
 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ် 

ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန 

ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန 

အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာန 

 

 

 

 

 

အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် လာက်ထားြခင်းဆိင်ရာ 

လမ်းညန်ချက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၀၉  ခနှစ် ဖ ဖ ဝါရီလ 

 

 

 

 

 

 



ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ် 

ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန 

ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန 

အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာန 

အမှတ်၃၅၊ မင်း ကျာင်းလမ်း ၊ ဒဂမိုန့ယ်၊ ရန်ကန်မို။့ 

(ဖန်း-၉၅-၁-၂၄၅၃၃၀၊၂၄၅၃၃၂) 

 

အလှကန်ပစ္စည်းများမှတ်တမ်းတင်ခွင့်ြပုရန်ကနဦး လာက်ထားြခင်း 

၁။ အလှကန်ပစ္စည်းများကိ ဈးကွက်တင် ရာင်းချမည့် တာဝန်ရိှပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီ သည် 

အလှကန်ပစ္စည်းများကိ ဈးကွက်မတင်မီ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ အစား အ သာက် 

နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာနသိ ့သတ်မှတ်ပစ အမှတ်(၁)ြဖင့် လာက်ထား ရမည်။ 

၂။ အလှကန်ပစ္စည်းအမျို းတူ၊ အဆင်ကဲွများနှင့် အ ရာင်အမျို းမျို းတိအ့တွက် အလှကန် 

ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် လာက်လာတစ် စာင်ြဖင့် လာက်ထားနိင် သည်။ သိ ့ သာ် 

အ ရာင်တစ်ခချင်းအတွက် ကန်သ့တ်ပစ္စည်းပါဝင်မ ရာခိင်နန်းများကိ တင်ြပ လာက်ထား ရမည်။ ကနဦး 

တင်ြပ လာက်ထားသည့်စာရင်းတွင် မပါဝင် သည့်အ ရာင်များ အတွက် ကိမူ သီးြခား 

အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့်အသစ် လာက်ထားရမည်။ 

၃။ လာက်လာကိ ပနိှပ်စာလးြဖင့် ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၄။ လာက်လာတွင် ထည့်သွင်း ဖ ြပထား သာ အချက်အလက်များကိ သင့် လျာ် သာ 

ရည်ညန်းချက်များြဖင့် ဖ ြပရမည်။ 

၅။ စာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားများကိ “အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ရာ တွင် 

လိအပ် သာအ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများစာရင်း” တွင် ဖ ြပထားသည့် အစီအစဉ် အတိင်း 

ပူးတဲွတင်ြပ လာက်ထားရမည်။ 

၆။ အ ထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ မြပည့်စသည့် လာက်လာများကိ လက်ခမည် မဟတ်ပါ။ 

၇။ လာက်ထားလာကိ အလှကန်ပစ္စည်းများပိင်ရှင်၏ တရားဝင်ကိယ်စားလှယ် ြဖစ်သူ ကိယ်တိင် 

တင်ြပ လာက်ထားရမည်။ 



၈။ အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့်ကိ ပယ်ချြခင်းခရ သာ လာက်ထားမများ တွင် 

တင်ြပ လာက်ထားခ့ဲသည့် စာရွက်စာတမ်းများကိ ြပန်လည် တာင်းဆိရယူ ခွင့်မရိှပါ။ 

၉။ အလှကန်ပစ္စည်း မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်သည် အသိအမှတ်ြပုထတ် ပးထား သည့် နမှ့စ၍ 

(၂)နှစ်တိတိ သက်တမ်းရိှသည်။ 

မှတ်တမ်းတင်ထား သာ အလှကန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ 

ြပာင်းလဲမများြပုလပ်ြခင်း 

၁။ မှတ်တမ်းတင်ထား သာ အလှကန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက် တစ်ခခ 

ကိြပင်ဆင် ြပာင်းလဲမများြပုလပ်လိပါက အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါး ကွပ်ကဲ ရးဌာန၏ 

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်သာြပုလပ်ရမည်။ 

၂။ ထိသိြ့ပုလပ်ရန်အတွက် အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ် ရရိှ ထား 

သူသည် ြပာင်းလဲမြပုလပ်ရသည့် အ ကာင်းရင်းများကိ ဖ ြပ၍ “အလှကန်ပစ္စည်း 

မှတ်တမ်းတင်ခွင့် လာက်လာတွင် ြပာင်းလဲမများြပုလပ်ြခင်း” အတွက်အစားအ သာက် နှင့် 

ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

၃။ အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် မိတ္တ ူတစ် စာင်ကိ လာက် 

ထားလာနှင့်အတူပူးတဲွတင်ြပရမည်။ 

အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် သက်တမ်းတိးြခင်း 

၁။ အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် သက်တမ်းတိးြခင်းကိ မှတ်တမ်းတင်သည့် သက်တမ်း 

မကန်ဆးမီ (၁)လအလိတွင် လာက်ထားရမည်။ 

၂။ သက်တမ်းတိး လာက်ထားြခင်းကိ အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် လာက်ထား ြခင်း 

တွင် ဖ ြပခ့ဲသည့်အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃။ အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းလိအပ်မများမှာ ကနဦး လာက်ထားြခင်း နှင့် 

အတူတူပင်ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ်အ ကာင်းအရာအချက်အလက်အသစ်များကိမူ ြပင်ဆင် ြပာင်း 

လဲတင်ြပ ပးရမည်။ 



၄။ အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် သက်တမ်းတိးရန်ပျက်ကွက်ပါက မှတ်တမ်း တင်သည့် 

သက်တမ်းကန်ဆး သာ နရ့က်မှစ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းသည် ပျက်ြပယ် ပီး ြဖစ် ပမည်။ 

အလှကန်ပစ္စည်းများမှတ်တမ်းတင်ခွင့် လာက်ထားြခင်းတွင် လိအပ် သာ 

အ ထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ 

၁။ အလှကန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ/ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချသူများအတွက် 

(က) အလှကန်ပစ္စည်းပိင်ရှင် (သိမ့ဟတ်)ထတ်လပ်သူထမှ တရားဝင် ကိယ်စားလှယ် 

ြဖစ် ကာင်း ထာက်ခချက်မိတ္တ ူ၊ 

(ခ) ြပည်တွင်းကမ္ပဏီ၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းလိင်စင်(သိမ့ဟတ်) ကမ္ပဏီ မှတ်ပတင် 

လက်မှတ်မိတ္တ ူ၊ 

(ဂ) မူလထတ်လပ် သာနိင်ငတွင် အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ထား ပီး ကာင်း 

အသိအမှတ်ြပုလာ၊ 

(ဃ) ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်း အြပည့်အစနှင့် ကန်သ့တ်ထား သာ ပါဝင်ပစ္စည်း များ၏ 

ပါဝင်မအချို းအစားရာခိင်နန်းများ၊ 

(င) အလှကန်ပစ္စည်း၏ အမှတ်တဆိပ် ဖ ြပချက်အြပည့်အစ မူရင်းတစ်စ၊ 

 (ြပင်ပထပ်ပိးပစ္စည်းနှင့် မူလထည့်သွင်းထပ်ပိးထား သာပစ္စည်း) 

၂။ အလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်သူများအတွက် 

 (က) ထတ်လပ်သူ၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းလိင်စင်မိတ္တ ူ၊ 

 (ခ) ပဂ္ဂလိကစက်မလက်မ မှတ်ပတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူ၊ 

 (ဂ) အလှကန်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်မိတ္တ ူ၊ 

(ဃ) ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းအြပည့်အစနှင့်  ကန်သ့တ်ထား သာပါဝင် ပစ္စည်း များ၏ ပါဝင်မ 

အချို းအစားရာခိင်နန်းများ၊ 

(င) အလှကန်ပစ္စည်း၏အမှတ်တဆိပ် ဖ ြပချက်အြပည့်အစ မူရင်းတစ်စ၊(ြပင်ပ 

ထပ်ပိးပစ္စည်းနှင့် မူလထည့်သွင်းထပ်ပိးထား သာပစ္စည်း) 



အလှကန်ပစ္စည်းအမှတ်တဆိပ် ဖ ြပြခင်းဆိင်ရာ  လိအပ်ချက်များ 

၁။ အာက်ပါအချက်များကိ အလှကန်ပစ္စည်း၏ ြပင်ပထပ်ပိးပစ္စည်း ပ တွင် ြဖစ် စ၊ 

မူလထည့်သွင်းထပ်ပိးထား သာပစ္စည်း ပ တွင်ြဖစ် စ ဖ ြပထားရမည်။ 

(က) အလှကန်ပစ္စည်း၏ အမည်နှင့် ၎င်း၏အသးဝင်ပ(အကယ်၍ အလှကန် ပစ္စည်းပစ 

တင်ြပထားမြဖင့် မရှင်းလင်း သးလင်)၊ 

(ခ) အလှကန်ပစ္စည်း အသးြပုပအညန်း (အကယ်၍အလှကန်ပစ္စည်း၏ အမည် သိမ့ဟတ် 

ပစတင်ြပထားမြဖင့်မရှင်းလင်း သးလင်)၊ 

(ဂ) ကန်သ့တ်ထား သာပစ္စည်းပါဝင်မရာခိင်နန်းများနှင့်တကွ ပါဝင်ပစ္စည်း စာရင်း 

အြပည့်အစ၊ 

(ဃ) ထတ်လပ်သည့်နိင်င၊ 

(င) ကန်ပစ္စည်းကိ ဈးကွက်တင်သည့် တာဝန်ရိှပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီ၏ 

အမည်နှင့်လိပ်စာ၊ 

(စ) မက်ထရစ်စနစ်သိမ့ဟတ် မက်ထရစ်နှင့်အဂလိပ်စနစ် နှစ်မျို းစလးြဖင့် ဖ ြပ ထား သာ 

ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏စစ ပါင်းအသားတင်အ လးချိန် သိမ့ဟတ် ထထည်၊ 

(ဆ) ထတ်လပ်မအပါတ်စဉ်နပါတ်၊ 

(ဇ) ထတ်လပ်သည့် နစဲွ့ သိမ့ဟတ် သက်တမ်းကန်သည့် နစဲွ့၊ 

(ဈ) အသးြပုရာတွင်သတိထားရမည့်အချက်များ၊ 

၂။ အထက်ပါအချက်အလက်များကိ သးစဲွသူြပည်သူများ နားလည်သ ဘာ ပါက် နိင် စရန်   

အဂလိပ်ဘာသာနှင့်/သိမ့ဟတ် ြမန်မာဘာသာစကားတိြ့ဖင့် ဖ ြပရမည်။ 

အလှကန်ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိင် သာအချက်အလက်များ 

၁။ အလှကန်ပစ္စည်းကိ ဈးကွက်တင် ရာင်းချမည့်တာဝန်ရိှပဂ္ဂိုလ် သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီသည် 

အာက် ဖ ြပပါကန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက် သာအချက်အလက်များကိ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါး 

ကွပ်ကဲ ရးဌာနသိ ့အဆင်သင့်တင်ြပနိင်ရန် ြပုစထိန်းသိမ်းထားရိှရမည်။ 



(က) အလှကန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် လာက်ထားသည့် လာက်လာ မိတ္တ ူနှင့် အစား 

အ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာနမှ ထတ် ပးထား သာ အသိ အမှတ်ြပု 

လက်မှတ်မူရင်း၊ 

(ခ) အလှကန်ပစ္စည်းပိင်ရှင်၏ တရားဝင်ကိယ်စားလှယ်လဲစာ သိမ့ဟတ် သ ဘာ 

တူညီမစာချု ပ်မူရင်း၊ 

(ဂ) ြပည်တွင်းကမ္ပဏီ၏ လပ်ငန်းလိင်စင်နှင့် ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်လက် မှတ်မူ ရင်း၊ 

(ဃ) အလှကန်ပစ္စည်းတွင် ပါဝင် သာပစ္စည်းများ၏ ပါဝင်မပမာဏ၊ ရ မး နှင့်ပတ်သက်၍ 

ပါဝင်ပစ္စည်းအမည်နှင့် ကန် ပးသွင်းသူ၏ သတ်မှတ် နပါတ်များ 

(င) ကန်ကမ်းသိမ့ဟတ် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ တစ်ခချင်း၏ အရည်အ သွး နှင့်အကျို း 

သက် ရာက်မ ဖ ြပချက်၊ 

(စ) ကန်ကမ်းပစ္စည်းများ၏ ( ရအပါအဝင်)နှင့် ကန် ချာပစ္စည်း၏ အ သးစိတ် 

သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

(ဆ) အလှကန်ပစ္စည်း၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် ဓါတ်ခဲွစစ် ဆး ထာက်ခစာ နှင့် 

ကိက်ညီမရိှ/မရိှ စစ် ဆးနိင်ရန် ထတ်လပ်သူမှအသးြပု သာ ဓါတ်ခဲွ နည်း လမ်းများ၊ 

(ဇ) အလှကန်ပစ္စည်း၏ အဏဇီဝထိန်းချု ပ်မနှင့် ဓါတပစ္စည်းများသန်စ့င်မ တိအ့တွက် 

အသးြပု သာ စချိန်စညန်းများ ဖ ြပရန်နှင့်/ ၎င်းစချိန် စညန်း နှင့်ကိက်ညီ ကာင်း 

စစ် ဆး သာနည်းလမ်းများ၊ 

(ဈ) အလှကန်ပစ္စည်းနှင့် ထပ်ပိးပစ္စည်းများ၏ အရည်အ သွး ထိန်းသိမ်းမ ဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းစဉ်၊ 

(ည) အလှကန်ပစ္စည်းများ၏ အရည် သွးတည်မဲ ကာင်းမွန် ကာင်းကိ စမ်းသပ်ထား သာ 

အချက်အလက်မှတ်တမ်းများ(သိမ့ဟတ်)သက်တမ်း ကန်ဆးသည့် နအ့ထိ 

အရည်အ သွး ကာင်းမွန်မတည်မဲ ကာင်း အ ထာက်အကူြပုစစ် ဆး လ့လာ 

ချက်များ၊ 



(ဋ) အာဆီယ အလှကန်လမ်းညန်ချက်ပါအတိင်း ကာင်းမွန် သာ ကျင့်စဉ် ြဖင့် 

ထတ်လပ် ကာင်း ဖ ြပသည့် ထတ်လပ်မနည်းစနစ် ဖ ြပချက် (သိမ့ဟတ်) မူလ 

ထတ်လပ် သာနိင်ငမှ ထတ် ပးထားသည့် ကာင်းမွန် သာ ထတ်လပ်မ ကျင့်စဉ် 

လက်မှတ်၊ 

(ဌ) ကန် ချာတွင် ပါဝင် သာပစ္စည်းများ ၊၎င်း၏ဓါတဖဲွစ့ည်းပ၊ သးစဲွမ အနည်း အများအလိက် 

လူတိ၏့ကျန်းမာ ရးအ ပ  အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ကာင်း စစ် ဆး လ့လာ 

ချက်များ(အလှကန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ကင်းရှင်း မကိ စစ် ဆး လ့လာသူ၏ 

အမည်၊ အရည်အချင်း နှင့်တကွထင်ြမင် ယူဆချက် မှတ်တမ်း) 

(ဍ) အလှကန်ပစ္စည်း သးစဲွြခင်း ကာင့် မလိလားအပ် သာ လူသားတိ၏့ 

ကျန်းမာ ရးထိခိက်မမှတ်တမ်းများ၊ 

(ဎ) အလှကန်၏ ပါဝင်ပစ္စည်းသိမ့ဟတ် ဓါတ်ခဲွစမ်းသပ်မကိအ ြခခ၍ အကျို း 

သက် ရာက်မမှန်ကန် ကာင်း အ ထာက်အကူြပု အချက် အလက်များ၊ 

(ဏ) လိအပ်ပါက အလှကန်ပစ္စည်းများ ြပန်လည်သိမ်းဆည်းမကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက် နိင် 

ရန်အတွက်ထားရိှရမည့် ကန်ပစ္စည်းြဖန်ြ့ဖူး မမှတ် တမ်းများ၊ 

၂။  အထက် ဖ ြပပါ အလှကန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိင် သာ  အချက်အလက်များအား အဂလိပ် 

ဘာသာနှင့်/သိမ့ဟတ် ြမန်မာဘာသာစကားတိြ့ဖင့် ဖ ြပရမည်။ 

 

 

 

 

 

 


