုပ်ပ ိုင်ခ င့််က ို က င့််သ ိုျိုး၍ 

ဤအမ န့််က ို ထိုတ်ပပန်လ ိုက်သည်။ 

အသင့်် ုြ်ြ ုိုး ောိုးထသော အစောိုးအထသောက်မ္ျောိုး 

အမှ္တ်တံ  ြ်ကြ်ပခင်ိုး  ုင်ရော အမ္ န့်် 

အခန်ိုး(၁) 

အမ္ည်၊ သက်  ုင်ပခင်ိုးနှင့်် အဓ ြပောယ် ထဖောပ်ြချက် 

၁။  ဤအမ န့််က ို “အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုး အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးဆ ိုငရ်ော 

အမ န့််”ဟို သခေါ်တ င် သစရမည်။ 
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၂။ ဤအမ န့််သည် စောျိုးသ ိုျိုးသူနှင့်် ပပင်ဆင်တည်ခင်ျိုးသူထ  သရောင်ျိုးခ ရန် အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော 

အစောျိုးအသသောက် အောျိုးလ ိုျိုးတ င် အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးနှင့်် သက်ဆ ိုင်သစရမည်။ 

၃။  ဤအမ န့််တ င်ပ ရှ သသော စကောျိုးရပ်မ ောျိုးသည် အမ   ျိုးသောျိုးအစောျိုးအသသောက် ဥပသေတ င် ပ ရှ သည့်် 

အတ ိုင်ျိုး အဓ ပပ ယ်သက်သရောက်သစရမည်။ ထ ို့်အပပင် သအောက်ပ စကောျိုးရပ်မ ောျိုးသည် သြေ်ာပပပ အတ ိုင်ျိုး 

အဓ ပပောယ်သက်သရောက်သစရမည် - 

(က) စောိုးသံုိုးသူ (Consumer) ဆ ိုသည်မှော မ မ လ ိုအပ်ခ က်အတ က် အစောျိုးအသသောက်က ို 

ဝယ်ယူသသော သ ို့်မဟိုတ် လက်ခ  ရရှ သသော ပိုဂ္  လ်နှင့်် မ သောျိုးစိုမ ောျိုးက ို ဆ ိုသည်။  

(ခ)  ည့််သ င်ိုး ုြ်ြ ုိုးြစစည်ိုး (Container) ဆ ိုသည်မှော အစောျိုးအသသောက် ပြန့််ပြ ျိုးရန် 

အလ ို့်ငှော  အစောျိုးအသသောက်၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင်ျိုး သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ အလ ိုျိုးစ ို 

သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး  တစ်စိုတည်ျိုး ပြစ်သစရန် စိုစည်ျိုးရစ်ပတ် 

ထည့််သ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးန ိုင်သသော  ူျိုး၊ ခ က်၊ ပိုလင်ျိုး၊  အ တ်၊ ပ ိုျိုး၊ သသတတောစသည့်် 

မည်သည့််ပစစည်ျိုးက ိုမဆ ို ဆ ိုသည်။ ထည့််သ င်ျိုး ထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုး  တစ်ခိုတ င် အထိုပ်၊ 

 ူျိုး စသည် အမ   ျိုးအစောျိုးမ   ျိုးစ ို သ ို့်မဟိုတ် အသရအတ က်မ ောျိုးစ ော ပ ဝင်  န ိုင်သည်။ 

(ဂ)  ုတ်လုြ်မ္ှုအမ္ှတ်စဉ် (Lot or Batch Number) ဆ ိုသည်မှော မ   ျိုးတူစို အသထောက်အထောျိုး 

 က ို သ ရှ န ိုင်ရန် အသ ိုျိုးပပ သည့်် ကိုတ်န ပတ်ပြင့်် သ ို့်မဟိုတ် အပခောျိုးနည်ျိုးပြင့်် 

သြောပ်ပထောျိုး  သသော အညွှန်ျိုးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဃ)  ုတ်လုြ်ရက်စ   (Date of Manufacture) ဆ ိုသည်မှော သတ်မှတ်  သြေ်ာပပမည့်် အစောျိုး 

အသသောက်အပြစ် စတင်ရရှ သည့်် ရက်စ  က ို ဆ ိုသည်။ အဆ ိုပ ရက်စ  သည် 

ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက်၏ အထောျိုးခ ကောလ (shelf life) က ို မရညည်ွှန်ျိုးသခ ။ 

(င)  ုြ်ြ ုိုးရက်စ   (Date of Packaging) ဆ ိုသည်မှော အစောျိုးအသသောက်က ို ပြန့််ပြ ျိုးသရောင်ျိုးခ  

ရန် ထည့််သ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုးတ င် ထည့််သ င်ျိုးပပီျိုးစီျိုးသည့်် ရက်စ  က ိုဆ ိုသည်။ အဆ ိုပ  

ရက်စ  သည် ယင်ျိုးကိုန်ပစစည်ျိုး၏ အထောျိုးခ ကောလက ို မရညည်ွှန်ျိုးသခ ။ 
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(စ) ထနောက် ံုိုးစောိုးသုံိုးရန်ရက်စ   သ ု့်မ္ဟုတ် သက်တမ်္ိုးကုန်ရက်စ   (Use-by-date or 

Expiration Date) ဆ ိုသည်မှော အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် ညွှန်ျိုးဆ ိုသည့််အတ ိုင်ျိုး 

အစောျိုးအသသောက်  က ို ထောျိုးသ ိုသသော်လည်ျိုး သတ်မှတ်ရက် သက ေ်ာလ န်ပ က 

အရည်အသသ ျိုးဆ ိုငရ်ော သပပောင်ျိုးလ မှုမ ောျိုးသ ကောင့်် သ ျိုးအနတရောယ် ပြစ်သစန ိုင်သပြင့်် 

သရောင်ျိုးခ ရန် သ ို့်မဟိုတ် စောျိုးသ ိုျိုးရန်  သင့််သလ ေ်ာမှုမရှ သသော ရက်စ  က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) ပြင် င်တည်ခင်ိုးပခင်ိုး (Catering) ဆ ိုသည်မှော စောျိုးသသောက်ဆ ိုင်၊ စောျိုးသသောက်ခန်ျိုးမ၊ 

ဟ ိုတယ်၊ သလယောဉ်၊ သင်တန်ျိုးသက ောင်ျိုး၊ တကကသ ိုလ်၊ သဆျိုးရ ိုနှင့်် အလောျိုးတူ သနရောမ ောျိုး 

တ င် ပြစ်သစ၊ ပ  လမ်ျိုးသ င် နှင့်် အလှ မ ောျိုးတ င်ပြစ်သစ ခ က်ခ င်ျိုးစောျိုးသ ိုျိုးရန် သ ို့်မဟိုတ် 

ယူသဆောင် စောျိုးသ ိုျိုးရန် အလ ို့်ငှော အစောျိုးအသသောက် အသက ျိုးအသမ ျိုးဆ ိုင်ရော ခ က်ပပ တ် 

ပပင်ဆင် ခင်ျိုးက င်ျိုးစီမ ပခင်ျိုးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) ပြြုပြင်အကူြစစည်ိုး (Processing Aid) ဆ ိုသည်မှော အ ိုျိုးခ က်ပန်ျိုးကန် က ရ ယော 

တန်ဆောပလော မှအပ အစောျိုးအသသောက်အပြစ် စောျိုးသ ိုျိုးပခင်ျိုး မဟိုတ်သသော်လည်ျိုး 

ကိုန် ကမ်ျိုးပစစည်ျိုး  မ ောျိုး၊ အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုး သ ို့်မဟိုတ် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုးက ို 

ပပင်ဆင်ရောတ င်ပြစ်သစ၊  နည်ျိုးပညော တစ်ခိုခိုပြင့်် ပပ ပပင်ရောတ ငပ်ြစ်သစ အသ ိုျိုးပပ ပပီျိုး 

မရည်ရွယ်သသော်လည်ျိုး ြယ်ရှောျိုး  ပခင်ျိုး မပပ န ိုင်   သနာက်ဆ ိုျိုးထိုတ်ကိုန်တ င် 

ဓောတ်ကက င်ျိုးအပြစ် သ ို့်မဟိုတ် အသ င်သပပောင်ျိုး  ပစစည်ျိုးအပြစ် က န်ရှ သနန ိုင်သည့်် 

ပစစည်ျိုးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဈ) ြ ဝင်ြစစည်ိုး (Ingredient) ဆ ိုသည်မှော အစောျိုးအသသောက် ထိုတ်လိုပ်ပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် 

ပပ ပပင်ပခင်ျိုး ပပ ရောတ င် အသ ိုျိုးပပ ပပီျိုး သနာက်ဆ ိုျိုးထိုတ်ကိုန်တ င် မူလအတ ိုင်ျိုးပြစ်သစ၊ 

အသ င်သပပောင်ျိုးပ ိုစ ပြင့််ပြစ်သစ ပ ရှ န ိုင်သည့်် အစောျိုးအသသောက် ထပပ်ြည့််ပစစည်ျိုး 

အပ အဝင်  မည်သည့််ပစစည်ျိုးက ို မဆ ို ဆ ိုသည်။ 
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(ည) မ္ျ  ြုိုးတူစု (lot, Batch) ဆ ိုသည်မှော တူညီသသောအသပခအသနတစ်ရပ်က ို အသပခခ ၍ 

ထိုတ်လိုပ်  ထောျိုးပပီျိုး တ က သသော အသရအတ က်ပမောဏရှ သည့်် ကိုန်ပစစည်ျိုး အစိုက ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဋ) ရက်စ   မ္တ ုင်မ္  အထကောင်ိုး ုံိုး သ ု့်မ္ဟုတ် ရက်စ  မ္တ ုင်မ္  အရည်အထသ ိုး အထကောင်ိုး ုံိုး 

(Best Before Date or Best Quality before Date) ဆ ိုသည်မှော အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် 

ညွှန်ျိုးဆ ိုသည့််အတ ိုင်ျိုး ထောျိုးသ ိုပပီျိုး ယင်ျိုးကောလအတ င်ျိုး ြ င့််သြောက်ပခင်ျိုး မပပ ပ က 

အညွှန်ျိုးစောတ င် သြေ်ာပပထောျိုးသည့်် မည်သည့််အရည်အသသ ျိုးက ိုမျှ မထ ခ ိုက်   သဈျိုးက က် 

တင်န ိုင်သည့်် ရက်စ  က ိုဆ ိုသည်။ သ ို့်သသော ် အဆ ိုပ ရက်စ   သနာက်ပ ိုင်ျိုးတ င်လည်ျိုး 

အစောျိုးအသသောက်သည် စောျိုးသ ိုျိုးရန် လက်ခ န ိုင်သည့််အသပခအသနတ င် 

ဆက်လက်ရှ သနန ိုင်သည်။ 

(ဌ) အစောိုးအထသောက်လုြ်ငန်ိုးလုြ်က ုင်သူ (Food Business Operator) ဆ ိုသည်မှော 

အစောျိုးအသသောက် ထိုတ်လိုပ်ပခင်ျိုး၊ ပပ ပပင်ပခင်ျိုး၊ ထိုပ်ပ ိုျိုးပခင်ျိုး၊ ပြန့််ပြ ျိုးပခင်ျိုး၊ သ ိုသလှောင်ပခင်ျိုး၊ 

သရောင်ျိုးခ ပခင်ျိုး၊ တင်သ င်ျိုးပခင်ျိုး၊ တင်ပ ို့်ပခင်ျိုး၊ အသရောင်ျိုးပမြှင့််တင်ပခင်ျိုးဆ ိုင်ရော 

က စစရပ်မ ောျိုးအတ က် အစောျိုးအသသောက်  ခင်ျိုးက င်ျိုးပပသပခင်ျိုး၊ နမူနာသပျိုးပခင်ျိုးနှင့်် 

သ ကေ်ာပငောပခင်ျိုးတ ို့်တ င ်တ ိုက်ရ ိုက်ပြစ်သစ၊  သ ယ်ဝ ိုက်၍ပြစ်သစ ပ ဝင်သဆောင်ရွက် 

သည့်် ပိုဂ္  လ် သ ို့်မဟိုတ် အြ  ွဲ့အစညျ်ိုးက ို ဆ ိုသည်။ ယင်ျိုးစကောျိုးရပ်တ င် 

အစောျိုးအသသောက် လိုပ်ငန်ျိုးလိုပ်က ိုင်သည့်် အ မ်တ င်ျိုးစက်မှုလက်မှု  လိုပ်ငန်ျိုး၊ 

အသသျိုးစောျိုးနှင့််အလတ်စောျိုး စီျိုးပ ောျိုးသရျိုးလိုပ်ငန်ျိုး လိုပ်က ိုင်သူမ ောျိုးလည်ျိုး အက   ျိုးဝင်သည်။  

(ဍ) အညွှန်ိုးစော (Claim) ဆ ိုသည်မှော အစောျိုးအသသောက်၏ မူလအရင်ျိုးအပမစ်၊ အောဟောရ 

ဂိုဏ်သတတ ၊ သ ောဝ၊ ပပ ပပင်ထိုတ်လိုပ်ပ ို (processing)၊ သပ င်ျိုးစပ်ြ  ွဲ့စည်ျိုးပ ို 

(Composition)  သ ို့်မဟိုတ် အပခောျိုးအရည်အသသ ျိုးဆ ိုင်ရော သီျိုးပခောျိုးလကခဏောမ ောျိုး 
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သြောပ်ပခ က် သ ို့်မဟိုတ်  အကက ပပ ခ က် သ ို့်မဟိုတ် ညွှန်ျိုးဆ ိုခ က် အောျိုးလ ိုျိုးက ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဎ) အ ူိုးအောဟောရအစောိုးအထသောက် (Food for special dietary uses) ဆ ိုသည်မှော 

ရိုပ်ပ ိုင်ျိုး  ဆ ိုင်ရောအတ က်ပြစ်သစ၊ ဇီဝကမမအသပခအသန တစ်ရပ်ရပ်အတ က် 

ပြစ်သစ၊ သရောဂ တစ်ရပ်  ရပ်အတ က် ပြစ်သစ၊ 

က ိုယ်ခနဓာခ   ွဲ့ယ င်ျိုးမှုတစ်ခိုခိုအတ က် ပြစ်သစ အောဟောရပ ိုင်ျိုးဆ ိုင်ရော  လ ိုအပ်ခ က်က ို 

ပြည့််ဆည်ျိုးသပျိုးရန်အလ ို့်ငှော သီျိုးပခောျိုးပပ ပပင်ထောျိုးသသော သ ို့်မဟိုတ် တီထ င် 

ြန်တီျိုးထိုတ်လိုပ်ထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်က ို ဆ ိုသည်။ ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက် 

သည် သ ောဝတူ အပခောျိုးသသော ပ ိုမှန်အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးနှင့်် ြ  ွဲ့စည်ျိုးပ ိုအောျိုးပြင့်် သ သော 

က  ပပောျိုးစ ော ပပ ပပင်ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးရမည်။ 

(ဏ) အမှ္တ်တံ  ြ် (Label) ဆ ိုသည်မှော ထည့််သ င်ျိုး ထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုးသပေါ်တ င်ပြစ်သစ၊ ထိုပ်ပ ိုျိုး 

ပစစည်ျိုးနှင့်် တ  ကပ်ခ  တ်တ  လ က်ပြစ်သစ စောသောျိုးပြင့်် သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ ပ ိုနှ ပ်၍ သသော် 

လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ သြောင်ျိုးကက ပန်ျိုးသြ က် စောသောျိုးမ ောျိုးပြင့်် သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး သရျိုးသောျိုး 

သြောပ်ပပခင်ျိုး၊ ခ ိုင်ပမ စ ောတ  ကပ်ပခင်ျိုး၊ ပ ိုသြေ်ာပခင်ျိုး၊ အမှတ်အသောျိုးပပ ပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် အမှတ် 

တ ဆ ပ်ရ ိုက်နှ ပ်ပခင်ျိုး ပပ လိုပ်ထောျိုးသည့်် စောတမ်ျိုးကတ်ပပောျိုး(tag)၊ ကိုန်စည်အမှတ်အသောျိုး 

(brand)၊ အမှတ်အသောျိုး(mark)၊ ရိုပ်ပ ို(pictorial) သ ို့်မဟိုတ် အလောျိုးတူ သြေ်ာပပခ က်က ို 

ဆ ိုသည်။ 

(တ) အသင့်် ုြ်ြ ုိုး ောိုးထသော (Prepackaged) အစောိုးအထသောက် ဆ ိုသည်မှော စောျိုးသ ိုျိုးသူ 

အတ က်ပြစ်သစ၊ ပပင်ဆင်တည်ခင်ျိုးရန်ပြစ်သစ အသင့််ရရှ န ိုင်သစရန် ရညရ်ွယ်၍ 

ထည့််သ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုးအတ င်ျိုး ကက  တင်ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးသသော သ ို့်မဟိုတ် ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုး 

သသော အစောျိုးအသသောက်က ို ဆ ိုသည်။ ယင်ျိုးစကောျိုးရပ်တ င် ဝယ်ယူခ  န်၌ ခ က်ခ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုး 



6 

 

 

သပျိုးပခင်ျိုး၊ သရောင်ျိုးခ သူက ိုယ်တ ိုင် ဆ ိုင်တ င်ပြစ်သစ၊ သရ ွဲ့သပပောင်ျိုးသယ်ယူ သရောင်ျိုးခ သည့်် 

သနရောတ ငပ်ြစ်သစ အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးက ို ယောယီထိုပ်ပ ိုျိုး ထောျိုးပခင်ျိုးမ ောျိုး မပ ဝင်သခ ။ 

( ) က ုဒက် (CODEX) စံချ  န်စံညွှန်ိုး ဆ ိုသည်မှော န ိုင်င တကော အစောျိုးအသသောက် စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး 

သကောမ်ရှင် (CODEX Alimentarius Commission) က သတ်မှတ်ထောျိုးသည့်် 

စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး  မ ောျိုးက ို ဆ ိုသည်။  

အခန်ိုး(၂) 

အမှ္တ်တံ  ြ်ကြ်ပခင်ိုး   ုင်ရော အထပခခံမ္ူမ္ျောိုး  

၄။  အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်က ို အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ရောတ င် သအောက်ပ  အသပခခ မူ 

မ ောျိုးက ို လ ိုက်နာရမည် - 

(က) အစောျိုးအသသောက်၏ ထူျိုးပခောျိုးသသော သ င်ပပင်လကခဏော၊ ဂိုဏ်သတတ တ ို့်နှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ 

မှောျိုးယ ငျ်ိုးသသော ထင်ပမင်ခ က်မ ောျိုး ပြစ်သပေါ်သစန ိုင်သသော သြေ်ာပပခ က်၊ အဓ ပပောယ် လ  မှောျိုး 

သစသသော သ ို့်မဟိုတ် အဓ ပပောယ် နှစ်ခ ပြစ်သစသသော သြော်ပပခ က်၊ လ မ်လည် လှည့််ပြောျိုး 

သသော သြေ်ာပပခ က်၊ မှောျိုးယ င်ျိုးသည့်် ထင်ပမင်ခ က်မ ောျိုးက ို ပြစ်သပေါ်သစန ိုင်သသော သြောပ်ပခ က် 

သ ို့်မဟိုတ် အလောျိုးတူ သြော်ပပခ က်မ ောျိုး မပ ရှ သစရ။  

(ခ) အပခောျိုးသသောထိုတ်ကိုန်နှင့်် ဆက်စပ်သနသည့်် အစောျိုးအသသောက် ပြစ်သည်ဟို စောျိုးသ ိုျိုးသူ 

က ထင်ပမင်ယူဆသစရန် သ ို့်မဟိုတ် ထင်သယောင်ထင်မှောျိုးပြစ်သစရန် စောပြင့််ပြစ်သစ၊ ပ ိုပြင့်် 

ပြစ်သစ၊ အပခောျိုးနည်ျိုးပြင့််ပြစ်သစ သြေ်ာပပခ က် သ ို့်မဟိုတ် အလောျိုးတူ သြေ်ာပပခ က်မ ောျိုး 

မပ ရှ သစရ။   

(ဂ) ကိုန်စည်အမှတ်အသောျိုး(Brand)နှင့်် ကိုန်အမှတ်တ ဆ ပ် (Trademark) သတ်မှတ်ရော 

တ င် သအောက်ပ အဓ ပပောယ်မ   ျိုး သက်ဝင်သစသည့်် စောသောျိုး၊ သဝ ဟောရ၊ အသ ိုျိုးအနှုန်ျိုး၊ ရိုပ်ပ ို၊ 

သရိုပ်သြော်ပ ို၊ က ိုယ်ပ ိုင်အမှတ်အသောျိုး၊ က ိုယ်ပ ိုင်တ ဆ ပ်စောလ ိုျိုး(Logo) သ ို့်မဟိုတ် 



7 

 

 

အလောျိုးတူ  အဓ ပပောယ် သက်သရောက်သသော သြေ်ာပပခ က်မ ောျိုးက ို သြေ်ာပပသ ိုျိုးစ  ပခင်ျိုး 

မပပ ရ- 

 (၁) ဥပသေ၊ နည်ျိုးဥပသေမ ောျိုးပြင့််ပြစ်သစ၊  ဌောနအြ  ွဲ့အစည်ျိုး တစ်ခိုခိုကပြစ်သစ အမှတ် 

  တ ဆ ပ်တ င် သြောပ်ပပခင်ျိုးမပပ ရန် တောျိုးပမစ်ထောျိုးသည့်် အခ က်မ ောျိုး၊  

 (၂) ဤအမ န့််၏ အပ ိုေ်၅(က)တ င် မပြစ်မသနသြေ်ာပပရန်ညွှန်ျိုးဆ ိုသည့်် အစောျိုးအသသောက် 

အမ   ျိုးအမည်မ ောျိုးက ို ကိုန်စည်အမှတ်အသောျိုးအမည် (Brand Name)အပြစ် သ ိုျိုးစ   

ပခင်ျိုး။ (ဥပမော- “သ လ င်သီျိုး အမ ဆီ”၊ “နှမ်ျိုးနက် လက်ြက်သပခောက်”၊ “ပ ောျိုးရည် 

န ို့်ခ ဉ်”)  

(ဃ) အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် သတင်ျိုးအခ က်အလက်မ ောျိုး သြေ်ာပပသည့််အခ  -  

(၁) ထည့််သ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုးသပေါ်တ င် ခ ိုင်ပမ စ ော တ  ကပ်၍ပြစ်သစ၊ ရ ိုက်နှ ပ်၍ ပြစ်သစ၊ 

 ခင်ျိုးက င်ျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်နှင့်် ယှဉ်တ  ၍ပြစ်သစ သြေ်ာပပရမည်။ 

(၂)  ထည့််သ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုးက ို အလွှောတစ်ထပ်ပြင့်် ထပ်မ ထိုပ်ပ ိုျိုးပ က ယင်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးလွှော 

 သပေါ်တ င် အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးဆ ိုင်ရော သြေ်ာပပခ က်မ ောျိုး ပ ရှ သစရမည်။ ယင်ျိုးသ ို့် 

 မဟိုတ်ပ က မူလထိုပ်ပ ိုျိုးမှုသပေါ်ရှ  သြေ်ာပပခ က်မ ောျိုးက ို ရှင်ျိုးလင်ျိုးပီသစ ော ထ င်ျိုးသြောက် 

 ပမင်န ိုင်သစရမည်။ မထင်မရှောျိုး ြ ိုျိုးက ယ်ပခင်ျိုးမ   ျိုး မပြစ်သစရ။ 

(၃)  အစောျိုးအသသောက် အမ   ျိုးအမည်နှင့်် အသောျိုးတင်အသလျိုးခ  န်က ို ပမင်က င်ျိုးမ က်နှာပပင် 

 တစ်ခိုတည်ျိုးတ င် ထင်ရှောျိုးသပေါ်လ င်စ ော ပမင်သောသအောင် သြောပ်ပရမည်။  

(င) အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် သြေ်ာပပသည့််  ောသောစကောျိုးသည် - 

(၁)  အပခောျိုးဥပသေပ  သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုးနှင့်် မဆန့််က င်သသရွွဲ့ စောျိုးသ ိုျိုးသူမ ောျိုး ြတ်ရှု 

 နာျိုးလည် လက်ခ န ိုင်သည့််  ောသောစကောျိုး သ ို့်မဟိုတ် ပမန်မော ောသောစကောျိုး ပြစ်ရ 

 မည်။  ောသောစကောျိုး တစ်ခိုထကပ် ို၍ သ ိုျိုးစ  သြော်ပပန ိုင်သည်။   
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(၂)  မူလအမှတ်တ ဆ ပ်၏  ောသောစကောျိုးသည် သရောင်ျိုးခ ရန် ရည်ရွယ်ထောျိုးသည့်် 

 စောျိုးသ ိုျိုးသူအတ က် လက်ခ န ိုင်ပခင်ျိုးမရှ ပ က အမှတ်တ ဆ ပ် ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်ျိုး 

 အစောျိုး မပြစ်မသန သြေ်ာပပရမည့််အခ က်အလက်မ ောျိုးက ိုသော လ ိုအပ်သသော  ောသော 

 စကောျိုးပြင့်် ထပ်သဆောင်ျိုး ပြည့််စ က်သြေ်ာပပပခင်ျိုးက ို အသ ိုျိုးပပ န ိုင်သည်။  

(၃)  အမှတ်တ ဆ ပ်က ို ပပန်လည်ပပင်ဆင် အစောျိုးထ ိုျိုးပခင်ျိုး (relabeling)၊ ထပသ်ဆောင်ျိုး 

 ပြည့််စ က်သြောပ်ပပခင်ျိုး (supplementary label) မ ောျိုးတ င် မပြစ်မသန သြောပ်ပရမည့်် 

 အခ က်အလက်မ ောျိုးက ို မူလအမှတ်တ ဆ ပ်ပ သြော်ပပခ က်အတ ိုင်ျိုး ပပည့််စ ိုတ က စ ော 

 သြောပ်ပရမည်။ 

(စ) ဤ အမ န့်် နှင့်် အပခောျိုး သက်ဆ ိုင်ရော အမ န့်် ညွှန် ကောျိုးခ က်မ ောျိုးအရ 

ထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုးသပေါ်တ င် အမှတ်တ ဆ ပ် နှင့်် သက်ဆ ိုင်သည့်် အခ က်မ ောျိုး သြေ်ာပပရမည့်် 

သတင်ျိုးအခ က်အလက် သနရော(information panel) နှင့်် အဓ ကပမင်က င်ျိုးအက က် 

(principal display panel) အတ က် သတ်မှတ်ထောျိုးသည့်် အမ န့််၊ ညွှန် ကောျိုးခ က်၊ 

လမ်ျိုးညွှန်ခ က်မ ောျိုး နှင့်် အညီ လ ိုက်နာ သဆောင်ရွက်ရမည်။  

အခန်ိုး(၃) 

အမှ္တ်တံ  ြ်တ င် မ္ပဖစ်မ္ထန ြ ဝင်ရမ္ည့််အချက်မ္ျောိုး 

၅။ ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် က ိုေက်(CODEX) စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သတ်မှတ်ခ က်အရ အမ   ျိုးအမည် 

အလ ိုက် သီျိုးပခောျိုးလ ိုက်နာ သြောပ်ပရန်လ ိုသည့်် အစောျိုးအသသောက်မှအပ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသည့်် 

အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် သအောက်ပ အခ က်မ ောျိုး မပြစ်မသန ပ ဝင်ရမည် - 

(က) အစောျိုးအသသောက်အမ   ျိုးအမည် (The name of the food)၊ 

(ခ) ပ ဝင်ပစစည်ျိုး စောရင်ျိုး (List of ingredients)၊ 

(ဂ) အသောျိုးတင်ပမောဏ၊ အသရအတ က်နှင့်် အရည်စစ်အသလျိုးခ  န် (Net Content, Quantity 

and Drained weight)၊  
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(ဃ) အမည်နှင့််လ ပ်စော (Name and address)၊ 

(င) ထိုတ်လိုပ်သည့််န ိုင်င  (Country of origin)၊ 

(စ) မ   ျိုးတူစိုအသထောက်အထောျိုး (Lot identification)၊ 

(ဆ) ရက်စ  အမှတ်အသောျိုး (Date marking)၊ 

(ဇ) သ ိုျိုးစ  ရန်အညွှန်ျိုး (Instructions for use)။ 

၆။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက် အမှ္တ်တံ  ြ်တ င် အစောျိုးအသသောက် 

အမ   ျိုးအမည်က ိုသြော်ပပရော၌ 

(က) အစောျိုးအသသောက် အမ   ျိုးအမည်သည် သယ ိုယ သသ ော မသဆောင်   အမ ောျိုးပပည်သူက 

က  ပပောျိုးစ ော နာျိုးလည်ပပီျိုး အစောျိုးအသသောက်၏ ပင်က ိုယ်သ ောဝက ို သပေါ်လ င်စ ော ညွှန်ျိုးဆ ို 

န ိုင်သည့််အသခေါ်အသဝေါ် ပြစ်ရမည်၊ (ဥပမော- ဆီက ို သပမပ ဆီ၊ စောျိုးအိုန်ျိုးဆီ စသည့််ပြင့်် 

က  ပပောျိုးစ ော သြေ်ာပပရမည်) 

(ခ) ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် က ိုေက်(CODEX) စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုးတ င် သတ်မှတ်ထောျိုးပပီျိုး 

ပြစ်ပ က ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက် အမ   ျိုးအမည် တစ်ခိုခိုက ိုသော သ ိုျိုးစ  ရမည်။ 

(ဂ) အထက်အပ ိုေ်ခ  (က)နှင့််(ခ)ပ သတ်မှတ်ခ က်တ င် အက   ျိုးမဝင်ပ က 

စောျိုးသ ိုျိုးသူနာျိုးလည်မှု လ  မှောျိုးပခင်ျိုး မရှ သစရန် အလ ယ်တကူ နာျိုးလည်န ိုင်သသော 

သယ ိုယ အမည်က ိုပြစ်သစ၊ အမ ောျိုးသ ိုျိုးစ  သလ့်ရှ သသော အမည်က ိုပြစ်သစ သ ိုျိုးစ  ရမည်။ 

(ဃ) သပ င်ျိုးစပ်ပပ ပပင်ထောျိုးသည့်် အစောျိုးအသသောက်ပြစ်လျှင် စောျိုးသ ိုျိုးသူ နာျိုးလည်မှု လ  မှောျိုးပခင်ျိုး 

မရှ သစရန် အမ ောျိုးသ ိုျိုးစ  သလ့်ရှ သသော အမည်က ိုပြစ်သစ (ဥပမော-ဟောလဝ )၊ အဓ က ပ ဝင် 

ပစစည်ျိုး၏ အမည်က ို ပပ ပပင်မှု စကောျိုးရပ်ပြင့်် အထူျိုးပပ ၍ပြစ်သစ (ဥပမော-ဆီျိုးယ ို၊ 

ငပ သထောင်ျိုး) သြောပ်ပရမည်။  သ ောဝတူ အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးက ို သရောသနှာထောျိုးပ က 

သယ ိုယ  အမည်တ င် “စ ို” “သရောသနှာ”  စသည့်် စကောျိုးရပ်မ ောျိုးပြင့်် အထူျိုးပပ ၍ 

ပြစ်သစ (ဥပမော-အသ ကေ်ာစ ို၊ သရောသနှာဆီ)၊ ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုးရောမှ နည်ျိုးရောသ ို့် 
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အမည်မ ောျိုးက ိုစဉ်၍ “အသရော” ဟူသည့််စကောျိုးရပ်ပြင့်် အထူျိုးပပ ၍ပြစ်သစ (ဥပမော-နှမ်ျိုးဆီ 

ပန်ျိုးနှမ်ျိုးဆီ အသရော) က  ပပောျိုး စ ော သြေ်ာပပရမည်။  

(င) တီထ င်ထောျိုးသသောအမည် သ ို့်မဟိုတ် စ တ်ကူျိုးယဉ် ြန်တီျိုးထောျိုးသသောအမည် သ ို့်မဟိုတ် 

ကိုန်စည်အမှတ်အသောျိုးအမည် (Brand Name) သ ို့်မဟိုတ် ကိုန်အမှတ်တ ဆ ပ် 

(Trademark) စသည်တ ို့်က ို သ ိုျိုးစ  လ ိုပ က အစောျိုးအသသောက်အမ   ျိုးအမည်နှင့်် 

ကပ်လ က်ပြစ် သစ၊ တစ်ဆက်တည်ျိုးပြစ်သစ တ  လ က်သြေ်ာပပရမည်။ 

(စ) ထပတ် ိုျိုးစောသောျိုးမ ောျိုး၊ စကောျိုးရပ်မ ောျိုး ပ ဝင်ပ က အစောျိုးအသသောက်၏ ပင်က ိုယ်သ ောဝ၊ 

ပကတ အသပခအသနတ ို့်နှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စောျိုးသ ိုျိုးသူက ို ထင်သယောင်ထင်မှောျိုး ပြစ်သစပခင်ျိုး၊ 

နာျိုးလည်မှု လ  မှောျိုးသစပခင်ျိုး၊ ရှုပ်သထ ျိုးသစပခငျ်ိုး မရှ သစရ။ (ဥပမော-ရ ိုျိုးရ ိုျိုးသခ က်ဆ  သ ကေ်ာက ို 

မ ိုျိုးပ  သခ က်ဆ  ၊  ကက်ဥသမွှသ ကော်က ို သေျိုးဗစ်သ ကေ်ာ) သ ို့်ရောတ င် ထည့််သ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုး 

အမ   ျိုးအစောျိုး၊ ပ ိုစ နှင့်် အစောျိုးအသသောက်က ို အသပခောက်ခ ၊ အနှစ်ထိုတ်၊  ကပ်တ ိုက်စသည် 

က ့်သ ို့် ပပ ပပင်စီရင်ပခင်ျိုး နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ောျိုး သြော်ပပပခင်ျိုးနှင့်် မသက်ဆ ိုင်သစရ။ (ဥပမော-

မိုန်လောဥသပခောက်၊ င ျိုးက ည်ျိုးက ပ်တ ိုက်သပခောက်) 

(ဆ) အထူျိုးအောဟောရအပြစ်ထိုတ်လိုပ်သည့်် အစောျိုးအသသောက်ပြစ်လျှင် အစောျိုးအသသောက် 

အမည်နှင့််ကပ်လ က် “အထူျိုးအောဟောရ(Special Dietary)” “အထူျိုးအောဟောရ ဆ ိုင်ရော 

(Special Dietetic)” သ ို့်မဟိုတ် ယင်ျိုးနှင့််အလောျိုးတူ အဓ ပပောယ်သက်သရောက်သသောစကောျိုး 

ရပ်က ို သြေ်ာပပသပျိုးရမည်။ 

(ဇ) သနရောသေသအမည်က ို အစောျိုးအသသောက်အမ   ျိုးအမည်တ င် ထည့််သ င်ျိုးသြော်ပပလ ိုပ က 

ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက်က ို သြေ်ာပပပ သနရောသေသတ င် ထိုတ်လိုပ်လျှင် ပြစ်သစ၊ သြေ်ာပပပ  

သနရော၏ ဝ သသသထူျိုး ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုးပြင့််ထိုတလ်ိုပ်လျှင်ပြစ်သစ၊ သြေ်ာပပပ သနရော၏ 

ရ ိုျိုးရောဓသလ့် ထိုတ်လိုပ်ပပင်ဆင်ပ ို နည်ျိုးလမ်ျိုးအတ ိုင်ျိုး တ က စ ောထိုတ်လိုပ်ပပင်ဆင်လျှင် 

ပြစ်သစ သြေ်ာပပန ိုင်သည်။ ထိုတ်လိုပ်ပပင်ဆင်သည့််နည်ျိုးလမ်ျိုးသည် အပခောျိုးန ိုင်င တစ်ခို၏ 
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သနရောသေသတ င် ထိုတ်လိုပ်ပပင်ဆင်သည့်် နည်ျိုးလမ်ျိုးအတ ိုင်ျိုးပြစ်ပ က “စတ ိုင်” 

(“Style”) ဟူသသော စကောျိုးရပ်ပြင့်် အထူျိုးပပ သြော်ပပရမည်။ 

(ဈ) သနရောသေသအမည်က ို ကိုန်စည်အမှတ်အသောျိုးအမည် (Brand Name) အပြစ် သြောပ်ပရော 

တ င် စောျိုးသ ိုျိုးသူ ထင် သယောင်ထငမ်ှောျိုးပြစ်သစပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် အဓ ပပောယ်လ  မှောျိုးပခင်ျိုး မပြစ် 

သစန ိုင်ပ က သြောပ်ပန ိုင်သည်။ (ဥပမော-ကိုန်စည်အမှတ်အသောျိုးအမည် သရ သတောင်နှင့်် 

အစောျိုးအသသောက်အမ   ျိုးအမည် သခ က်ဆ  ပြစ်ပ က သရ သတောင်-သခ က်ဆ   ဟို အမှတ် 

တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးသည် ရ ိုျိုးရောအစောျိုးအသသောက် သရ သတောင်သခ က်ဆ  နှင့်် နာျိုးလည်မှု 

လ  မှောျိုးသစန ိုင်သည်) 

(ည) အန ့်က ိုပြစ်သစ၊ အရသောက ိုပြစ်သစ ထပ်မ ပြည့််တင်ျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက် 

အမ   ျိုးအမည်၏ သရှွဲ့တ င် “အန ့်ထည့််ထောျိုးသသော” “အရသော ထည့််ထောျိုးသသော”စသည့်် 

အလောျိုးတူ စကောျိုးရပ်ပြင့်် အထူျိုးပပ သြော်ပပရမည်။ ယင်ျိုးသ ို့် သြေ်ာပပရောတ င် “အန ့်” 

“အရသော” သရှွဲ့တ င် “သ ောဝ” “သ ောဝတူ” “ြန်တီျိုး” စသည့်် စကောျိုးရပ်မ ောျိုးပြင့်် 

သပ င်ျိုးစပ်သြော်ပပန ိုင်သည်။ 

၇။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက် အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးက ို သြောပ်ပ 

ရော၌ -  

(က) ပ ဝင်ပစစည်ျိုး တစ်မ   ျိုးတည်ျိုးသောပ ဝင်သသော အစောျိုးအသသောက်မှအပ ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုး 

က ို အမှတ်တ ဆ ပ်သပေါ်တ င ်သြေ်ာပပရမည်။ 

(ခ) “ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုး” ဟို သခ င်ျိုးစဉ်တပ်လ က ်သြေ်ာပပရမည်။ 

(ဂ) အစောျိုးအသသောက် ထိုတ်လိုပ်ရန် ထည့််သ င်ျိုးခ  န်၌ ပ ဝင်သည့်် အသလျိုးခ  န်ပမောဏအလ ိုက် 

မ ောျိုးရောမှ နည်ျိုးရောသ ို့် အစဉအ်တ ိုငျ်ိုး သြေ်ာပပရမည်။ 

(ဃ) ပ ဝင်ပစစည်ျိုးတစ်ခိုသည် အပခောျိုးပ ဝင်ပစစည်ျိုးနှစ်ခိုနှင့််အထက် သပ င်ျိုးစပ်ထောျိုးပခင်ျိုး 

ပြစ်လျှင် အဆ ိုပ သပ င်ျိုးစပ်ပ ဝင်ပစစည်ျိုးက ို သြောပ်ပရော၌ ယင်ျိုးသနာကတ် င် သပ င်ျိုးစပ်ထောျိုး 
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သသော ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုးက ို အခ   ျိုးအစောျိုး မ ောျိုးရောမှနည်ျိုးရောသ ို့်စဉ်၍ က င်ျိုးစက င်ျိုးပ တ် “( )” 

ပြင့်် ထည့််သ င်ျိုးသြော်ပပရမည်။ သ ို့်ရောတ င် ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် က ိုေက်(CODEX) 

စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး၌ ယင်ျိုးသပ င်ျိုးစပ် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးက ို သတ်မှတ်ပပီျိုးပြစ်ပ က အစောျိုးအသသောက် 

ထပပ်ြည့််ပစစည်ျိုးမှအပ အဆ ိုပ သပ င်ျိုးစပ် ပ ဝင်ပစစည်ျိုး၏ ပမောဏသည် ပ ဝင်ပစစည်ျိုး 

အောျိုးလ ိုျိုး၏ ၅% သအောက် သလ ော့်နည်ျိုးလျှင် အသသျိုးစ တ် သြော်ပပရန်မလ ို။(ဥပမော- 

မဆလောသည် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးတ င် ၅% ထက် သက ေ်ာလ န်ပ က ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးတ င် 

“မဆလော (ြောလော၊ နာနတ်ပ င့််၊ ...)”ဟို သြေ်ာပပရမည်ပြစ်ပပီျိုး ပ ဝင်ပစစည်ျိုးတ င် ၅% 

သအောက် သလ ော့်နည်ျိုးပ က “မဆလော” ဟိုသော သြေ်ာပပန ိုင်သည်)  

(င) စောျိုးသ ိုျိုးသူ ဓောတ်မတည့််ပခင်ျိုး ပြစ်သစန ိုင်သည့်် သအောက်သြေ်ာပပပ က ့်သ ို့်သသော 

အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးနှင့်် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုးပြစ်ပ က ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးတ င် 

စောလ ိုျိုးမည်ျိုး(Bold)   ပြင့််ပြစ်သစ၊ ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးနှင့်် ကပ်၍ 

ဓောတ်မတည့််ပစစည်ျိုး ပြစ်သ ကောင်ျိုး သ သော   ထင်ရှောျိုးသစသည့်် စကောျိုးရပ်ပြင့်် 

တ  လ က်ပြစ်သစ သြေ်ာပပရမည်။ 

(၁) ဂလူတန် ပ ဝင်သသော သကောက်ပ သီျိုးနှ မ ောျိုး (ဂ   ၊  ောလီ၊ အိုတ်၊ မိုသယောစပ ျိုး 

သ ို့်မဟိုတ် ယင်ျိုးတ ို့်၏ စပ်မ   ျိုးမ ောျိုးနှင့်် ထိုတ်ကိုန်မ ောျိုး)၊ 

(၂) အခ  မော သရသနသတတဝ နှင့်် ယင်ျိုးတ ို့်မှ ထိုတ်ကိုန်မ ောျိုး၊ 

(၃) ဥနှင့်် ဥမှရသသော ထိုတ်ကိုန်မ ောျိုး၊ 

(၄) င ျိုးနှင့်် င ျိုးမှရသသော ထိုတ်ကိုန်မ ောျိုး၊ 

(၅) န ို့်နှင့်် န ို့်ထ က်ပစစည်ျိုးမ ောျိုး(န ို့်သ ကောျိုးအပ အဝင်)၊ 

(၆) သပမပ ၊ ပ ပ စပ်၊ ပ ပိုပ်နှင့်် ယင်ျိုးတ ို့်မှ ထိုတ်ကိုန်မ ောျိုး၊ 

(၇) အခ  မောသီျိုးမ ောျိုးနှင့်် ယင်ျိုးတ ို့်မှ ထိုတ်ကိုန်မ ောျိုး၊ 
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(၈) အစောျိုးအသသောက် တစ်ကီလ ိုဂရမ်တ င် ၁၀ မီလီဂရမ်ထက် ပ ိုမ ိုပ ဝင်သသော 

ဆောလြ ိုက်ပေပ်သပ င်ျိုး (Sulphite)။ 

(စ) အပ ိုေ်ခ   (င)ပ  စောျိုးသ ိုျိုးသူ ဓောတ်မတည့််ပခင်ျိုး ပြစ်သစန ိုင်သည့််အစောျိုးအသသောက်နှင့် ်ပ ဝင် 

ပစစည်ျိုးမ ောျိုးက ို ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးပခငျ်ိုး မရှ သသေ်ာလည်ျိုး ထိုတ်လိုပ်မှုနညျ်ိုးစဉ်တစ်သလ ောက်  

အစောျိုးအသသောက်တ င် တစ်နည်ျိုးနည်ျိုးပြင့်် ပ ဝင်လောန ိုင်ြ ယ်ရှ ပ က “ဓောတ်မ္တည့််ြစစည်ိုး 

ြ ရှ န ုင်သည်” ဟို ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုးသအောက်တ င် ကပ်လ က်သြော်ပပရမည်။ ယင်ျိုးသ ို့် 

သြောပ်ပရောတ င် ပ ိုမ ိုသ သောထင်ရှောျိုး၍ လ ယ်ကူစ ောနာျိုးလည်သစရန် ရိုပ်ပ ိုနှင့််သသကေတ 

(symbols)တ ို့်က ိုလည်ျိုး သ ိုျိုးစ  န ိုင်သည်။ 

(ဆ) ဆောျိုးငန်ရည်၊ သကောရည်၊ အနှစ်ရည်နှင့်် ပပ တ်ရည်(broth) က ့်သ ို့်သသော မူလပ ဝင်ပစစည်ျိုး 

အတ င်ျိုး ပ ရှ ပပီျိုး သရမှအပ ထပ်မ ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးသည့်် သရအောျိုးလ ိုျိုးက ို ပ ဝင်ပစစည်ျိုး အပြစ် 

သြောပ်ပရမည်။ သရနှင့်် အပခောျိုးအသင ွဲ့ပ  လ ယ်သည့်် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုးသည် ထိုတ်လိုပ်စဉ် 

အတ င်ျိုး အသင ွဲ့ပ   သ ောျိုးပ က ပ ဝင်ပစစည်ျိုးအပြစ် သြေ်ာပပရန် မလ ို။ 

(ဇ) သရပြင့််သော သရောစပအ်သ ိုျိုးပပ ရမည့်် အသပခောက်ခ ၊ အနှစ်ထိုတ် သ ို့်မဟိုတ် ပ စ်ခ ထောျိုးသည့်် 

အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးတ င် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးက ို “ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုး” ဟူသသော သခ င်ျိုးစဉ် 

အစောျိုး “သြ ေ်ာစပ်ပပီျိုးခ  န် ပ ဝင်ပစစည်ျိုး”ဟို သြေ်ာပပလ က် ယင်ျိုးပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုး၏ ပ ဝင်မှု 

က ို မ ောျိုးရောမှ နည်ျိုးရောသ ို့် သြောပ်ပရမည်။ ယင်ျိုးသ ို့်သြေ်ာပပရောတ င် တစ်ကက မ်စောပမောဏက ို 

(serving size or portion size) ထင်ရှောျိုးစ ော သြေ်ာပပသပျိုးရမည်။ 

(ဈ) အပ ိုေ်ခ  (င)ပ  စောျိုးသ ိုျိုးသူ ဓောတ်မတည့််ပခင်ျိုး ပြစ်သစန ိုင်သည့်် အစောျိုးအသသောက်နှင့်် ပ ဝင် 

ပစစည်ျိုးမ ောျိုးသည့်် ဇီဝနည်ျိုးပညောသ ိုျိုးပခင်ျိုးသ ကောင့်် အစောျိုးအသသောက် သ ို့်မဟိုတ် ပ ဝင် 

ပစစည်ျိုးမ ောျိုးတ င် ကူျိုးသပပောင်ျိုးပ ဝင် လောပ က ယင်ျိုးက ို အသ သပျိုး သြေ်ာပပရမည်။ (ဥပမော-

မ   ျိုးဗီဇ ပပ ပပင်ထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက် သ ို့်မဟိုတ် ပ ဝင်ပစစည်ျိုး) 

 (ည) ဝက်ဆီ၊ ဝက်ဆီခ ၊ အမ ဆီ တ ို့်က ို ၎င်ျိုးတ ို့်၏ တ က သသောအမည်ပြင့််သော သြောပ်ပရမည်။ 
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 (ဋ) အစောျိုးအသသောက်ထပ်ပြည့််ပစစည်ျိုးမ ောျိုးက ို အမ   ျိုးအစောျိုးအလ ိုက် အမည်က ိုသြောပ်ပရောတ င် 

“သ ောဝ” “သ ောဝတူ” “ြန်တီျိုး” စသည့်် အထူျိုးပပ  စကောျိုးရပ်မ ောျိုးပြင့်် သပ င်ျိုးစပ်၍ 

သြောပ်ပန ိုင်သည်။ ဥပမော အန ့်အတ က် - 

 (၁) သ ောဝအန ့်- ဟင်ျိုးခတ်အသမွှျိုးအကက  င်၊  ယသဆျိုးပင်၊ သစ်သီျိုး၊ သစ်ရွက်၊ 

 အသခ က်၊ အြူျိုး၊ အပမစ်၊  ကက်ငှက်သောျိုးင ျိုး၊ ဥ၊ န ို့်၊ န ို့်ထ က်ပစစည်ျိုး၊ တသဆျိုးနှင့်် 

 အခ ဉ်သြောက် ပစစည်ျိုး စသည်တ ို့်မှ သင့််သလ ေ်ာသသော နည်ျိုးလမ်ျိုးပြင့်် ထိုတ်ယူရရှ  

 သည့်် အန ့်၊ 

(၂) သ ောဝတူအန ့်- လူတ ို့်စောျိုးသ ိုျိုးရန်ရည်ရွယ်၍ ရန ့်ရှ ပစစည်ျိုးမှပြစ်သစ၊ ဓောတ်ခ  ခန်ျိုး 

တ င်ပြစ်သစ သ ောဝအန ့် ဓောတိုြ  ွဲ့စည်ျိုးပ ိုနှင့်် ထပ်တူညီ ပပ လိုပ်ထောျိုးသည့််အန ့်၊ 

 (၃) ြန်တီျိုးအန ့်- သ ောဝအောျိုးပြင့်် မသတ ွဲ့ရှ ရသသော ပပ လိုပ်ြန်တီျိုးထောျိုးသည့်် အန ့်။ 

(ဌ) ကိုန် ကမ်ျိုးပစစည်ျိုးတ င်ပြစ်သစ၊ ပ ဝင်ပစစည်ျိုး တစ်ခိုခိုတ င်ပြစ်သစ ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးပပီျိုး 

ပြစ်၍ ဆက်လက်ပ ဝင်လောသသော အစောျိုးအသသောက် ထပပ်ြည့််ပစစည်ျိုးမ ောျိုးသည် သ သော 

ထင်ရှောျိုးသသော ပမောဏ ပ ဝင်လျှင်သသေ်ာလည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ အစောျိုးအသသောက်တ င် ပ ဝင် 

ပခင်ျိုးအောျိုးပြင့်် နည်ျိုးပညောပ ိုင်ျိုးဆ ိုင်ရော လိုပ်သဆောင်ခ က်တစ်ခို ပြစ်သပေါ်သစရန် လ ိုသလောက် 

သသောပမောဏ ပ ရှ လျှင်သသေ်ာလည်ျိုးသကောင်ျိုး အဆ ိုပ  အစောျိုးအသသောက် ထပ်ပြည့််ပစစည်ျိုး 

က ို ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးတ င် သြေ်ာပပသပျိုးရမည်။ 

(ဍ)  နည်ျိုးပညောရပ်ပ ိုင်ျိုးဆ ိုင်ရော လိုပ်သဆောင်ခ က်အတ က် လ ိုအပ်သည့််ပမောဏသအောက် 

သလ ော့်နည်ျိုးစ ော ဆက်လက်ပ ဝင်သနသည့်် အစောျိုးအသသောက်ထပ်ပြည့််ပစစည်ျိုးနှင့်် ပပ ပပင် 

အကူပစစည်ျိုးက ို ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးတ င် သြေ်ာပပရန်မလ ို။ 

(ဎ)  အစောျိုးအသသောက် ထပ်ပြည့််ပစစည်ျိုးနှင့်် ပပ ပပင်အကူပစစည်ျိုးသည် အပ ိုေခ်  (င)တ င် 

သြောပ်ပထောျိုးသည့်် စောျိုးသ ိုျိုးသူ ဓောတ်မတည့််ပခင်ျိုးပြစ်သစန ိုင်သည့်် ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးတ င် 

ပ ဝင်လျှင်  ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုးတ င် ထည့််သ င်ျိုးသြော်ပပရမည်။ 
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(ဏ) အထူျိုးအောဟောရအစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးတ င် ဆ ိုေီယမ် (Sodium) ပမောဏပ ဝင်မှု 

သလ ော့်နည်ျိုး  လျှင် သ ို့်မဟိုတ် သလျှော့်ခ ထောျိုးလျှင် “ဆ ိုေီယမ်ဆောျိုးပမောဏ 

နည်ျိုးပ ျိုးသည်” သ ို့်မဟိုတ်  “ဆ ိုေီယမ်ဆောျိုး အောဟောရ သလျှော့်ခ ထောျိုးသည်” သ ို့်မဟိုတ် 

ယင်ျိုးနှင့််အလောျိုးတူ  အဓ ပပောယ်သက်သရောက်သသော စကောျိုးရပ်က ို 

အစောျိုးအသသောက်အမည်နှင့်် ကပ်လ က်  သြောပ်ပသပျိုးရမည်။ 

(တ) ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုး၏ သယ ိုယ  အမ   ျိုးအစောျိုး အမည်(General Class Name)က ို 

သတ်မှတ်အိုပ်စို အမည်သ ို့် သပပောင်ျိုးလ  သ ိုျိုးစ  ပခင်ျိုး နှင့်် အစောျိုးအသသောက် 

ထပပ်ြည့််ပစစည်ျိုးဆ ိုင်ရော သြောပ်ပခ က်မ ောျိုးက ို သက်ဆ ိုင်ရော အြ  ွဲ့အစညျ်ိုး၏ 

သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုးနှင့်် အညီ သြေ်ာပပရမည်။ 

၈။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် အသောျိုးတင်ပမောဏ၊ 

အသရအတ က်နှင့်် အရည်စစ်အသလျိုးခ  န် တ ို့်က ို သြေ်ာပပရော၌ - 

(က) အသောျိုးတင်ပမောဏက ို မက်ထရစ်စနစ် (Système International units) သ ိုျိုး၍ 

ထိုပ်ပ ိုျိုးခ  န်တ င် ရှ သည့်် ပ မ်ျိုးမျှက န်ျိုးအရ သြေ်ာပပရမည်။ သေသအပခင်အတ ယ်မ ောျိုးက ို 

သြောပ်ပလ ိုက ယှဉ်တ  သြေ်ာပပန ိုင်သည်။ 

(ခ) အစောျိုးအသသောက်သည် အရည်ပ ိုစ ပြစ်ပ က အသောျိုးတင်ပမောဏက ို ထိုထည်ပြင့်် သြော်ပပ 

ရမည်။ 

(ဂ)  အစောျိုးအသသောက်သည် အစ ိုငအ်ခ ပြစ်ပ က အသောျိုးတင်ပမောဏက ို အသလျိုးခ  န် 

သ ို့်မဟိုတ် အသရအတ က်ပြင့်် သြော်ပပရမည်။ 

(ဃ) ပ စ်ခ သသော အစောျိုးအသသောက်ပြစ်ပ က အသောျိုးတင်ပမောဏက ို အသလျိုးခ  န် သ ို့်မဟိုတ် 

ထိုထည်ပြင့်် သြောပ်ပရမည်။ 

(င) လက်လီသရောင်ျိုး အထိုပ်ငယ်မ ောျိုးပ ဝင်သသော အထိုပ်ကကီျိုးတ င် အထိုပ်ငယ်မ ောျိုး၏ အသရ 

အတ က်က ို သြေ်ာပပရမည်ပြစ်ပပီျိုး အထိုပ်ငယ်တစ်ခို၏ အသောျိုးတင်ပမောဏနှင့်် စိုစိုသပ င်ျိုး 
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ပမောဏက ို သြေ်ာပပရမည်။  ဥပမော -   “၂၀ x ၁၀ ဂရမ် ထိုပ် (၂၀၀ ဂရမ)်” “၆ x ၂၀၀ 

မီလီလတီော  ူျိုး (၁.၂ လီတော သ ို့်မဟိုတ် ၁၂၀၀ မီလီလီတော)” 

(စ)  ကောျိုးခ အရည်ထ တ င် ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးသသောက်ပြစ်ပ က အသောျိုးတင် 

ပမောဏအပပင် ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက်၏ အရည်စစ် အသလျိုးခ  န်က ိုပ  

မက်ထရစ်စနစ်ပြင့်် ထိုပ်ပ ိုျိုးခ  န်တ င်ရှ သည့်် ပ မ်ျိုးမျှက န်ျိုးအရ သြော်ပပရမည်။ 

 ကောျိုးခ အရည်ဆ ိုသည်မှော သစ်သီျိုးနှင့်် ဟင်ျိုးသီျိုးဟင်ျိုးရွက် စည်သ တ်ဗူျိုးတ ို့်တ င်သော 

ပ ရှ သသော သစ်သီျိုးနှင့်် ဟင်ျိုးသီျိုးဟင်ျိုးရွက် သြ ေ်ာရည်၊ သရ၊ သ ကောျိုးရည်၊ ဆောျိုးရည်၊ 

ရှောလကောရည်စသည်တ ို့်တ င် အရည်တစ်မ   ျိုးခ င်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် သရောသနှာသပ င်ျိုးစပ် 

အရည်က ို ဆ ိုသည်။ 

၉။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် အမည်နှင့််လ ပ်စောက ို 

သြောပ်ပရော၌ - 

(က) ပပည်တ င်ျိုးတ င်ထိုတ်လိုပ်သည့်် အစောျိုးအသသောက်ပြစ်ပ က အစောျိုးအသသောက် 

ထိုတ်လိုပ်သူ သ ို့်မဟိုတ် ပပန်လည်ထိုပ်ပ ိုျိုးသူ၏ လိုပ်ငန်ျိုးအမည်နှင့်် ဆက်သ ယ်ရန် 

လ ပ်စောအပပည့််အစ ို (Mailing Address with postal code including email and web 

address if available) နှင့်် ြိုန်ျိုးန ပ တ်တ ို့်က ို သြောပ်ပရမည်။ လိုပ်ငန်ျိုး၏ရ ိုျိုးလ ပ်စောနှင့်် 

အစောျိုးအသသောက်စက်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ိုလ ပ်စော မတူညီလျှင် ပြစ်သစ၊ စက်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ိုသည် 

တစ်ခိုထက ် ပ ိုလျှင်ပြစ်သစ လိုပ်ငန်ျိုး ရ ိုျိုးလ ပ်စော၏ သနာက်တ င် ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက် 

ထိုတ်လိုပ်ရော စက်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ို၏ ကိုေ် သ ို့်မဟိုတ် အမှတ်က ို ပူျိုးတ  ၍ သြောပ်ပရမည်။ 

 (ခ)  ပပည်ပမှတင်သ င်ျိုးသည့်် အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးအတ က် ထိုတ်လိုပ်သူ သ ို့်မဟိုတ် ထိုပ်ပ ိုျိုး 

   သူအပပင် တင်သ င်ျိုးသူ သ ို့်မဟိုတ် ပြန့််ပြ ျိုးသူ သ ို့်မဟိုတ် ပပန်လည်ထိုပ်ပ ိုျိုးသူတ ို့်၏ 

   ဆက်သ ယ်ရန်လ ပ်စော အပပည့််အစ ို (Mailing Address with postal code including 

   email and web address if available)နှင့်် ြိုန်ျိုးန ပ တ်တ ို့်က ို သြေ်ာပပရမည်။ 
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 (ဂ)  က ိုယ်တ ိုင်ထိုတ်လိုပ်ပခငျ်ိုးမဟိုတ်သည့်် လိုပ်ငန်ျိုးအမည်က ို သြေ်ာပပပ က ယင်ျိုးအမည်နှင့်် 

   ယှဉ်တ  ၍ “_ _အတ က် ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးသည်” “Manufactured for_ _” သ ို့်မဟိုတ် “_ _ 

   အတ က် ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသည်” “Packed for _ _” ဟို ပြည့််စ က် သြောပ်ပရမည်။  

၁၀။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် ထိုတ်လိုပ်သည့််န ိုင်င က ို 

သြောပ်ပရော၌ - 

(က) အစောျိုးအသသောက် ထိုတ်လိုပ်သည့််န ိုင်င က ို မသြေ်ာပပပခင်ျိုးသ ကောင့်် စောျိုးသ ိုျိုးသူက လ  မှောျိုးစ ော 

နာျိုးလည်သစန ိုင်လျှင် ယင်ျိုးက ို သြေ်ာပပရမည်။ 

(ခ) ပပည်ပမှတင်သ င်ျိုးသည့်် အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးတ င် မူလန ိုင်င မဟိုတ်သသော အပခောျိုးန ိုင်င  

တစ်ခိုခို၌ အစောျိုးအသသောက်၏ သ ောဝသပပောင်ျိုးလ သစရန် ထပ်မ  ပပ ပပင်စီရင်ထောျိုးပ က 

သနာက်ဆ ိုျိုး ပပ ပပင် စီရင်ပခင်ျိုး ပပ ခ ့်သည့််န ိုင်င က ို ထိုတ်လိုပ်သည့််န ိုင်င အပြစ် သတ်မှတ် 

သြောပ်ပရမည်။ 

၁၁။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င်  မ   ျိုးတူစိုအသထောက်အထောျိုး 

က ို သြောပ်ပရော၌ အစောျိုးအသသောက် ထည့််သ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုး တစ်ခိုခ င်ျိုးစီတ င် ထိုတ်လိုပ်သည့််စက်ရ ိုနှင့်် 

မ   ျိုးတူစို အသထောက်အထောျိုးက ို ခ  ပခောျိုးသ ရှ န ိုင်ရန် ကိုတ်န ပ တ်ပြင့််ပြစ်သစ၊ အပခောျိုးအမှတ်အသောျိုး တစ်ခိုခို 

ပြင့််ပြစ်သစ မပ က်ယ င်ျိုး န ိုင်သအောင် အမှတ်အသောျိုးပပ ၍ ထိုတ်လိုပ်မှု အမှတ်စဉ်ပြင့်် သြေ်ာပပရမည်။ 

၁၂။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် ရက်စ  အမှတ်အသောျိုးက ို 

သြောပ်ပရော၌ ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုးနှင့်် က ိုေက်(CODEX) စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုးမ ောျိုးတ င် သီျိုးပခောျိုးသတ်မှတ်ထောျိုးပခင်ျိုး 

မရှ ပ က ရက်စ   အမှတ်အသောျိုးက ို န ိုင်င တကောသ ိုျိုးပပကခေ န်က ို အသပခခ ၍ သအောက်ပ အတ ိုင်ျိုး သြေ်ာပပရ 

မည်။ ယင်ျိုးသ ို့် သြောပ်ပရော တ င် န ိုင်င တကောနှင့််အညီ အတ ိုသကောက် စောလ ိုျိုးမ ောျိုးက ို သ ိုျိုးစ  န ိုင်သည်- 

(က) အစောျိုးအသသောက်၏ သ ျိုးအနတရောယ်ကင်ျိုးရှင်ျိုးမှုနှင့်် အရည်အသသ ျိုး စ တ်ခ ရသစရန် 

သတ်မှတ်ရက်စ   မတ ိုင်မီ စောျိုးသ ိုျိုးရမည့်် အစောျိုးအသသောက်ပြစ်ပ က 
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“သနာက်ဆ ိုျိုးစောျိုးသ ိုျိုးရန် ရက်စ  ” (use-by Date) သ ို့်မဟိုတ် “သက်တမ်ျိုးကိုန် ရက်စ  ” 

(Expiration Date) ပြင့််သြေ်ာပပရမည်။ 

(ခ) သတ်မှတ်ရက်စ  တ င် အစောျိုးအသသောက်သည် ပ က်စီျိုးသည့်် အသပခအသနသ ို့် မသရောက်   

တပြည်ျိုးပြည်ျိုး အရည်အသသ ျိုးဆိုတ်ယိုတ်လောသည့်် အသပခအသနတ င် “သနာက်ဆ ိုျိုး 

စောျိုးသ ိုျိုးရန် ရက်စ  ” (use-by Date) သ ို့်မဟိုတ် “သက်တမ်ျိုးကိုန် ရက်စ  ” (Expiration 

Date) ပြင့်် သြောပ်ပရန် မလ ိုအပ်   “ရက်စ  မတ ိုင်မီအသကောင်ျိုးဆ ိုျိုး” (Best Before date) 

သ ို့်မဟိုတ် “ရက်စ  မတ ိုင်မီ အရည်အသသ ျိုး အသကောင်ျိုးဆ ိုျိုး” (Best Quality before 

date) ပြင့်် သြောပ်ပရမည်။ 

(ဂ) သ ိုျိုးလသအောက်အထောျိုးခ သည့်် စောျိုးသသောက်ကိုန်မ ောျိုးအတ က် ရက်နှင့််လ သြောပ်ပရမည့်် 

အပပင် သက်ဆ ိုင်ရောဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုးက စောျိုးသ ိုျိုးသူမ ောျိုး အဓ ပပ ယ်လ  မှောျိုး န ိုင်သည်ဟို 

ယူဆ၍ သီျိုးပခောျိုး ညွှန် ကောျိုးပ က ခိုနှစ်က ိုပ  ပြည့််စ က်သြေ်ာပပရမည်။ သ ိုျိုးလနှင့််အထက် 

အထောျိုးခ သည့်် စောျိုးသသောက် ကိုန်မ ောျိုး အတ က် အနည်ျိုးဆ ိုျိုး လနှင့််ခိုနှစ် သြေ်ာပပရမည်။ 

(ဃ) ရက်စ  က ို စောသောျိုးမ ောျိုးနှင့်် ပူျိုးတ  သြောပ်ပထောျိုးပခင်ျိုးမရှ ပ က ယင်ျိုးရက်စ  က ို သြေ်ာပပ 

ထောျိုးသည့်် အမှတ်တ ဆ ပ်သပေါ်ရှ  သနရောနှင့််ပတ်သက်သည့်် ညွှန်ျိုးဆ ိုခ က်က ို 

ပူျိုးတ  သြော်ပပရမည်။ ဥပမော-သက်တမ်ျိုးကိုန်ရက်စ  - ( ူျိုးသအောက်သပခတ င်  ကည့််ပ ) 

(င) ရက်နှင့်် နှစ်က ို သြေ်ာပပရောတ င် က န်ျိုးဂဏန်ျိုးမ ောျိုးပြင့်် သြောပ်ပန ိုင်ပပီျိုး ခိုနှစ်က ို ဂဏန်ျိုး နှစ်လ ိုျိုး 

သ ို့်မဟိုတ် သလျိုးလ ိုျိုးပြင့််လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ လ က ို စောသောျိုးပြင့်် သ ို့်မဟိုတ် အတ ိုသကောက် 

စောလ ိုျိုးပြင့်် သ ို့်မဟိုတ် က န်ျိုးဂဏန်ျိုးပြင့််လည်ျိုးသကောင်ျိုး သြေ်ာပပန ိုင်သည်။ ရက်စ  က ို သြေ်ာပပ 

ရောတ င် ရက်/လ/နှစ် (DD/ MM/ YY) သ ို့်မဟိုတ် (DD/ MM/ YYYY) အစီအစဉ်ပြင့်် 

သြောပ်ပရမည်။ ယင်ျိုးသ ို့် မဟိုတ်ပ က ရက်စ   အမှတ်အသောျိုး သြေ်ာပပခ က်နှင့်် သြေ်ာပပပ ို 

အစီအစဉ်က ိုပ  ပူျိုးတ  သြော်ပပရမည်။ (ဥပမော- ၂၀၁၉-၁၂-၀၂ (YYYY-DD-MM)) 
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(စ) ရက်စ  ဆ ိုင်ရောအခ က်မ ောျိုးအောျိုး သြေ်ာပပရန်မလ ိုသည့်် အသပခအသနနှင့်် ပတ်သက်၍ 

သက်ဆ ိုင်ရော အြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုး နှင့်် အညီ သဆောင်ရွက်ရမည်။  

(ဆ) သအောက်ပ က ့်သ ို့်သသော အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးတ င် ထိုတ်လိုပ်ရက်စ   သ ို့်မဟိုတ် 

ထိုပ်ပ ိုျိုးရက်စ  က ိုသော သြေ်ာပပန ိုင်သည်- 

(၁) အခ  ခ ောပခင်ျိုး၊ ပြတ်သတောက်ပခင်ျိုး၊ ပပ ပပင်ပခင်ျိုး မရှ သည့်် သစ်ဥသစ်ြို အပ အဝင် 

လတ်ဆတ်သသော  ဟင်ျိုးသီျိုးဟင်ျိုးရွက်နှင့်် သစ်သီျိုးဝလ မ ောျိုး၊ 

(၂) ဝ ိုင်အမ   ျိုးမ   ျိုး (အပပင်ျိုးစောျိုးဝ ိုင်၊ အပမြှ ပ်ပ သည့််ဝ ိုင်၊ သမွှျိုးကက  င်သနသည့််ဝ ိုင်၊ သစ်သီျိုးဝ ိုင၊် 

အပမြှ ပ်ထသနသည့်် သစ်သီျိုးဝ ိုင်မ ောျိုး)၊ 

(၃) အရက်ပ ဝင်မှု ၁၀%  နှင့််အထက် ပ ဝင်သည့်် အသြ ေ်ာယမကောမ ောျိုး၊ 

(၄) ထိုတ်လိုပ်ခ  န်မှ ၂၄ နာရီအတ င်ျိုး စောျိုးသ ိုျိုးရန် ပပ လိုပ်ထောျိုးသသော မီျိုးြိုတ်မိုန့််မ ောျိုး၊ 

အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုး၊ 

(၅) ရှောလကောရည၊်  

(၆) အ ိုင်အ ိုေငျ်ိုးပြည့််စ က်ထောျိုးပခင်ျိုးမရှ သသော အ မ်သ ိုျိုးဆောျိုး (Non-iodized food 

grade salt)၊ 

(၇) အောဟောရ ပြည့််စ က်ထောျိုးပခင်ျိုးမရှ သသော သ ကောျိုး (Non-fortified solid sugar)၊ 

(၈) အသရောင်အန ့် ပ သသော သ ကောျိုး အသပခခ သည့်် မိုန့််ခ    (Confectionary)၊  

(၉) ခ င်ျိုးဂမ်ျိုး (Chewing Gum)။ 

 (ဇ)  ထိုတ်လိုပ်ရက်စ  နှင့်် ထိုပ်ပ ိုျိုးရက်စ  တ ို့်က ို အပ ိုေ်ခ  (က)နှင့််(ခ)တ ို့်ပ  သြောပ်ပခ က်မ ောျိုးနှင့်် 

သပ င်ျိုးစပ်၍ သြေ်ာပပန ိုင်သည်။ ထ ိုသ ို့်သြေ်ာပပရောတ င် “ထိုတ်လိုပ်ရက်စ  ” သ ို့်မဟိုတ် 

“ထိုပ်ပ ိုျိုး ရက်စ  ”စောသောျိုးနှင့််အတူ အပ ိုေ်ခ  (င)ပ ပ ိုစ အတ ိုင်ျိုး သြောပ်ပန ိုင်ပပီျိုး 

သနာက်ခ အသရောင်၊ ရိုပ်ပ ို၊ ေီဇ ိုင်ျိုးတ ို့်နှင့်် မသရောသထ ျိုးသစပ  ရှင်ျိုးလင်ျိုး ပပတ်သောျိုးစ ော 

သြောပ်ပရမည်။  
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၁၃။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် သ ိုျိုးစ  ရန်အညွှန်ျိုး က ို သြောပ်ပ 

ရော၌ အစောျိုးအသသောက်က ို မှန်ကန်စ ောသ ိုျိုးစ  န ိုင်သစရန် အလ ို့်ငှော သ ိုျိုးစ  ရန်အညွှန်ျိုးအပပင် လ ိုအပ်သည့်် 

ပပ ပပင်သ ိုျိုးစ  ရမည့်် နည်ျိုးလမ်ျိုးက ို အမှတ်တ ဆ ပ်သပေါ်တ င် လ ိုအပ်ခ က်နှင့််အညီ တစ်ပ တည်ျိုး 

သြောပ်ပရမည်။ 

 ရှင်ျိုးလငျ်ိုးခ က် -  

(၁) အသင့််စောျိုး သခ က်ဆ  ထိုပ်က ို အောဟောရမျှတသစရန် အသောျိုး၊ င ျိုး၊ ဥ၊ 

ဟင်ျိုးသီျိုးဟင်ျိုးရွက်မ ောျိုး ထပ်မ ပြည့််သ င်ျိုး ပပ ပပင်သ ိုျိုးစ  ရန် လ ိုအပ်ပ က 

သ ိုျိုးစ  ရန်အညွှန်ျိုးတ င် ပပ ပပင်လိုပ်သဆောင်ရမည့်် နည်ျိုးလမ်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် အဆင့််က ို 

မပြစ်မသန ထည့််သ င်ျိုးသြော်ပပသပျိုးရမည်။ 

(၂) ယင်ျိုးက ့်သ ို့် ထည့််သ င်ျိုးသြော်ပပပခင်ျိုးမရှ ပ  ပပ ပပင်ပပီျိုးရရှ မည့်် အသပခအသနက ို 

ပ  ပပင်ပန်ျိုးကန်ပြင့်် ပြစ်သစ၊ အပခောျိုးတနည်ျိုးနည်ျိုးပြင့််ပြစ်သစ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် 

သြောပ်ပပခင်ျိုးသည် ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက်တ င် ထပ်မ  ပြည့််သ င်ျိုးရမည့််အရောမ ောျိုး 

ပ ရှ ပပီျိုးပြစ်သည်ဟို ထင်သယောင်ထင်မှောျိုး ပြစ်သစသည့််အတ က် သြောပ်ပပခင်ျိုးမပပ ရ။ 

(၃) ပပ ပပင်ပပီျိုးရရှ မည့်် အသပခအသနက ို ပ  ပပင်ပန်ျိုးကန်ပြင့်် ပ ိုသြေ်ာပပသပ က 

ယင်ျိုးသ ို့်ပပ ပပင်ရောတ င် သ ိုျိုးစ  ရမည့်် တစ်ကက မ်စောပမောဏက ို (serving or portion 

size) ထင်ရှောျိုးစ ော သြောပ်ပသပျိုးရမည်။ 

အခန်ိုး(၄) 

မ္ပဖစ်မ္ထန  ြ်မံ္ထဖေ်ာပြရမ္ည့်် လ အုြ်ချက်မ္ျောိုး 

၁၄။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသည့်် အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် အစောျိုးအသသောက်၏ 

သသ ောသ ောဝအရ စောျိုးသ ိုျိုးသူက ို အသ သပျိုးရန် လ ိုအပ်ပ က ယင်ျိုးလ ိုအပ်ခ က်မ ောျိုးက ို သအောက်ပ  

အတ ိုင်ျိုး မပြစ်မသန ထပ်မ သြေ်ာပပရမည်- 

(က)  ောိုးသ ုရန် အညွှန်ိုး 
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  ရက်စ  အမှတ်အသောျိုးက ို သြောပ်ပထောျိုးပပီျိုး ယင်ျိုး၏သက်တမ်ျိုးသည် ထောျိုးသ ိုသည့်် 

အသပခ  အသနသပေါ်တ င် မူတည်သနလျှင်ပြစ်သစ၊ အစောျိုးအသသောက်၏ 

မူလအရည်အသသ ျိုးသည်  ထောျိုးသ ိုသည့်် အသပခအသနသပေါ်တ င် တည်မှလီျှင်ပြစ်သစ 

ယင်ျိုးထူျိုးပခောျိုးသည့်် ထောျိုးသ ိုရန်  အသပခအသနက ို အမှတ်တ ဆ ပ်သပေါ်တ င် 

ထည့််သ င်ျိုး သြေ်ာပပရမည်။ 

(ခ)  ြ ဝင်ြစစည်ိုးြမ္ောဏ  

(၁)  သရောသနှာ၍ပြစ်သစ သပ င်ျိုးစပ်၍ပြစ်သစ သရောင်ျိုးခ သည့်် အစောျိုးအသသောက်အတ က် 

 သပ င်ျိုးစပ်ပ ဝင်ပစစည်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးအိုပ်စို အပ အဝင် ပ ဝင်ပစစည်ျိုး 

 တစ်ခိုခ င်ျိုး၏ ထိုတ်လိုပ်ခ  န်တ င် ပ ဝင်သသော ရောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ ဆီသလ ောသ်သော အသလျိုး 

 ခ  န် သ ို့်မဟိုတ် ထိုထည်က ို သအောက်ပ အသပခအသနမ ောျိုးတ င် မပြစ်မသန သြေ်ာပပ 

 သပျိုးရမည်- 

(ကက) ပ ဝင်ပစစည်ျိုးက ို အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် စောသောျိုး၊ ရိုပ်ပ ို၊ ဂရပ်ြစ်ေီဇ ိုင်ျိုး 

 တစ်ခိုခိုပြင့်် အထူျိုးပပ  သြေ်ာပပထောျိုးလျှင်၊  

(ခခ) ပ ဝင်ပစစည်ျိုးသည် အစောျိုးအသသောက်၏အမ   ျိုးအမည်တ င် ပ ဝင်သနပခင်ျိုး 

 မရှ လျှင် သ ို့်မဟိုတ် အစောျိုးအသသောက်၏ ထူျိုးပခောျိုးသည့််သ င်ပပင် 

 လကခဏောဂိုဏ်သတတ က ို သြော်သဆောင်ရန် အသရျိုးပ လျှင် သ ို့်မဟိုတ် 

 အစောျိုးအသသောက် သရောင်ျိုးခ မည့််သေသရှ  စောျိုးသ ိုျိုးသူမ ောျိုးက အစောျိုး 

 အသသောက်တ င် ယင်ျိုးပ ဝင်ပစစည်ျိုး ပ ဝင်မည်ဟို ယူဆသလ့်ရှ လျှင် 

 သ ို့်မဟိုတ် ပ ဝင်ပစစည်ျိုးပမောဏက ို သြေ်ာပပရန် ပ က်က က်ပခင်ျိုးသည် 

 စောျိုးသ ိုျိုးသူက ို နာျိုးလည်မှု လ  မှောျိုးသစပပီျိုး လ မ်လည်လှည့််ပြောျိုးရော 

 သရောက်သစလျှင်။ 

 (၂) ပ ဝင်ပစစည်ျိုးပမောဏက ို သအောက်ပ အသပခအသနမ ောျိုးတ င် သြောပ်ပရန်မလ ို- 
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(ကက) ပ ဝင်ပစစည်ျိုးက ို အန ့်အရသောအတ က် ရည်ရွယ်၍ ပမောဏအနည်ျိုးငယ် 

 သော ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးလျှင်၊ 

(ခခ) ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် က ိုေက် (CODEX) စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုးတ င် 

ကိုန်ပစစည်ျိုးအလ ိုက် သြော်ပပခ က်အတ က် သီျိုးပခောျိုးစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုးပြင့်် 

သတ်မှတ်ထောျိုးလျှင် 

(ဂဂ) ပ ဝင်ပစစည်ျိုးက ို အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် စောသောျိုး၊ ရိုပ်ပ ို သ ို့်မဟိုတ် ဂရပ်ြစ် 

ေီဇ ိုင်ျိုးတစ်ခိုခိုပြင့်် အထူျိုးပပ  သြေ်ာပပထောျိုးသသော်လည်ျိုး အစောျိုးအသသောက် 

မ ောျိုးအ ကောျိုး ပ ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုး ပမောဏက  လ   မှုသည် အစောျိုးအသသောက်၏ 

ထူျိုးပခောျိုးသည့်် သ င်ပပင်လကခဏော ဂိုဏ်သတတ က ို သြေ်ာသဆောင်န ိုင်ရန် 

ပြစ်သစ၊ အလောျိုးတူအစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးနှင့်် ခ  ပခောျိုးန ိုင်ရန်ပြစ်သစ လ ိုအပ် 

ခ က်မဟိုတ်သည့််အတ က် သစ ျိုးက က်တင်မည့််န ိုင်င  သ ို့်မဟိုတ် သေသရှ  

စောျိုးသ ိုျိုးသူက ို အစောျိုးအသသောက်၏ ထူျိုးပခောျိုးသည့်် သ င်ပပင်လကခဏော 

ဂိုဏ်သတတ အသပေါ် လှည့််ပြောျိုးပခင်ျိုး၊ နာျိုးလည်မှုလ  မှောျိုးသစပခင်ျိုးနှင့်် မှောျိုးယ င်ျိုး 

ထင်ပမင်သစပခင်ျိုးမ ောျိုး မပြစ်သပေါ်သစန ိုင်လျှင်။ (ဥပမော-သပမပ ယ ိုတ င် 

ကပ်သစျိုးနည်ျိုးပ ဝင်နှုန်ျိုး) 

(၃) အပ ိုေ် ၁၄(ခ)(၁)အရ ပ ဝင်ပစစည်ျိုးပမောဏက ို ထိုတ်ကိုန်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် 

 သြောပ်ပရောတ င ်သအောက်ပ အတ ိုင်ျိုး သြေ်ာပပရမည် -  

(ကက) က န်ျိုးဂဏန်ျိုးရောခ ိုင်နှုန်ျိုးပြင့်် သြေ်ာပပရမည်။  

(ခခ)  ပ ဝင်ပစစည်ျိုးတစ်ခိုခ င်ျိုး၏ ရှ ရင်ျိုးစ   ရောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ ဆီသလ ောသ်သော အသလျိုး 

 ခ  န် သ ို့်မဟိုတ် ထိုထည်မ ောျိုးက ို ယင်ျိုးပ ဝင်ပစစည်ျိုးက ို အထူျိုးပပ ထောျိုးသသော 

 စောသောျိုး၊ ရိုပ်ပ ို သ ို့်မဟိုတ် ဂရပ်ြစ်ေီဇ ိုင်ျိုး၏ အနီျိုးဆ ိုျိုးတ င်ပြစ်သစ၊ 

 အစောျိုးအသသောက်အမ   ျိုးအမည်၏ သ ျိုးတ င်ပြစ်သစ၊ ပ ဝင်ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုး 
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 ထ ရှ  သက်ဆ ိုင်ရောပ ဝင်ပစစည်ျိုးတစ်မ   ျိုးစီနှင့်် ကပ်လ က်ပြစ်သစ သြေ်ာပပရ 

 မည်။ 

(ဂဂ) ပ ဝင်ပစစည်ျိုး တစ်မ   ျိုးမ   ျိုး ပ ဝင်သ ကောင်ျိုး အထူျိုးပပ သြော်ပပပ က ယင်ျိုးပ ဝင် 

 ပစစည်ျိုး၏ ပ ဝင်မှု အန မ့််ဆ ိုျိုး ရောခ ိုင်နှုန်ျိုးက ို သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ ပ ဝင် 

 ပစစည်ျိုးတစ်မ   ျိုးမ   ျိုး သလ ော့်နညျ်ိုး ပ ဝင်သ ကောင်ျိုး အထူျိုးပပ သြော်ပပပ က ယင်ျိုး 

 ပ ဝင်ပစစည်ျိုး၏ ပ ဝင်မှုအမ ောျိုးဆ ိုျိုး ရောခ ိုင်နှုန်ျိုးက ို သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး 

 သြောပ်ပရမည်။ 

(ဃဃ)အပူခ  န်ပြင့််ပြစ်သစ၊ အပခောျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးပြင့််ပြစ်သစ အစောျိုးအစောမ ောျိုး၏ 

 စ ိုထ ိုင်ျိုးဆ သလ ော့်နညျ်ိုးသစရန် ပပ ပပင်စီရင်ပ က ပ ဝင်ပစစည်ျိုးပမောဏက ို 

 ပပ ပပင်စီရငပ်ပီျိုး သနာက်ဆ ိုျိုး ထိုတ်ကိုန်၏ ပ ဝင်ပစစည်ျိုးက ိုသော ရောခ ိုင်နှုန်ျိုး၊ 

 အသလျိုးခ  န် သ ို့်မဟိုတ် ထိုထည်ပြင့်် သြေ်ာပပရမည်။  

(ငင) ပ ဝင်ပစစည်ျိုးပမောဏ သ ို့်မဟိုတ် ပ ဝင်ပစစည်ျိုး အောျိုးလ ိုျိုး၏ စိုစိုသပ င်ျိုး 

 ပမောဏသည် ၁၀၀ ရောခ ိုင်နှုန်ျိုးထက် သက ေ်ာလ န်ပ က ပပ ပပင်စီရငပ်ပီျိုး 

 သနာက်ဆ ိုျိုး ထိုတ်ကိုန် ၁၀၀ ဂရမအ်တ က် ပပန်လည်တ က်ခ က်ထောျိုးသသော 

 ပ ဝင်ပစစည်ျိုး အသလျိုးခ  န်ပြင့်် အစောျိုးထ ိုျိုး သြောပ်ပရမည်။ 

(ဂ) ဓောတ်ထရောင်ပခည်ပဖင့်် ပြြုပြင် ောိုးထသော အစောိုးအထသောက်မ္ျောိုး (Irradiated food) 

 အ ိုင်ယ န်ပြ  ခ  သသော ဓောတ်သရောင်ပခည်က ို (Ionizing radiation) အသ ိုျိုးပပ ၍ ပပ ပပင် 

 ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုး၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် သအောက်ပ  

 သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုးအတ ိုင်ျိုး သြေ်ာပပရမည် - 

(၁) ဓောတ်သရောင်ပခည်ပြင့်် ပပ ပပင်ထ န်ျိုးသ မ်ျိုးထောျိုးသ ကောင်ျိုးက ို “ဓောတ်သရောင်ပခည်ပြင့်် 

ပပ ပပင်ထောျိုးသည်” “(Treated by irradiation)” ဟို အစောျိုးအသသောက် အမ   ျိုး 

အမည်နှင့်် အနီျိုးကပ်ဆ ိုျိုးတ င် သရျိုးသောျိုးသြော်ပပရမည်။ 
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သအောက်တ င်သြော်ပပပ ရှ သသော န ိုင်င တကောသ ိုျိုး သသကေတက ို 

ထည့််သ င်ျိုးသြော်ပပလ ိုပ က အစောျိုးအသသောက် အမ   ျိုးအမည်နှင့်် အနီျိုးကပ်ဆ ိုျိုးတ င် 

သြောပ်ပရမည်။ 

 

 

 

 

(၂) ဓောတ်သရောင်ပခည်ပြင့်် ပပ ပပင်ထောျိုးသသော ထိုတ်ကိုန်မ ောျိုးက ို 

အပခောျိုးစောျိုးသသောက်ကိုန်   တ င် ပ ဝင်ပစစည်ျိုး တစ်ခိုအသနပြင့်် 

အသ ိုျိုးပပ ထောျိုးပ က ယင်ျိုးပစစည်ျိုးက ို ပ ဝင်   ပစစည်ျိုးစောရင်ျိုး၌ 

သြောပ်ပရမည်။ 

(၃) ပ ဝင်ပစစည်ျိုး တစ်ခိုတည်ျိုးရှ သသော ထိုတ်ကိုန်က ို ဓောတ်သရောင်ပခည်ပြင့်် 

ပပ ပပင်ထောျိုးသသော ကိုန် ကမ်ျိုးပစစည်ျိုးမှ ပပင်ဆင်ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးပ က 

ယင်ျိုးသ ို့်ပပ ပပင် ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးသည့််ပစစည်ျိုး သ ိုျိုးစ  ထောျိုးသ ကောင်ျိုး သြေ်ာပပရမည်။ 

(ဃ) အထဖျေ်ာယမ္ကောအတ က် ထဖောပ်ြပခင်ိုး (Alcoholic Beverages) 

 အရက်ပ ဝင်သည့်် အသြ ေ်ာယမကောမ ောျိုးပြစ်ပ က အရက်ပ ဝင်မှုထိုထည် (% alcohol 

 by volume) (Alc % vol) (%ABV) သ ို့်မဟိုတ် သတ်မှတ်ယူနစ် (degree of proof)က ို 

 ထင်ရှောျိုးစ ော သြေ်ာပပရမည်။ 

(င) သတ ထြိုးချက် (Warning) 

 အသက်အရွယ် အိုပ်စိုတစ်ခိုခိုက ို ရည်စူျိုးလျှင်ပြစ်သစ၊ ဇီဝကမမ သ ို့်မဟိုတ် သရောဂ  

 အသပခအသန တစ်ရပ်ရပ်အတ က် သလ ေ်ာညီသစရန် ပပ ပပင်ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးလျှင်ပြစ်သစ၊ 

 ဇီဝကမမ သ ို့်မဟိုတ် သရောဂ အသပခအသန တစ်ရပ်ရပ်အတ က် မသင့််သလ ော်လျှင်ပြစ်သစ၊ 
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 စောျိုးသ ိုျိုးသင့််သည့်် ပမောဏ သ ို့်မဟိုတ် ကောလအကန့််အသတ် ရှ လျှင် ပြစ်သစ၊ အလောျိုးတူ 

 အသပခအသနမ ောျိုးတ င်ပြစ်သစ သတ သပျိုးခ က်က ို ရှင်ျိုးလင်ျိုး ပပည့််စ ိုစ ော သြေ်ာပပသပျိုးရမည်။ 

(စ) အောဟောရတန်ဖ ုိုး (Nutrition facts) 

 အစောျိုးအသသောက်တစ်ခိုတ င် ဗီတောမင်၊ သတတ ဓောတ် စသည့်် အောဟောရဓောတ်မ ောျိုးက ို 

ထပသ်လောင်ျိုးပြည့််စ က် ထောျိုးလျှင်ပြစ်သစ၊ အောဟောရဓောတ်တစ်ခိုခိုက ို သလျှော့်ခ ၍ 

လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ ြယ်ရှောျိုး၍လည်ျိုးသကောင်ျိုး ရည်ရွယ်ပပ ပပင်ထောျိုးလျှင်ပြစ်သစ၊ အထူျိုး 

အောဟောရတန်ြ ိုျိုးမ ောျိုးရှ သ ကောင်ျိုး အညွှန်ျိုးစောတ င် သြေ်ာပပထောျိုးလျှင်ပြစ်သစ အောဟောရ 

တန်ြ ိုျိုးသြော်ပပပခင်ျိုး (Nutrition facts)က ို မပြစ်မသန သြေ်ာပပရမည်။ ယင်ျိုးသ ို့် 

သြောပ်ပရောတ င ် သတ်မှတ်ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးအရပြစ်သစ၊ က ိုေက်(CODEX)၏ 

အောဟောရတန်ြ ိုျိုး အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခငျ်ိုးဆ ိုငရ်ောလမ်ျိုးညွှန်နှင့်် ပပင်ဆင်ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုး 

(CODEX guidelines on Nutrition labelling CAC /GL 2-1985) အရပြစ်သစ၊ ပမန်မော 

စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုးအရ ပြစ်သစ သြောပ်ပရမည်။ 

အခန်ိုး(၅) 

အညွှန်ိုးစော ထဖောပ်ြပခင်ိုး  ုင်ရော ပြဋ္ဌောန်ိုးချက်မ္ျောိုး 

၁၅။   အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် သအောက်ပ အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုးက ို 

သြောပ်ပပခင်ျိုးမပပ ရ- 

(က)  က ိုေက်(CODEX) စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုးသတ်မှတ်ခ က်နှင့်် ညီည တ်သသောအညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၊ 

 သက်ဆ ိုင်ရောဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုးမ ောျိုးက အသ အမှတ်ပပ ထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက် 

 အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး မှအပ သန့်စဉ်လ ိုအပ်သသော အသပခခ အောဟောရဓောတ်မ ောျိုးက ို လ ိုလ ို 

 သလောက်သလောက် သပျိုးစ မ်ျိုးန ိုငသ်ည်ဟို ညွှန်ျိုးဆ ိုထောျိုးသည့််  အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၊ 

(ခ)  မျှတခ င့််ခ  န်အစောနှင့်် သန့်စဉ်စောျိုးသ ိုျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးသည် လ ိုသလောက်သသော 

 အောဟောရဓောတ် သပျိုးစ မ်ျိုးန ိုင်ပခင်ျိုး မရှ ဟို အဓ ပပ ယ်သက်သရောက်သစသသော အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၊ 
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(ဂ)  သက်သသအခ က်အလက် ခ ိုင်မောမှု မရှ သသော အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၊ 

(ဃ)  သအောက်ပ အသပခအသနမ ောျိုးမှအပ သရောဂ သဝေနာ၊ နာမက န်ျိုးပြစ်ပခင်ျိုးမ ောျိုးက ို ကောက ယ် 

 ကိုသန ိုင်သည်၊ သက်သောသပ ောက်ကင်ျိုးသစန ိုင်သည်ဟို ညွှန်ျိုးဆ ိုထောျိုးသသော 

အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး- 

(၁)  အထူျိုးအောဟောရ အစောျိုးအသသောက်ဆ ိုင်ရော ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် 

 က ိုေက် (CODEX) စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး၊ လမ်ျိုးညွှန်ခ က်မ ောျိုးနှင့်် ညီည တ်ပခင်ျိုး၊ 

(၂)  တည်ဆ  ဥပသေတစ်ရပ်ရပ်အရ ခ င့််ပပ ထောျိုးပခင်ျိုး။  

(င)  သသ ောသ ောဝ တူညီသသော အပခောျိုးအစောျိုးအသသောက်၏ သ ျိုးကင်ျိုးမှုက ို စောျိုးသ ိုျိုးသူ 

 သ သယပြစ်သစန ိုင်သသော သ ို့်မဟိုတ် စ ိုျိုးရွ ွဲ့ထ တ်လန့််သစန ိုင်သသော အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၊ 

(စ)  မူလပ ဝင်ပစစည်ျိုးတ င် မပ ဝင ်  စောျိုးသ ိုျိုးသူက ို ဆ  သဆောင်ရန် ရညရ်ွယ်၍ထပ်သပ င်ျိုး 

 ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးသည့်် အသရောင်၊ အဆင်ျိုး၊ အန ့်နှင့်် အရသော က ့်သ ို့်သသော အစောျိုးအသသောက် 

 ထပပ်ြည့််ပစစည်ျိုးက ို အမွှမ်ျိုးတင်၍ ပ ဝင်ပစစည်ျိုးအသပေါ် လှည့််ပြောျိုးသည့်် အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး။ 

၁၆။  ထင်သယောင်ထင်မှောျိုး ပြစ်သစန ိုင်သည့်် သအောက်ပ က ့်သ ို့်သသောအညွှန်ျိုးစောမ ောျိုးက ို သြေ်ာပပပခင်ျိုး 

မပပ ရ - 

(က) မပပည့််စ ိုသသော န ှုင်ျိုးယှဉ်ပပပခင်ျိုးမ ောျိုး၊ အသောလ န်ဆ ိုျိုး အသကောင်ျိုးဆ ိုျိုးဟို 

အမွှန်ျိုးတင်ပခင်ျိုးမ ောျိုး၊ “ပ  သတ ွဲ့၊ က ိုယ်သတ ွဲ့” အစရှ သည့်် အဓ ပပ ယ်မ ့် အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၊ 

(ခ) သကောင်ျိုးမ န်သသော သန့််ရှင်ျိုးမှုက င့််စဉ်အရ ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးပခင်ျိုးက ို “က န်ျိုးမောသစသသော”၊ 

“က န်ျိုးမောသရျိုး အတ က်သကောင်ျိုးမ န်သသော” “က န်ျိုးမောသရျိုးအတ က်သင့််သလ ော်သသော” 

အစရှ သည့်် အလောျိုးတူ အဓ ပပ ယ်သက်သရောက်သစသသော အသ ိုျိုးအနှုန်ျိုးမ ောျိုးပြင့်် 

သြောပ်ပထောျိုးသည့်် အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး။ 

၁၇။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ် အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုးက ို သြောပ်ပရော၌-

  



27 

 

 

(က) အစောျိုးအသသောက်တစ်ခိုသည် ဗီတောမင်၊ သတတ ဓောတ်နှင့်် အမ ိုင်န ိုအက်စစ် က ့်သ ို့်သသော 

အောဟောရဓောတ်မ ောျိုးက ို ထပ်သလောင်ျိုးပြည့််စ က်ထောျိုးပခင်ျိုးသ ကောင့်် သောမောန်ထက်ပ ိုမ ိုသသော 

အောဟောရတန်ြ ိုျိုး သ ို့်မဟိုတ် အထူျိုးအောဟောရတန်ြ ိုျိုးမ ောျိုးရှ သ ကောင်ျိုး ညွှန်ျိုးဆ ိုသြောပ်ပလ ို 

လျှင် ထ ိုထပ်သလောင်ျိုး ပြည့််စ က်မှုသည် ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် က ိုေက်(CODEX) 

စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် သက်ဆ ိုင်ရောဌောန အြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ အမ န့််ညွှန် ကောျိုးခ က် 

မ ောျိုးပ  အောဟောရဆ ိုင်ရော သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုးနှင့််အညီ ပြည့််စ က်ပခငျ်ိုး ပြစ်ရမည်။ 

ယင်ျိုးက ့်သ ို့် ညွှန်ျိုးဆ ိုသြော်ပပမှုသည် သက်ဆ ိုင်ရောဌောနအြ  ွဲ့အစညျ်ိုး၏ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က် 

မ ောျိုးနှင့်် ညီည တ်ရမည်။ 

(ခ) အစောျိုးအသသောက်တစ်ခိုမှ အောဟောရဓောတ်တစ်ခိုခိုက ို သလျှော့်ခ ၍သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ 

ြယ်ရှောျိုး၍ သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး ထ ိုအစောျိုးအသသောက်၌ ထူျိုးပခောျိုးအောဟောရတန်ြ ိုျိုး 

ရှ သ ကောင်ျိုး ညွှန်ျိုးဆ ိုသြောပ်ပလ ိုလျှင် ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် က ိုေက်(CODEX) 

စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ်သက်ဆ ိုင်ရောဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ အမ န့််ညွှန် ကောျိုးခ က်မ ောျိုးပ  

အောဟောရဆ ိုင်ရော သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုးနှင့််အညီ ပြစ်ရမည်။ ယင်ျိုးက ့်သ ို့် ညွှန်ျိုးဆ ို 

သြောပ်ပမှုသည် သက်ဆ ိုင်ရောဌောနအြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးနှင့်် ညီည တ်ရမည်။ 

(ဂ) “သ ောဝ”၊ “စစ်မှန်သသော” “စစ်စစ်”၊ “လတ်ဆတ်သသော”၊ “အ မ်တ င်ျိုးပြစ်”၊ “သအေ်ာဂ နစ်”၊ 

“ဇီဝ နည်ျိုးပညော သ ိုျိုး” အစရှ သည့်် အလောျိုးတူအသ ိုျိုးအနှုန်ျိုးမ ောျိုး သ ိုျိုးစ  ပခင်ျိုးသည် 

ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် က ိုေက် (CODEX) စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် 

သက်ဆ ိုင်ရောဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ အမ န့်် ညွှန် ကောျိုးခ က်မ ောျိုးနှင့်် ညီည တ်ရမည်။ 

(ဃ)  ောသောသရျိုး သ ို့်မဟိုတ် ဓသလ့်ထ ိုျိုးတမ်ျိုးဆ ိုင်ရော လိုပ်ပ ိုငခ် င့်် အောဏောရှ  

အြ  ွဲ့အစညျ်ိုးမ ောျိုး၏ သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုးနှင့်် က ိုက်ညီပ က သ ို့်မဟိုတ် 

ယင်ျိုးအြ  ွဲ့အစည်ျိုးမ ောျိုး၏ ခ င့််ပပ ခ က်ရှ ပ က  ောသောတရောျိုး သ ို့်မဟိုတ် 
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ဓသလ့်ထ ိုျိုးတမ်ျိုးနှင့််အညီ ပပင်ဆင်ထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်ဟို (ဥပမော- ဟောလော၊ 

က ိုရှော စသည်ပြင့််) သြေ်ာပပန ိုင်သည်။ 

(င) အစောျိုးအသသောက်တစ်ခိုတ င် ထူျိုးပခောျိုးသည့်် အောန သင်ရှ သ ကောင်ျိုး သြေ်ာပပသည့်် 

အညွှန်ျိုးစောသည် အလောျိုးတူ အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးတ င်ပ  ထ ိုအောန သင်ရှ သ ကောင်ျိုး 

သ သောထင်ရှောျိုးသစပ က သြေ်ာပပန ိုင်သည်။ 

(စ) ပစစည်ျိုးတစ်ခိုခို ပ ဝင်ပခင်ျိုးမရှ သ ကောင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် ထပ်မ ပြည့််စ က်ထောျိုးပခင်ျိုး မရှ သ ကောင်ျိုး 

ထင်ရှောျိုးသအောင် သြော်ပပလ ိုလျှင် ထ ိုပစစည်ျိုးသည် သအောက်သြော်ပပပ အခ က်မ ောျိုးနှင့်် 

က ိုက်ညီပ က ထင်သယောင်ထင်မှောျိုး မပြစ်သစ   သြေ်ာပပန ိုင်သည် - 

  (၁) ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် က ိုေက်(CODEX)စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုးအရ မပြစ်မသန 

   ပ ဝင်ရမည့်် ပစစည်ျိုး မဟိုတ်ပခင်ျိုး၊ 

  (၂) ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက်တ င် ပ ိုမှန်အောျိုးပြင့်် ပ ဝင်သည်ဟို စောျိုးသ ိုျိုးသူမ ောျိုးက 

   ယူဆပမ  ပြစ်သသော ပစစည်ျိုးပြစ်ပခင်ျိုး၊ 

  (၃) ဂိုဏ်သတတ တူ အစောျိုးအသသောက်မ   ျိုးရရှ သစရန် အစောျိုးထ ိုျိုးပစစည်ျိုး သ ိုျိုးစ  မထောျိုး 

   ပခင်ျိုး၊ သ ိုျိုးစ  လျှင်လည်ျိုး ထ ိုအစောျိုးထ ိုျိုးပစစည်ျိုး၏ သသ ောသ ောဝက ို ထင်ရှောျိုး  

  သအောင် သြေ်ာပပထောျိုးပခင်ျိုး၊ 

  (၄) အစောျိုးအသသောက်ထ တ င် ပ ဝင်ပမ ပြစ်သည့်် ပစစည်ျိုးပြစ်ပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် ခ င့််ပပ  

   ထောျိုးသသော ထပ်ပြည့််ပစစည်ျိုးပြစ်ပခင်ျိုး။ 

(ဆ) အောဟောရဓောတ် တစ်ခိုခိုပြစ်သစ တစ်ခိုထက်ပ ို၍ပြစ်သစ ပ ဝင်ပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် ထပ်မ  

ပြည့််စ က်ထောျိုးပခင်ျိုး မရှ သ ကောင်ျိုး ထင်ရှောျိုးသအောင်သြော်ပပပခင်ျိုးက ို 

အောဟောရဆ ိုင်ရောသြေ်ာပပခ က်ဟို မှတ်ယူ၍ ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် 

က ိုေက်(CODEX) စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် သက်ဆ ိုင်ရောဌောနအြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ 

အောဟောရလမ်ျိုးညွှန်ခ က်ဆ ိုင်ရော အမ န့််ညွှန် ကောျိုးခ က်မ ောျိုးနှင့််အညီ သြေ်ာပပရမည်။ 
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(ဇ) ထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် အစောျိုးအသသောက် သ ို့်မဟိုတ် အမှတ်တ ဆ ပ်က ို စ န့််ပစ်ရန် 

ပြစ်သစ၊ ရှင်ျိုးလင်ျိုးြယ်ရှောျိုးရန်ပြစ်သစ၊ ယင်ျိုးတ ို့်နှင့််ဆက်စပ်ပစစည်ျိုးတ ို့်၏ အမ   ျိုးအစောျိုးနှင့်် 

သဆောင်ရွက်ရန် အညွှန်ျိုးတ ို့်က ိုပြစ်သစ စောသောျိုး၊ ရိုပ်ပ ို၊ သသကေတ စသည့်် 

အလောျိုးတူသြောပ်ပခ က်တ ို့်ပြင့်် သြေ်ာပပရောတ င် န ိုင်င တကော သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုးနှင့််အညီ 

သ ို့်မဟိုတ် သက်ဆ ိုင်ရောဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုးမ ောျိုး၏ အမ န့််ညွှန် ကောျိုးခ က်မ ောျိုးနှင့််အညီ 

သြောပ်ပရမည်။ 

အခန်ိုး(၆) 

 ြ်မံ္ထဖေ်ာပြန ုင်ထသောအချက်မ္ျောိုး  

၁၈။  အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးဆ ိုငရ်ော အသပခခ မူမ ောျိုးနှင့််ညီည တ်ပပီျိုး လ မ်လည်လှည့််ပြောျိုးရော မသရောက် 

သည့်် အညွှန်ျိုးစောနှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ ဤပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်တ င် သြေ်ာပပထောျိုးသသော မပြစ်မသန 

ပ ဝင်ရမည့်် လ ိုအပ်ခ က်မ ောျိုးနှင့််သသော်လည်ျိုးသကောင်ျိုး၊ အထူျိုးလ ိုက်နာရမည့်် အခ က်မ ောျိုးနှင့််သသော် 

လည်ျိုးသကောင်ျိုး ဆန့််က င်ပခင်ျိုး မရှ လျှင် အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ် 

တ င် ရိုပ်ပ ို၊ စောသောျိုး၊ ဂရပ်ြစ်ေီဇ ိုင်ျိုး စသည်ပြင့်် မည်သည့်် သတင်ျိုးအခ က်အလက်က ိုမဆ ို သြေ်ာပပလ ို က 

သြောပ်ပန ိုင်သည်။ ယင်ျိုးသ ို့်သြေ်ာပပရောတ င် -  

(က) ဓောတ်ပ ို၊ ရိုပ်ပ ိုနှင့်် ဂရပ်ြစ်ေီဇ ိုင်ျိုးမ ောျိုး အသ ိုျိုးပပ သြော်ပပရော၌ အသီျိုး၊ အရွက်၊  ကက်၊ ငှက်၊ 

သောျိုး၊ င ျိုး၊ ဥ စသည် တ ို့်သည် သ ို့်မဟိုတ် ယင်ျိုး၏ထ က်ကိုန်တ ို့်သည် အစောျိုးအသသောက် 

တ င် ပ ဝင်ပခင်ျိုးမရှ ပ က ရိုပ်ပ ို၊ ဓောတ်ပ ိုနှင့်် ဂရပ်ြစ်ေီဇ ိုင်ျိုးမ ောျိုးပြင့်် ယင်ျိုးတ ို့်က ို သြောပ်ပ 

ပခင်ျိုး မပပ ရ။ သတ်မှတ်ခ က်နှင့်် က ိုက်ညီ၍ သြေ်ာပပရောတ င်လည်ျိုး ယင်ျိုးတ ို့်၏ မူလ 

အန ့်အရသော ပ ိုမ ိုသပေါ်လ င်သကောင်ျိုးမ န်သစရန် အန ့်အရသောတ ိုျိုးသဆျိုး 

ထပ်မ ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးပ က “အန ့်အရသော ထည့််သ င်ျိုးထောျိုးသည်” သ ို့်မဟိုတ် 

အလောျိုးတူစကောျိုးရပ်က ို သြေ်ာပပသည့််  ဓောတ်ပ ို၊ ရိုပ်ပ ိုနှင့်် ဂရပ်ြစ်ေီဇ ိုင်ျိုးတ ို့်နှင့်် 
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ကပ်လ က်တ င် သ သောထင်ရှောျိုးစ ော သြေ်ာပပရမည်။ သြေ်ာပပသည့််အခ  

ယင်ျိုးတ ို့်၏ပင်က ိုယ်သဏ္ဍောန်က ို သပေါ်လ င်ထင်ရှောျိုးစ ော မသြေ်ာပပရ၊။ 

(ခ) ဓောတ်ပ ို၊ ရိုပ်ပ ိုနှင့်် ဂရပ်ြစ်ေီဇ ိုင်ျိုးမ ောျိုးပြင့်် ပ ဝင်ပစစည်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် 

သရောသနှာအစောျိုးအသသောက်၏ ပ ဝင်ပစစည်ျိုးက ို သြေ်ာပပသည့််အခ  ပ ဝင်နှုန်ျိုးအလ ိုက် 

အခ   ျိုးညီစ ော သြောပ်ပရမည်။ 

(ဂ) အစောျိုးအသသောက် ကိုန်ပစစည်ျိုး၏ အဆင့််အတန်ျိုးသတ်မှတ်ခ က်(Grade)က ို သြေ်ာပပမည် 

ဆ ိုပ က လ ယ်ကူရှင်ျိုးလင်ျိုးစ ော နာျိုးလည်န ိုင်သစရမည့််အပပင် မည်သည့််နည်ျိုးနှင့််မဆ ို 

လ မ်လည်လှည့််ပြောျိုးပခင်ျိုး မပြစ်သစရ။ 

၁၉။  အောဟောရတန်ြ ိုျိုး(Nutrition facts)က ို သြေ်ာပပရောတ င် သတ်မှတ်ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးအရ ပြစ်သစ၊ 

က ိုေက်(CODEX)၏ အောဟောရတန်ြ ိုျိုး အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးဆ ိုငရ်ော လမ်ျိုးညွှန်နှင့််ပပင်ဆင်ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က် 

မ ောျိုး (CODEX guidelines on Nutrition labelling CAC/GL 2-1985) အရပြစ်သစ၊ ပမန်မောစ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး 

အရပြစ်သစ သြောပ်ပရမည်။ 

၂၀။   ောျိုးကိုတ် (Bar Code)၊ က  အောကိုတ်(QR Code) စသည့်် သသကေတဝှက်၊ သက်သတ်လ တ် 

(Vegetarian) စသည့်် ညွှန်ျိုးဆ ိုသတ်မှတ်ခ က်၊ ကိုန်စည်အမှတ်အသောျိုး (Brand)၊ ကိုန်စည်အမှတ် 

အသောျိုးအမည် (Brand Name)နှင့်် ကိုန်အမှတ်တ ဆ ပ် (Trademark)၊ ဆို၊ တ ဆ ပ်၊ လက်မှတ်၊ 

ဆန်ျိုးစစ်ခ က်၊ သလ့်လောသတ ွဲ့ရှ ခ က် စသည်တ ို့်နှင့်် ယင်ျိုးတ ို့်က ို ရည်ညွှန်ျိုးသသော စောသောျိုး၊ သသကေတ၊ 

အမှတ်အသောျိုး၊ တ ဆ ပ်စောလ ိုျိုး၊ ရိုပ်ပ ို စသည် တ ို့်က ို အသထောက်အထောျိုး ခ ိုင်လ ိုပ က သြေ်ာပပန ိုင်သည်။ 

သ ို့်ရောတ င်- 

(က) အထက်ပ သြော်ပပခ က်မ ောျိုး၏ စစ်မှန်မှုနှင့်် တရောျိုးဝင်မှုက ို အစောျိုးအသသောက်လိုပ်ငန်ျိုး 

လိုပ်က ိုင်သူက အပပည့််အဝ တောဝန်ယူရမည်။ 
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(ခ) အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် ယင်ျိုးသြေ်ာပပပ အခ က်မ ောျိုး ပ ရှ ပ က သက်ဆ ိုင်ရော ဌောန၊ 

အြ  ွဲ့အစည်ျိုးက တင်ပပသစသည့််အခ  ခ ိုင်လ ိုသသော အသထောက်အထောျိုးမ ောျိုးက ိုပ  

ပူျိုးတ  တင်ပပရမည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ိုင်ရော ဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုးသည် အသထောက်အထောျိုး စ စစ်သတ ွဲ့ရှ မှုအရ 

ယင်ျိုးသြေ်ာပပမှုမ ောျိုးက ို ပ တ်ပင်တောျိုးပမစ်န ိုင်သည်။ 

အခန်ိုး (၇) 

အ ူိုးလ ုက်နောရမ္ည့်် အချက်မ္ျောိုး 

ထဖောပ်ြခ င့်် မ္ပြြုသည့်် အချက်မ္ျောိုး 

၂၁။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် သက်ဆ ိုင်ရော ဌောနအြ  ွဲ့ 

အစည်ျိုးမ ောျိုးက ခ င့််ပပ ထောျိုးပခင်ျိုးမရှ သည့်် ထိုတ်လိုပ်ခ င့််၊ လ ိုင်စင်၊ သထောက်ခ ခ က် စသည်မ ောျိုးနှင့်် 

အလောျိုးတူ သြောပ်ပခ က်မ ောျိုး သြေ်ာပပပခင်ျိုး မပပ ရ။ 

၂၂။ အစောျိုးအသသောက် ထိုတ်လိုပ်ပခင်ျိုးဆ ိုငရ်ော သကောင်ျိုးမ န်သသော က င့််စဉ်မ ောျိုးနှင့်် သက်ဆ ိုင်သည့်် 

သကောင်ျိုးမ န်သသော သန့််ရှင်ျိုးမှုက င့််စဉ် (Good Hygienic Practice)၊ သကောင်ျိုးမ န်သသော ထိုတ်လိုပ်မှု 

က င့််စဉ် (Good Manufacturing Practice)၊ သ ျိုးအနတရောယ် ခ  ပခမ်ျိုးစ တ်ပြောပခငျ်ိုးနှင့်် အသရျိုးပ သသော 

အခ က်အပခော ထ န်ျိုးခ  ပ်မှု (Hazard Analysis and Critical Control Point)၊ အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရော 

စ ခ  န်စ ညွှန်ျိုး သတ်မှတ်သရျိုးအြ  ွဲ့ (ISO: International Organization for Standardization)တ ို့်နှင့်် 

စပ်လ ဉ်ျိုး၍ သက်ဆ ိုင်ရော အသ အမှတ်ပပ လက်မှတ်၊ သထောက်ခ ခ က် အစရှ သည်တ ို့် ရရှ ပပီျိုး ယင်ျိုးတ ို့်က ို 

ရညည်ွှန်ျိုးသသော စောသောျိုး၊ သသကေတ၊ အမှတ်အသောျိုး၊ တ ဆ ပ်စောလ ိုျိုးတ ို့်က ို သက်ဆ ိုင်ရောဌောနအြ  ွဲ့ 

အစည်ျိုး၏ ကက  တင်ခ င့််ပပ ခ က် မရှ    အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ် 

တ င် သြေ်ာပပပခင်ျိုး မပပ ရ။ 

အမှ္တ်တံ  ြ်တ င် သတင်ိုးအချက်အလက်မ္ျောိုး ထဖေ်ာပြပခင်ိုး  
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၂၃။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် သြောပ်ပခ က်မ ောျိုးသည်-  

(က) သောမန်မ က်စ ပြင့်် ရှင်ျိုးလင်ျိုးပပတ်သောျိုးစ ော ြတ်ရှုန ိုင်ရမည်။ 

(ခ) သပေါ်လ င် ထင်ရှောျိုးပပီျိုး သြ ောက်ြ က်၍ မရန ိုင်သည့််အသပခအသနတ င် ရှ ရမည်။ 

(ဂ) သနာက်ခ အသရောင်နှင့်် စောလ ိုျိုးအသရောင်သည် စောလ ိုျိုးမ ောျိုး ပပတ်သောျိုးထင်ရှောျိုးမှုက ို 

အသထောက်အကူ ပပ သစရမည်ပြစ်ပပီျိုး ေီဇ ိုင်ျိုး၊ ဂရပ်ြစ်၊ ရိုပ်ပ ို စသည့်် သနာက်ခ မ ောျိုးနှင့်် 

သရောသထ ျိုးမှုမရှ သစရ။  

(ဃ) စောလ ိုျိုးအရွယ်သည် ပမန်မော အကခရော‘ဝ’(ဝလ ိုျိုး) သ ို့်မဟိုတ် အဂေလ ပ်အကခရောစောလ ိုျိုး 

အသသျိုး ‘o’(အ ို)၏အရွယ် အနညျ်ိုးဆ ိုျိုး တစ်မီလီမီတော ရှ ရမည်။  

(င) သခ င်ျိုးစဉ်တပ်သည့်် စောလ ိုျိုးသည် အသ ကောင်ျိုးအရောပ  စောလ ိုျိုးထက် ကကီျိုးမောျိုးပပီျိုး ထင်ရှောျိုးစ ော 

သပေါ်လ င်ရမည်။ 

(စ) ထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုး အရွယအ်စောျိုးအမ   ျိုးမ   ျိုးအတ က် စောလ ိုျိုးနှင့််သြေ်ာပပခ က်မ ောျိုး၏ 

အရွယအ်စောျိုးက ို သပပောင်ျိုးလ ရောတ င် အခ   ျိုးညီစ ော သပပောင်ျိုးလ  သြေ်ာပပရမည်၊ 

သက်  ုင်ရော ဌောန အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး၏ စ စစ်မ္ှု  ုင်ရော အချက်မ္ျောိုး 

၂၄။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် အစောျိုးအသသောက် 

သ ျိုးအနတရောယ်ကင်ျိုးရှင်ျိုးသရျိုးအတ က် စ စစ်သဆောင်ရွက်မှု လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အရ စောျိုးသ ိုျိုးသူအတ က် အသ သပျိုး 

သြောပ်ပရန် သတ်မှတ်ထောျိုးသသော သအောက်ပ အခ က်မ ောျိုးက ို သက်ဆ ိုင်ရော ဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုးက ပယ်ြ က် 

ရိုပ်သ မ်ျိုးမှု မပပ မခ င်ျိုး မပြစ်မသန သြေ်ာပပသပျိုးရမည် - 

(က) သက်ဆ ိုင်ရော ဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ တရောျိုးဝင်ထိုတ်သပျိုးသသော အစောျိုးအသသောက် 

ခ င့််ပပ ခ က် လက်မှတ်က ို ရရှ ထောျိုးပခင်ျိုးမရှ သသျိုးလျှင် အမှတ်တ ဆ ပ်တ င် “သက်  ုင်ရော 

ဌောနက စ စစ် ောိုးပခင်ိုး မ္ရှ ထသိုးြ ” ဆ ိုသည့်် စောသောျိုးက ို ပမန်မောအကခရော ‘ဝ’(ဝလ ိုျိုး) 

စောလ ိုျိုး  အရွယ် အနည်ျိုးဆ ိုျိုး နှစ်မီလီမီတော စောလ ိုျိုးမည်ျိုး (Bold)ပြင့်် သ ောင်ခတ်၍ သရျိုးသောျိုး 

သြောပ်ပ ရမည်။ 
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(ခ) မည်သူမဆ ို သက်ဆ ိုင်ရောဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ တရောျိုးဝင်ထိုတ်သပျိုးသသော 

အစောျိုးအသသောက် ထိုတ်လိုပ်ခ င့်် သ ို့်မဟိုတ် တင်သ င်ျိုးခ င့်် သ ို့်မဟိုတ် အလောျိုးတူ 

လက်မှတ်က ို  ရရှ လျှင် သက်ဆ ိုင်ရော ဌောနအြ  ွဲ့အစည်ျိုးက 

သတ်မှတ်သြော်ပပရန်ညွှန် ကောျိုးသည့််အမှတ် သ ို့်မဟိုတ် စောသောျိုး စသည်တ ို့်က ို 

ပမန်မောအကခရော ‘ဝ’(ဝလ ိုျိုး) စောလ ိုျိုးအရွယ်အနည်ျိုးဆ ိုျိုးနှစ်မီလီမီတော စောလ ိုျိုးမည်ျိုး 

(Bold)ပြင့််သ ောင်ခတ်၍ သရျိုးသောျိုး သြေ်ာပပရမည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ိုင်ရော ဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုးက စ စစ်၍ ကင်ျိုးလ တ်ခ င့််ပပ သည့်် က စစမှအပ ဓောတ်စော 

(Food Supplement)၊ ပြည့််စ က်စော (Dietary Supplement)၊  ယသဆျိုးပြည့််စ က်စော 

(Herbal Supplement)၊ အောန သင်ထူျိုးအစောျိုးအသသောက် (Functional Food) 

စသည်တ ို့်အပပင် အလောျိုးတူထိုတ်ကိုန်မ ောျိုးတ င် သအောက်ပ သြောပ်ပခ က်က ို 

အမှတ်တ ဆ ပ်သပေါ်တ င် ပမန်မောအကခရော ‘ဝ’(ဝလ ိုျိုး) စောလ ိုျိုးအရွယ် အနည်ျိုးဆ ိုျိုး 

တစ်မီလီမီတော စောလ ိုျိုးမည်ျိုး (Bold) ပြင့်် သ ောင်ခတ်၍ သရျိုးသောျိုး သြေ်ာပပရမည် -  

“အက   ျိုးအောန သင်က ို စ စစ်မထောျိုးပ ။ သရောဂ  ရှောသြ ၊ ကိုသ၊  

  သပ ောက်ကင်ျိုး၊ သက်သော၊ ကောက ယ်သစရန်အတ က် မဟိုတ်” 

သတ ထြိုး ထဖောပ်ြရမ္ည့်် အချက်မ္ျောိုး 

၂၅။  အစောျိုးအသသောက် သ ျိုးအနတရောယ်ကင်ျိုးရှင်ျိုးသရျိုးနှင့်် အမ ောျိုးပပည်သူက န်ျိုးမောသရျိုးအတ က် အထူျိုး 

သတ သပျိုးခ က် သ ို့်မဟိုတ် သတ သပျိုးခ က်က ို အမှတ်တ ဆ ပ်၌ သြေ်ာပပရန် ညွှန် ကောျိုးပ က တ က စ ော 

လ ိုက်နာသြေ်ာပပရမည်။ 

၂၆။ ပပည်သူလူထို က န်ျိုးမောသရျိုးအတ က် အောဟောရဓောတ်(Nutrient)၊ အောဟောရပြည့်် 

အစောျိုးအသသောက် (Fortified Food)၊ မ   ျိုးဗီဇပပင် အစောျိုးအသသောက်(Genetically Modified Food)နှင့်် 

ကူျိုးစက်မဟိုတ်သသောသရောဂ မ ောျိုး ကောက ယ်ထ န်ျိုးခ  ပ်န ိုင်သရျိုး စသည်တ ို့်နှင့်် သက်ဆ ိုင်သည့်် အမှတ် 

တ ဆ ပ်တ င် သြေ်ာပပရမည့််အခ က်မ ောျိုး၊ အညွှန်ျိုးစောတ င် သြောပ်ပရမည့််အခ က်မ ောျိုး၊ သတ သပျိုးသြေ်ာပပရ 
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မည့််အခ က်မ ောျိုးက ို သက်ဆ ိုင်ရော ဌောန၊ အြ  ွဲ့အစည်ျိုးက ညွှန် ကောျိုးလျှင် ယင်ျိုးအခ က်မ ောျိုးက ို မပြစ် မသန 

သြောပ်ပသပျိုးရမည်။ 

အခန်ိုး(၈) 

ကင်ိုးလ တ်ခ င့်် 

၂၇။ အမှတ်တ ဆ ပ်သြေ်ာပပပခင်ျိုးဆ ိုင်ရော ကင်ျိုးလ တ်ခ င့််အသနပြင့်် ဟင်ျိုးခတ်အသမွှျိုးအကက  ငမ် ောျိုး၊ 

သဆျိုး က်ဝင်ပစစည်ျိုးမ ောျိုးမှအပ ကိုန်ပစစည်ျိုး၏ အက ယ်ဆ ိုျိုး မ က်နှာပပင်သည် ၁၀ စတိုရန်ျိုး စင်တီမီတော 

သအောက်ငယ်လျှင် အပ ိုေ် ၇၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ နှင့်် အပ ိုေ် ၁၄ တ ို့်တ င် ပပဋ္ဌောန်ျိုးထောျိုးသည်တ ို့်က ို သြေ်ာပပပခင်ျိုးမှ 

ကင်ျိုးလ တ်ခ င့််ပပ သည်။ 

၂၈။ လက်လီဆ ိုင်မ ောျိုးတ င် သရောင်ျိုးခ သူက ိုယ်တ ိုင် ထည့််သ င်ျိုးထိုပ်ပ ိုျိုးသပျိုးသသော သ ို့်မဟိုတ် ယောယီ 

ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးသည် ဤအမ န့််ပ  အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးမှ ကင်ျိုးလ တ်ခ င့်် 

ရှ သည်။ 

၂၉။ (က) အစောျိုးအသသောက်၏ အရည်အသသ ျိုးအတ က်ပြစ်သစ၊ သ ျိုးအနတရောယ် ကင်ျိုးရှင်ျိုးသရျိုး 

 အတ က်ပြစ်သစ၊ နည်ျိုးပညော တစ်ရပ်ရပ်အရပြစ်သစ အထိုပ်ကကီျိုးထ တ င် အထိုပ်ငယ်မ ောျိုး 

 ထိုပ်ပ ိုျိုးထည့််သ င်ျိုးထောျိုးပ က ယင်ျိုးအထိုပ်ငယ်မ ောျိုးသည် အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးမှ 

 ကင်ျိုးလ တ်ခ င့််ရှ သည်။ 

 (ခ) သ ို့်ရောတ င် အထိုပ်ကကီျိုးသပေါ်တ င် အမှတ်တ ဆ ပ် သတ်မှတ်ခ က် အပပည့််အစ ို ပ ရှ ရမည့်် 

 အပပင် အတ င်ျိုးရှ  အထိုပ်ငယ်မ ောျိုးက ို လက်လီ သရောင်ျိုးခ ပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် တ ိုက်ရ ိုက် 

 ပပင်ဆင်တည်ခင်ျိုးပခင်ျိုး မပပ ရန် ထင်ရှောျိုးသပေါ်လ င်စ ော သတ သပျိုးသြေ်ာပပထောျိုးရမည်။ 

 (ဂ) အထိုပ်ကကီျိုးတ င်ပ ဝင်သည့်် အထိုပ်ငယ်သလျိုးမ ောျိုးက ို လက်လီသရောင်ျိုးခ ရန် သ ို့်မဟိုတ် 

 တ ိုက်ရ ိုက်ပပင်ဆင်တည်ခင်ျိုးရန် ရည်ရွယ်ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးပ က အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးမှ 

 ကင်ျိုးလ တ်ခ င့််မရပ  ယင်ျိုးအထိုပ်ငယ်မ ောျိုးသပေါ်တ င် အမှတ်တ ဆ ပ် သတ်မှတ်ခ က် 

 အပပည့််အစ ိုက ို သြေ်ာပပသပျိုးရမည်။ 
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၃၀။ စောျိုးသ ိုျိုးသူထ တ ိုက်ရ ိုက်သရောင်ျိုးခ ပခင်ျိုးမပပ    ပပ ပပင်ထိုတ်လိုပ်သည့်် သ ို့်မဟိုတ် ထိုပ်ပ ိုျိုးသည့်် 

လိုပ်ငန်ျိုးတစ်ခိုခိုထ  သရောင်ျိုးခ ရန် အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးသည် ဤအမ န့််ပ  

ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးမှ ကင်ျိုးလ တ်ခ င့်် ရရှ သသော်လည်ျိုး အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ပခင်ျိုးနှင့်် 

သက်ဆ ိုင်သည့်် လ ိုသလောက်သသော သတင်ျိုးအခ က်အလက် အသထောက်အထောျိုး အပပည့််အစ ိုက ို 

ဝယ်ယူသူထ  သီျိုးပခောျိုးစောရွက်စောတမ်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် အီလက်ထသရောနစ် နည်ျိုးလမ်ျိုး စသည့်် တစ်နည်ျိုး 

နည်ျိုးပြင့်် သပျိုးအပ်ရမည်။  

 

 

အခန်ိုး (၉) 

တောဝန်ရှ ပခင်ိုး 

၃၁။ အစောျိုးအသသောက် လိုပ်ငန်ျိုးလိုပ်က ိုင်သူ မည်သူမဆ ို သအောက်ပ တ ို့်က ို လ ိုက်နာသဆောင်ရွက်ရမည် 

-   

(က) အစောျိုးအသသောက်ထိုတ်လိုပ်သူ၊ တင်သ င်ျိုးသူ သ ို့်မဟိုတ် ပြန့််ပြ ျိုးသူသည် 

အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုးတ င် ဤအမ န့််ပ  ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်နှင့်် 

ပပည့််စ ိုညီည တ်စ ော အမှတ်တ ဆ ပ်ကပ်ရန်၊ 

(ခ) အစောျိုးအသသောက်က ို ပပန်လည်ထိုပ်ပ ိုျိုးပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် ပပင်ဆင်ထိုပ်ပ ိုျိုးပခင်ျိုး 

သဆောင်ရွက်ပ က ယင်ျိုးသ ို့် သဆောင်ရွက်သူ သ ို့်မဟိုတ် ယင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးက ို ပ ိုင်ဆ ိုင်သူ 

မည်သူမဆ ို ဤအမ န့််ပ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်နှင့်် ပပည့််စ ိုညီည တ်စ ော အမှတ်တ ဆ ပ် ကပ်ရန်၊ 

(ဂ) အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်က ို ထပ်ဆင့််ပြန့််ပြ ျိုးပခင်ျိုး၊ 

သယ်ယူပ ို့်သဆောင်ပခင်ျိုး၊ သ ိုသလှောင်ပခင်ျိုး၊ လက်ကောျိုး လက်လီသရောင်ျိုးခ ပခင်ျိုး၊ 

သရ ွဲ့သပပောင်ျိုးသယ်ယူသရောင်ျိုးခ ပခင်ျိုး(Mobile Sale)၊ အင်တောနက်မှ သရောင်ျိုးခ ပခင်ျိုး (Online 
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Sale) စသည့်် နည်ျိုးလမ်ျိုးတစ်မ   ျိုးမ   ျိုးပြင့်် စောျိုးသ ိုျိုးသူထ  တ ိုက်ရ ိုက်ပြစ်သစ 

သ ယ်ဝ ိုက်၍ပြစ်သစ သရောင်ျိုးခ သူ သ ို့်မဟိုတ် သရောင်ျိုးခ သည့်် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်တ င်ပ ဝင်သူ 

မည်သူမဆ ို ဤအမ န့်ပ်  ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်နှင့်် ပပည့််စ ိုညီည တ်သည့်် အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော 

အစောျိုးအသသောက်က ိုသော  ပြန့််ပြ ျိုးပခင်ျိုး၊ သယ်ယူပခင်ျိုး၊ သ ိုသလှောင်ပခင်ျိုး၊ 

သရောင်ျိုးခ ပခင်ျိုးပပ လိုပ်ရန်၊ 

(ဃ) အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသောအစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၏ 

ရှင်ျိုးလင်ျိုးခ က်က ို သက်ဆ ိုင်ရောဌောနအြ  ွဲ့အစည်ျိုးက တင်ပပသစသည့််အခ  

ပမန်မော ောသော သ ို့်မဟိုတ် အဂေလ ပ် ောသောပြင့်် အခ က်အလက် ပပည့််စ ိုမှန်ကန်စ ော 

တင်ပပရန်။ 

၃၂။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်က ို ခင်ျိုးက င်ျိုးပပသပခင်ျိုး၊ နမူနာသပျိုးပခင်ျိုး၊ လှ ေ န်ျိုး 

ပခင်ျိုး ပပ လိုပ်သူ မည်သူမဆ ို ဤအမ န့််ပ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်နှင့်် ပပည့််စ ိုညီည တ်သည့်် အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုး သသော 

အစောျိုးအသသောက်က ိုသော အသ ိုျိုးပပ ရန် တောဝန်ရှ သည်။  

၃၃။ အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်က ို ခ က်ပပ တ်ပခင်ျိုး၊ ပပင်ဆင်ပခင်ျိုး၊ တည်ခင်ျိုးပခင်ျိုး၊ 

သက ျိုးသမ ျိုးပခင်ျိုးပပ ရန် အသ ိုျိုးပပ သူ သ ို့်မဟိုတ် ပပင်ဆင်တည်ခင်ျိုးသရောင်ျိုးခ သူ သ ို့်မဟိုတ် စောျိုးသသောက် 

ဆ ိုင်လိုပ်ငန်ျိုး လိုပ်က ိုင်သူ မည်သူမဆ ို ဤအမ န့််ပ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်နှင့်် ပပည့််စ ိုညီည တ်သည့်် 

အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်က ိုသော အသ ိုျိုးပပ ရန်၊ အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် အညွှန်ျိုးစောပ  

အညွှန်ျိုးမ ောျိုးအတ ိုင်ျိုး သလ ေ်ာကန်စ ော သ ိုျိုးစ  ရန်နှင့်် ယင်ျိုးသ ို့် လ ိုက်နာ သဆောင်ရွက်သ ကောင်ျိုး တောဝန်ခ ရန် 

တောဝန်ရှ သည်။  

၃၄။ စောျိုးသ ိုျိုးသူ မည်သူမဆ ို ဤအမ န့််ပ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးနှင့်် ညီည တ်သသော အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် 

အညွှန်ျိုးစော ဟိုတ်မဟိုတ် သတ ပပ ဝယ်ယူရန်၊ အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် အညွှန်ျိုးစောပ  အညွှန်ျိုးမ ောျိုးအတ ိုငျ်ိုး 

သလ ေ်ာကန်စ ော သ ိုျိုးစ  ရန်၊ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးနှင့်် ညီည တ်သသော အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် အညွှန်ျိုးစောပ ဝင်သည့်် 

အစောျိုးအသသောက်က ို သရွျိုးခ ယ်စောျိုးသ ိုျိုးရန် တောဝန်ရှ သည်။ 
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၃၅။ မည်သူမဆ ို ဤအမ န့််ပ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးနှင့်် မညီည တ်သသော အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် အညွှန်ျိုးစောက ို 

သတ ွဲ့ရှ လျှင် အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးက ပ်က သရျိုးဦျိုးစီျိုးဌောန သ ို့်မဟိုတ် အမ   ျိုးသောျိုး အစောျိုးအသသောက် 

ဥပသေအရ ြ  ွဲ့စည်ျိုးသသော သကော်မတီ  သ ို့်မဟိုတ် အြ  ွဲ့အစညျ်ိုးထ  သတင်ျိုးသပျိုးပ ို့် တ ိုင် ကောျိုးပခင်ျိုးက ို 

လ တ်လပ်စ ော သဆောင်ရွက်န ိုင်သည်။   

အခန်ိုး (၁၀) 

အခ င့််အောဏောအြ်နှင်ိုးပခင်ိုး 

၃၆။ က န်ျိုးမောသရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောန၊ အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးက ပ်က သရျိုးဦျိုးစီျိုးဌောန နှင့်် အမ   ျိုးသောျိုး 

အစောျိုးအသသောက် ဥပသေအရ ြ  ွဲ့စည်ျိုးထောျိုးသသော သကော်မတီမ ောျိုးသည် ဤအမ န့််ပ  ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးက ို 

လ ိုက်နာပခငျ်ိုးရှ မရှ  ကကီျိုး ကပ်က ပ်က စ စစ်ရန်၊ သလ ေ်ာညီမှုရှ မရှ  ဆ ိုျိုးပြတ် သဆောင်ရွက်ရန်နှင့်် 

က မ်ျိုးက င်သူ၏ ထင်ပမင်ခ က်သပျိုးရန် စသည့််က စစရပ်မ ောျိုး သဆောင်ရွက်ရမည်။ ယင်ျိုးက စစရပ်မ ောျိုး 

သဆောင်ရွက်ရောတ င် သသ ောက  လ  မှု၊ အပငင်ျိုးပ ောျိုးမှု နှင့်် ခခ င်ျိုးခ က်သပျိုးမှုမ ောျိုးအတ က် 

အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးက ပ်က သရျိုးဦျိုးစီျိုးဌောန၊ ညွှန် ကောျိုးသရျိုးမှ ျိုးခ  ပ်၏ ဆ ိုျိုးပြတ်ခ က်သည် 

အပပီျိုးအပပတ် ပြစ်သစရမည်။ သ ို့်သသော် အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးက ပ်က သရျိုးဦျိုးစီျိုးဌောနနှင့်် အမ   ျိုးသောျိုး 

အစောျိုးအသသောက် ဥပသေအရ ြ  ွဲ့စည်ျိုးသသောသကေ်ာမတီ သ ို့်မဟိုတ် အြ  ွဲ့အစည်ျိုးမ ောျိုးသည် အစောျိုးအသသောက် 

မ ောျိုး သစ ျိုးက က်မတင်မီ အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် အညွှန်ျိုးစောက ို စစ်သဆျိုး အတည်ပပ သပျိုးရန် တောဝန်မရှ သစရ။ 

၃၇။ က န်ျိုးမောသရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောန၊ အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးက ပ်က သရျိုးဦျိုးစီျိုးဌောန သည် 

အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် အညွှန်ျိုးစောတ င်သြေ်ာပပရမည့်် သအောက်ပ အခ က်မ ောျိုးအပပင် အလောျိုးတူ က စစရပ် မ ောျိုးနှင့်် 

ယင်ျိုးက စစရပ်မ ောျိုးက ို ကကီျိုး ကပ်သဆောငရ်ွက်ရန်အတ က် လ ိုအပ်သသော အမ န့််သ ကေ်ာပငောစော၊ အမ န့််၊ 

ညွှန် ကောျိုးခ က်နှင့်် လိုပ်ထ ိုျိုးလိုပ်နည်ျိုးမ ောျိုးက ို အမ   ျိုးသောျိုး အစောျိုးအသသောက် ဥပသေ ပိုေ်မ ၃၈၊ ပိုေ်မခ   (ခ) 

အရ ထိုတ်ပပန်သဆောင်ရွက်ရမည်- 

(က) အောဟောရဆ ိုင်ရော သြေ်ာပပခ က်မ ောျိုး၊ 

(ခ) အောဟောရဆ ိုင်ရော အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၊ 
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(ဂ) က န်ျိုးမောသရျိုးဆ ိုငရ်ော အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး၊ 

(ဃ) က န်ျိုးမောသရျိုးဆ ိုငရ်ော သတ သပျိုးခ က်မ ောျိုး၊ 

(င) ထိုပ်ပ ိုျိုးပစစည်ျိုးဆ ိုင်ရော သြေ်ာပပခ က်မ ောျိုး၊ 

(စ) မ   ျိုးဗီဇ/ဇီဝနည်ျိုးပညောဆ ိုင်ရော သြောပ်ပခ က်မ ောျိုး၊ 

(ဆ) အထူျိုးပပ  သြေ်ာပပခ က်မ ောျိုး၊ (“သ ောဝ”၊ “သအေ်ာဂ နစ်” - စသည်) 

(ဇ) အစောျိုးအသသောက်အမ   ျိုးအမည် သတ်မှတ်ခ က်မ ောျိုး။ 

၃၈။ အစောျိုးအသသောက်သ ျိုးအနတရောယ်ကင်ျိုးရှင်ျိုးသစရန် စ စစ်သဆောင်ရွက်ရောတ င် သက်ဆ ိုင်ရော 

ဌောနအြ  ွဲ့အစည်ျိုး၏ လိုပ်ထ ိုျိုးလိုပ်နည်ျိုးအရ အမှတ်တ ဆ ပ်တင်ပပပခင်ျိုးက ို သဆောင်ရွက်သစသည့််အခ  

မည်သူမျှ ပ က်က က်ပခင်ျိုး မရှ သစရ။ 

အခန်ိုး (၁၁) 

အောဏော သက်ထရောက်ပခင်ိုး 

၃၉။ ဤအမ န့်် ထိုတ်ပပန်သ ကညောပခင်ျိုးမပပ မီ ပပည်တ င်ျိုးတ င်ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးသသော သ ို့်မဟိုတ် ပပည်ပ 

မှ တင်သ င်ျိုးထောျိုးသသော မည်သည့််အစောျိုးအသသောက်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်သပေါ်တ င်မဆ ို သနာက်သ ကောင်ျိုး 

ပပန် အောဏောသက်သရောက်ပခင်ျိုး မရှ သစရ။ ထ ို့်အပပင ် ဤအမ န့််ပ အောဏောသက်သရောက်သည့်် ကောလ 

သတ်မှတ်ခ က်က ို ပပည်တ င်ျိုးထိုတ်လိုပ်ရက်စ   သ ို့်မဟိုတ် ပပည်ပမှ တင်သ င်ျိုးရက်စ  ပြင့််သော အဆ ိုျိုးအပြတ ်

ပပ ရမည်ပြစ်ပပီျိုး ဤအမ န့််မတ ိုင်မီ အမှတ်တ ဆ ပ်က ို ခ င့််ပပ ထောျိုးသည် ပြစ်သစ ခ င့််ပပ မထောျိုးသည် ပြစ်သစ 

ဤပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးသည် တစ်သပပျိုးညီ အောဏောသက်သရောက်သစရမည်။  

၄၀။ ဤအမ န့််က ို ထိုတ်ပပန်သ ကညောသည့််ရက်မှစ၍ တစ်နှစ်တော ကောလက ို 

အသ ပညောသပျိုးကောလနှင့်် ပပင်ဆင်ခ  န် ကောလအပြစ် မှတ်ယူရမည်။ ယင်ျိုးကောလ 

ပပည့််သပမောက်သည့််ရက်မှစ၍ သအောက်သြေ်ာပပပ  အတ ိုင်ျိုး အစောျိုးအသသောက်လိုပ်ငန်ျိုး အမ   ျိုးအစောျိုးနှင့်် 

ယှဉ်တ  သြေ်ာပပထောျိုးသည့််် ကောလက ို ပပ ပပင်တည့််မတ် ကောလအပြစ် မှတ်ယူရမည်- 
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(က) ပပည်ပမှ တင်သ င်ျိုးပခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး၊ ပပည်တ င်ျိုး အလတ်စောျိုးစီျိုးပ ောျိုးသရျိုးလိုပ်ငန်ျိုးနှင့်် 

ယင်ျိုးအထက် စီျိုးပ ောျိုးသရျိုး လိုပ်ငန်ျိုးမ ောျိုးအတ က် သ ိုျိုးလ၊ 

(ခ) ပပည်တ င်ျိုး အသသျိုးစောျိုး စီျိုးပ ောျိုးသရျိုးလိုပ်ငန်ျိုးမ ောျိုးအတ က် သပခောက်လ၊ 

(ဂ) အပ ိုေ်ခ   (က)နှင့််(ခ)တ င် အက   ျိုးမဝင်သသော အစောျိုးအသသောက်လိုပ်ငန်ျိုးမ ောျိုး 

အောျိုးလ ိုျိုးအတ က် က ိုျိုးလ။  

၄၁။ ပပ ပပင်တည့််မတ်ကောလအတ င်ျိုး ဤအမ န့််ပ ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်နှင့်် မညီသသော အမှတ်တ ဆ ပ်နှင့်် 

အညွှန်ျိုးစောမ ောျိုး ပ ရှ သည့်် အသင့််ထိုပ်ပ ိုျိုးထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်အတ က် သအောက်သြေ်ာပပပ  စီမ  

ခန့််ခ  သရျိုး နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ောျိုး က င့််သ ိုျိုး၍  ပပ ပပင်တည့််မတ် သဆောင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပထမအကက မ်သြောက်ြ က်ပခင်ျိုးပြစ်ပ က သက်ဆ ိုင်ရော တောဝန်ရှ လိုပ်ငန်ျိုးရှင်မ ောျိုးအောျိုး 

အသ သပျိုး ပပ ပပင်သစပခင်ျိုး၊ စောပြင့််သတ သပျိုးပခင်ျိုးသ ို့်မဟိုတ် ကတ ခ ဝန်ထ ိုျိုးသစပခင်ျိုး၊ 

(ခ) ေိုတ ယအကက မ်သြောက်ြ က်ပခင်ျိုးပြစ်ပ က ယင်ျိုးအစောျိုးအသသောက်က ို သစ ျိုးက က်တင်ပခင်ျိုး 

မှ တောျိုးပမစ်ပခင်ျိုး၊ ပပန်လည်သ မ်ျိုးဆည်ျိုးသစပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် ြ က်ဆီျိုးသစပခင်ျိုး၊ 

(ဂ) တတ ယအကက မ်သြောက်ြ က်ပခင်ျိုးပြစ်ပ က တင်သ င်ျိုးပခင်ျိုး၊ တင်ပ ို့်ပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် 

ထိုတ်လိုပ်ပခင်ျိုး၊ ပြန့််ပြ ျိုးပခင်ျိုးဆ ိုင်ရော သထောက်ခ ခ က်က ို ကောလသတ်မှတ်ခ က်ပြင့်် 

သခတတ ရိုပ်သ မ်ျိုးပခင်ျိုး သ ို့်မဟိုတ် ပယ်ြ က်ပခင်ျိုး။ 

၄၂။ ပပ ပပင်တည့််မတ်ကောလပပီျိုးဆ ိုျိုးခ  န်မှစ၍ အပ ိုေ် ၄၁ ပ စီမ ခန့််ခ  သရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ောျိုး သောမက 

အမ   ျိုးသောျိုး အစောျိုးအသသောက်ဥပသေ ပိုေ်မ ၃၁ အရ အသရျိုးယူအပပစ်သပျိုးပခင်ျိုးက ို စတင်သဆောင်ရွက် 

ရမည်။ 

၄၃။ က န်ျိုးမောသရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောန၊ ပမန်မောန ိုင်င အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးအောဏောပ ိုင် အြ  ွဲ့၏ 

အမ န့််သ ကေ်ာပငောစောအမှတ် ၂၂/၂၀၁၄ ပြင့်် ပပဋ္ဌောန်ျိုးထောျိုးသည့်် န ို့်စ ို့်ကသလျိုးနှင့််ကသလျိုးငယ် အတ က် 

သြော်စပ်ထိုတ်လိုပ်ထောျိုးသသော အစောျိုးအသသောက်မ ောျိုး သစ ျိုးက က်တင်ပခင်ျိုးဆ ိုင်ရောအမ န့််နှင့်် 

အက   ျိုးဝင်သသော စောျိုးသသောက်ကိုန်မ ောျိုးသည် ဤအမ န့််ပ  ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးနှင့်် ညီည တ်သစရန် ပပင်ဆင် 
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ရန်လ ိုအပ်ပ က ဤအမ န့််က ို ထိုတ်ပပန်သ ကညောသည့််ရက်မှစ၍ တစ်နှစ်တော ကောလအတ င်ျိုး ပပီျိုးစီျိုး 

သအောင် ပပင်ဆင်ရမည့််အပပင် အထက်အပ ိုေ် ၄၀ ပ  ပပ ပပင်တည့််မတ်ကောလက ို ခ စောျိုးခ င့်် မရှ သစရ။ 

အခန်ိုး (၁၂) 

အထရိုးယူပခင်ိုး 

၄၄။ အစောျိုးအသသောက်လိုပ်ငန်ျိုးလိုပ်က ိုင်သူ မည်သူမဆ ို ဤအမ န့််ပ  သက်ဆ ိုင်ရော လ ိုက်နာရန် 

ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်တစ်ခိုခိုက ို လ ိုက်နာမှု မရှ လျှင် သ ို့်မဟိုတ် တောျိုးပမစ်ခ က် တစ်ခိုခိုက ို သြောက်ြ က်လျှင် 

အမ   ျိုးသောျိုးအစောျိုးအသသောက်ဥပသေပိုေ်မ ၃၁ အရ အသရျိုးယူ အပပစ်သပျိုးပခင်ျိုး ခ ရမည်။ 

၄၅။ ဤအမ န့််ပ  ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးက ို သြောက်ြ က်က  ျိုးလ န်သူအောျိုး အမ   ျိုးသောျိုးအစောျိုးအသသောက် 

ဥပသေပိုေမ် ၃၁ အရ တရောျိုးစ  ဆ ိုရောတ င် အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးက ပ်က သရျိုးဦျိုးစီျိုးဌောန သ ို့်မဟိုတ် 

သက်ဆ ိုင်ရော တ ိုင်ျိုးသေသကကီျိုး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ် အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးက ပ်က သရျိုးဦျိုးစီျိုးဌောန 

၏ ကက  တင်ခ င့််ပပ မ န့််ရယူရမည်။ 

၄၆။ အစောျိုးအသသောက်လိုပ်ငန်ျိုး လိုပ်က ိုင်သူသည် အမ   ျိုးသောျိုးအစောျိုးအသသောက် ဥပသေပ  လိုပ်ပ ိုငခ် င့်် 

အရ ထိုတ်ပပန်သ ကေ်ာပငောထောျိုးသသော နည်ျိုးဥပသေ၊ အမ န့််၊ ညွှန် ကောျိုးခ က်ပ  အမှတ်တ ဆ ပ်၊ အညွှန်ျိုးစော 

တ ို့်နှင့်် သက်ဆ ိုင်သည့်် ပပဋ္ဌောန်ျိုးခ က်မ ောျိုးက ို ဆက်လက် လ ိုက်နာက င့််သ ိုျိုးရမည်။  

 

 

သေ က်တောသက်ခ ိုငဝ်င်ျိုး 

 ဥကကဌ 

ပမန်မောန ိုင်င အစောျိုးအသသောက်နှင့််သဆျိုးဝ ျိုးအောဏောပ ိုင်အြ  ွဲ့ 

 

 

 


