
C4-6/Data(D)/Control food form & requirements 

ညန်ကားစာ ၁/ ၉၈ 

အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၏ အနည်းဆးလိအပ်ချက် 

 ဗဟိအစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကီးကပ်ကွပ်ကဲ ရး ကာ်မတီ ၀၄၊၉၈ ကိမ် ြမာက ် အစညး် 

အ ဝးဆးြဖတ်ချက်ကိ ရည်ညန်း၍ အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၏ အနည်းဆးလိအပ် 

ချက်ကိ အာက်ပါအတိင်းသတ်မှတ်လိက်သည်။ 

၁။ ကန်ကမ်းနှင့်ကန် ချာဆိင်ရာသတ်မှတ်ချက် 

 ၁- ၁ ကန်ကမ်း 

  (က) လတ်ဆတ၍်နှစ်ချို မ့ဟတ် သာ ကန်ကမ်းြဖစ်ရမည်။ 

  (ခ) စချိန်စညန်၊ သတ်မှတ်ထားရမည်။ 

(ဂ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ သိမ်းဆည်းရာတွင်လည်း ကာင်း၊  အသး 

ြပု သာ သတ္တ ာ၊ ဗူး၊ အိတ်၊ တာင်းစသည့် သယ် ဆာင်ပစ္စည်းသည် 

ကန်ကမ်းအား ပျကစ်ီး စြခင်း၊ သိမ့ဟတ် အရညအ် သွးကိ ထိခိက် စြခင်း 

မရှိ စရ။ 

၁- ၂ ကန် ချာ 

  (က) မိမိထတ်လပ်သည့် အစားအ သာက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (ပါဝင်ပစ္စည်း၊ ထတ်ပိးပ၊                

                               တဆိပနှ်င့်အြခား) သတ်မှတ်ချက်ထားရှိရမည်။  

                     (ခ)    ထတ်လပသ်ည့် နမှ့ မည်သည့်ကာလအတွင်း အ ကာင်းဆးစားသးနိင်သည်  

သတ်မှတ်ထားရမည်။ 

၂။ လပ်ငန်းတည် နရာ၊ အ ဆာက်အဦးနှင့်အခင်းအကျင်း 

၂- ၁ လပင်န်းတည် နရာသည ် အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်းအတွက် သင့် လျာ် လျာက် 

ပတ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင၌်ြဖစ်ရမည်။ သန်ရ့ငှ်းသည့် ပတ်ဝန်းကျငတွ်င် တည်ရှိရမည ်

ြဖစ် ပီး ကက်၊ ယင်၊ ပိး ကာင်နှင့်အနအ့သက်ဆိးတိမ့ှ ကင်းကွာသည့် နရာြဖစရ်မည။် 

၂- ၂ အစားအ သာက်ထတ်လပ်သည့် အ ဆာက်အဦသည ် ဂိ ဒါင် ဟာင်း၊ တဲတန်းလျား၊ 

လူ နအိမ် အြဖစ် စရ။ 

၂- ၃ အစားအ သာက်ထတ်လပ်သည့်အ ဆာက်အဦ၊ အခန်းများတွင် တိရိစ္ဆာန်နှင့် ပိး ကာင် 

များမရှိ စရ၊ ယင်းတိဝ့င် ရာက်ြခင်းမြပုနိင် အာင် အစီအမများ ြပုလပ်ထားရမည်။ 

၂- ၄ အခင်းအကျင်းဖွဲ စ့ည်းထားမသည် ထတ်လပ်ြခင်းအဆင့်ဆင့်ကိ အစဉ်လိက် ဆာင်ရွက် 

သွားနိင်သည့် ပစြဖစ်ရမည်။ ကွဲြပား သာ ထတ်လပ်ြခင်းအဆင့်များကိ သီးြခား 

စီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရက်ွနိငရ်န် လိအပ် သာအခန်းများ ကန်ထ့ားရမည်။ 
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၂- ၅ အစားအ သာက်ြပုြပင်ရာ နရာသည် အထူးသန်ရ့ှင်းသပ်ရပ်ရမည်။ ကမ်း၊ နရ၊ 

မျက်နှာကျက်များအား လွယ်ကူစွာ သန်ရ့င်ှး ရး ဆာင်ရွက်နိင်ရန်သင့် လျာ် သာ 

ပစ္စည်းြဖင့် ြပုလပ်ထားရမည်။ (လိအပ်ပါက) ကမ်းကိ ကြပားခင်းြခင်း၊ နရကိ 

ကြပားြဖင့်ကပ်ြခင်း၊ မှန်ြဖင့်ကာြခင်း ြပုလပ်ရမည်။ 

၂- ၆ လဝင် လထက် ကာင်းရမည်။ (လိအပ်ပါက) လစပ်ပန်ကာတပ်ြခင်း၊ လ အးစက် 

တပ်ြခင်း ြပုရမည်။ 

၂- ၇ လ လာက် သာ အလင်း ရာင်ရ စရမည။် 

၂- ၈ (က) လပ်သား အဝတ်လဲခန်း၊ လပ်သားသန်စ့င်ခန်းများ ထား ပးရမည်။ 

(ခ) ထိအခနး်များသည် အစားအ သာက်ြပုြပငရ်ာ နရာနှင့် တိက်ရိက်ဆက်မ န 

စရ၊ ပွင့်မ န စရ၊ သန်ရ့ငှ်း သာအခန်းနှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ စကလမ်းနှင့် 

သာ်လည်း ကာင်း၊ ြခားထားရမည်။ 

(ဂ) လပ်သားသန်စ့င်ခန်းနှင့်ကပ်လျက် လက် ဆးခန်းကိ ထား ပးရမည်။ 

(ဃ) လပ်ငန်းခွင် လက် ဆးကန်ကိ အစားအ သာက်ြပုြပင်သည့် နရာသိ ့ မဝင်မီ 

နရာတွင် ထား ပးရမည်။ (လိအပ်ပါက) လပ်ငန်းခွင်အတွင်၌လည်း လပ်ငန်းခွင် 

လက် ဆးကန်ထား ပးရမည်။ ရပိက်၊ လက် ဆးကန်တိ ့တပ်ဆင်ထားမသည် 

လွယက်ူစွာ လက် ဆးနိင်မကိ အ ထာက်အကူြဖစ် စရမည်။ ဆးပးီလက်အား 

ြပန်လည်ညစ် ပ စနိင်မကိ မြဖစ် စရ။ 

၃။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများ 

 (က) လပင်န်းအတွက်သင့် လျာ်ရမည်။ 

 (ခ) သန်ရ့ှင်းရန်လွယက်ူရမည။် 

(ဂ) ထတ်လပသ်ည့်အစားအ သာက်တွင် မသက်ဆိင်သည့်ပစ္စည်းများ ရာ နှာပါဝင်သွားမ 

မြဖစ်နိင် သာ စက်ပစ္စည်းများြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) လပင်န်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် သတ်မှတ်လပ်ငန်းဝတ်စ ဝတ်ရမည်။ 

၄။ ဝန်ထမ်းလပ်သား 

(က) အစားအ သာက်ကိ တိက်ရိက်ကိင်တွယ်ရသည့် လပ်သားတိင်း ကျန်းမာ ရး 

အစစ် ဆးခထားရမည။် ပဏာမ ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးြခင်းနငှ့် ပမှန်စစ် ဆးြခင်းဟူ၍ 

ခွဲြခား ဆာင်ရွက်ရမည်။  
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(ခ) ဝန်ထမ်းများသည ် အစားအ သာက်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိင် သာ ရာဂါရိှသ၊ူ 

သယ် ဆာင်သူ၊ ြပညတ်ည်နာရှိသူ၊ အ ရြပား ရာဂါရှိသူ၊ ဝမ်းနှင့်ပတ်သက် သာ 

ကူးစက် ရာဂါရိှသူ မြဖစ် စရ။ 

 (ဂ) ကမ်းကျင် သာလပ်ငနး်အ တွအ့ကုရိှသူမှ ကီးကပ်ရမည။် 

 (ဃ) လပင်န်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် သတ်မှတ်လပ်ငန်းဝတ်စ ဝတ်ရမည်။ 

၅။ လပ်ငန်းခွင်သန်ရ့ှင်း ရး 

 (က) လပင်န်းခွင်သန်ရ့ှင်း ရးကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပမှန်သန်ရှ့င်း  

ရး၊ အထူးသန်ရ့ှင်း ရးဟူ၍ ခွဲြခား ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခ) လပင်န်းခွင်သးအသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများကိ ဆး ကာရန ်သီးသန် ့ နရာထား  

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဂ) သတ်မှတ်သန်ရ့ှင်း ရး ဆာင်ရွက်မနည်းစဉ်ကိ ြပုစထားရမည။် အဆပိါ သတ်မတ်ှ  

နညး်စဉ်အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဃ) လပင်န်းစဉ်သန်ရ့ှင်းမကိ အ ထာက်အကူြပု သာ အစီအမများ ဆာင်ရွက်ထားရမည။် 

  (ဥပမာ အမက်ပးရှိြခင်း၊ စားကင်းစားကျန်များမပစ်ချြခင်းစသည်ြဖင့်) 

၆။ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းြခင်း 

 အာက်ပါမှတ်တမ်းများကိ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

 (က) စက်ပစ္စညး်ကိရိယာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သးစွဲမ (Log book) က့ခိင် ရး ဆာင်ရွက်မ  

သန်ရ့ှင်း ရး ဆာင်ရွက်မ စက်ရြပင်ဆင်မ လည်ပတ်စဉ်ြပင်ဆင်မ စက်အတိငး်  

အထွာများချိန်ညိမ 

 (ခ) ဝန်ထမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

  စစ် ဆး တွရှ့ိချက် 

  နာမကျန်းမ 

  ဆးကသမ 

 (ဂ) ထတ်လပ်မနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

  ထတ်လပအ်ပတ်စဉ်များ 

  အရည်အ သွးစစ် ဆး တွရ့ှိချက်များ (ကန်ကမ်း၊ ကန် ချာ) 

၇။ ကန်ကမ်းများနှင့်ထတ်လပ် ပီးအစားအ သာက်များကိ အရည်အ သွးစစ် ဆးြခင်း 

 (က) ကန်ကမ်းများအား ကန် ချာထတ်လပ်ြခင်းမြပုမ ီမူခသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီ၊မညီ  

လိအပ် သာ ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးမများ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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 (ခ) ထတ်လပ် ပီးကန် ချာများ မူလသတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီ၊ မညီ ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးမများ  

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဂ) သတ်တမ်းကန် နစ့ွဲသတ်မှတ်ြခင်းကိ ဓါတ်ခဲွစစ် ဆး တွရိှ့ချက် ပ အ ြခခ၍သာ  

သတ်မှတ်ရမည်။ 
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အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ် လာက်ထားလိသူများ 

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ 

၁။ လပ်ငန်းအား ကာင်းမွန် သာအစား သာက်ထတ်လပမ်ကျင့်စဉ် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ၊ 

တည် ဆာက်ြခင်း၊ ြပုြပငြ်ခင်း (အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းအတွက် ကာင်းမွန် သာ 

ထတ်လပမ်ကျင့်စဉ် အနညး်ဆးလိအပ်ချက်ကိ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာနတွင် 

ရရှိနိင်ပါသည။်) 

၂။ အပိဒ်(၁)ပါ ၊ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ြပည့်မီသည့်လပ်ငန်းသည် အစစ် ဆးခနိင်ရန် သတ်မှတ် 

ပစတွင် ြပည့်စစွာ ြဖည့်စွက်၍ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

၃။ လာက်လာတွင် ဖာ်ြပရမည့် အချက်အလက်များ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပထားြခင်း မရှိသည့် 

လာက်ထားမများကိ လက်ခမည်မဟတ်ပါ။ 

၄။ အချက်အလက်အြပည့်အစြဖင့် လာက်ထားလာြခင်းများကိ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါး 

ကွပ်ကဲ ရးဌာနသည် “အရင်တင်၊ အရင်စစ”် စနစ်ြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် စစ် ဆး ရးအဖဲွမ့ှ 

ကွငး်ဆင်းစစ် ဆးမည။် အာက်ပါတိကိ့ “ ကာင်းမွန် သာထတ်လပ်မကျင့်စဉ်” စစ် ဆးြခင်းပစြဖင့် 

စစ် ဆးမည်။ 

 (က) လပင်န်းတည် နရာနှင့် အ ဆာက်အဦ၊ အခင်းအကျင်း၊ 

(ခ) စက်ပစ္စည်း ကိရယိာ တန်ဆာပလာများ၊ 

(ဂ) ဝန်ထမ်း၊ 

(ဃ) ထတ်လပမ်နညး်စဉ်၊ 

(င) ကန်ကမ်းနှင့် ကန် ချာ၊ 

၅။ ကန်ကမ်းနှင့်ကန် ချာများ ဓါတ်ခွဲစမး်သပ်မကိ စစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ှ ကာက်ယူသည် ့ နမူနာ 

ပ တွင်သာ ဆာင်ရွက်မည်။ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးြခင်းအတွက် ကျသင့် ငွကိ လပ်ငန်းရှင်မှ ပးသွင်းရ 

မည။် 

၆။ စစ် ဆး တွရ့ှိချက်အား ဗဟိအစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကီးကပ်ကွပက်ဲ ရး ကာ်မတီသိ ့

တင်ြပ၍ ထာက်ခချက်ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းကိ ကာ်မတီဆးြဖတ်ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်မည်။ 

 

 

 

 



C4-6/Data(D)/Control food form & requirements 

အစားအ သာက်အမှတ်တဆိပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မှတ်ချက်များ 

၁။ ထတ်ပိးထားသည့် အစားအ သာက်တိင်းသည် အမှတ်တဆိပ်ပါရမည်။ 

၂။ အမှတ်တဆိပ် ပ ဖာြ်ပခက်များအားလးသည် ထတ်ပိးထားသည့် အစားအ သာက်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန် သာ အချက်အလက်များြဖစ်ရမည်။ လွဲမှားစွာမှတ်ယူ စနိင်သည့် ဖာြ်ပမမျိုး 

မြဖစ် စရ။ 

၃။ အမှတ်တဆိပ် ပ တွင် အာက်ပါ တိပ့ါရှိရပါမည်။ 

 (က) အစားအ သာက်၏အမည်၊ 

(ခ) ပါဝင် သာပစ္စည်းများ (ပါဝင်မပမာဏအလိက် အများမှ အနည်းသိ ့ အစဉ်လိက် 

ဖာ်ြပရမည်။) 

  (ဂ) အသားတင်ပါဝင်မ၊ 

 (ဃ) ထတ်လပသူ်၊ ြဖန်ြ့ဖူးသူအမည်နှင့် လိပ်စာ၊ 

 (င) ထတ်လပသ်ည့်အပတ်စဉ်အမှတ်၊ 

 (စ) ထတ်လပသ်ည့် နစ့ွဲ၊ 

 (ဆ) သက်တမ်းကန် နစ့ွဲ၊ 

၄။ တဆိပ် ပ ၌ ဖာြ်ပထားချကမ်ျားသည် သာမန်အ ြခအ န၌ ြမင်နိင်၊ ဖတ်လွယ်နိင်ရမည။် 

၅။ ပများ၊ ရပ်ပများြဖင် ့ ဖာြ်ပထားမသည ် သက်ဆိင်ရာ အစားအ သာက်အား အြခား သာ 

အစားအ သာက်နှင့် လဲွမှားစွာ ယူဆြခင်းမျိုး မြဖစ် စရ။ 

၆။ အမှတ်တဆိပ်ကိ ြမန်မာဘာသာြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာ၊ အဂလိပ်နှစ်ဘာသာြဖင့် 

သာ်လည်း ကာင်း၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် သာ်လညး် ကာင်း ဖာ်ြပနိင်ရမည်။ 

၇။ အမှတ်တဆိပ်သည် ထတ်ပိးထား သာ အထပ် ပ မှ အလွယ်တကူ ကွာထွက်ြခင်းမျို း မရှိ စရ။ 

၈။ အထတ်ငယ်၏ အရွယ်အစားသည် ဖာြ်ပရမည့် အချက်အလက်များအတွက် နရာမလ 

လာက်သည့်အခါမျိုးတွင် အစားအ သာက်အမညနှ်င့် ထတ်လပ်သူ၏ အမည်ကိ ယင်းအထတ်ငယ် 

ပ တွင် ဖာ်ြပရန်နှင့် ကျန် ဖာ်ြပရန် အချက်အလက်များကိ  ယင်းအထတ်ငယ်များ စစည်းထား သာ 

အထတ်ကီး ပ တွင် ဖာြ်ပရမည်။ 

 


