
 
 

 

 

 

 

 

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန 

 

 

အလှကန်ပစ္စည်းဆိင်ရာအမိန် ့

နှင့် 

နာက်ဆက်တဲွများ 



 
 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန 

 

အမိန်အ့မှတ်  ၁/၂ဝ၁ဝ 

၁၃၇၂ ခနှစ၊် သီတင်းကတ်လဆန်း ၇ ရက် 

(၂ဝ၁ဝ ြပည့်နှစ်၊ အာက်တိလာလ ၁၅ ရက်) 

 

 ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ၁၉၇၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င ြပည်သူက့ျန်းမာ ရး  

ဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၁၊ ပဒ်မခွဲ (၁)အရ အပ်နှင်းထား သာ လပပ်ိင်ခွင့်အရ လည်း ကာင်း၊ အာဆယီ 

အလှကန်ပစ္စည်း ြပဌာန်းချက်များနှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စရန် လညး် ကာင်း အာက်ပါအမိန်က့ိ 

ထတ်ြပလိက်သည။် 

 

အလှကန်ပစ္စညး်ဆိင်ရာအမိန် ့

အခန်း(၁) 

အလှကန်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ရာင်းချြခင်း 

 

၁။ အလှကန်ပစ္စညး်ထတ်လပ်လိသူသည် သတ်မှတ်ထား သာ ပစ (အလက-၁) ကိ ြပည့်စစွာ 

ြဖည့်စွက်၍ အလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ် ထတ် ပးပါရန် ကျန်းမာ ရးဦးစီး 

ဌာန၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည။် 

၂။ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာနသသည် အလှကန်ပစ္စညး်ထတ်လပ်ြခင်း ထာကခ် 

ချက်လက်မှတ် လာက်ထားြခငး်ကိ စိစစ် ပီး နာက် ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ရရှိပါက 

သက်ဆိင်ရာ လာက်ထားသူအား အလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက် လက်မှတ် ထတ် ပး 

ရမည်။ 

၃။ အလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းသည် ထာက်ခချက် 

လက်မှတ် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ သးနှစ် ြဖစ်သည်။ 

၄။ အလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့် ကမ္ပဏီ၊ စက်ရ၊ အလပ်ရ ပိင်ရှင် (သိမ့ဟတ်) တာဝန်ခပဂ္ဂ လ် 

သည ်ထတ်လပ်ရာတွင် အသးြပု သာ ကန်ကမး်ပစ္စညး်၊ ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းအချိုးအစား၊ ဆန်းစစ်မြပု 

လပသ်ည့် နည်းလမ်းများနှင့် မှတ်တမ်းများကိ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါး 

ကွပ် ရးဌာနခဲွသိ ့တင်ြပရမည။် 

 

 



 
 

၂ 

၅။ အလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ရာတွင် အရညအ် သွး ကာင်းမွန်မ (Quality)၊လူတိ၏့ကျန်းမာ ရး 

အတွက် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမ (Safety) နှင့် သးစွဲရာတွင် အာနသိင်ရှမိ (Efficacy) တိအ့တွက် 

ဦးတည် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆။ အလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ် သက်တမ်းကန်ဆး၍ သက်တမ်း 

တိးြမင့်လိသူသည် ထာက်ခချက်လက်မှတ်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ ရက် ပါငး် ၉ဝ ကိုတင်၍ လာက် 

ထားရမည်။ 

၇။ အလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ် သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် လာက် 

ထားြခင်းမရှိပါက မူလအလှကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက်လက်မှတ်သည် သက်တမ်းကန် 

ဆးသည့် နမ့ှစ၍ အလိအ လျာက် ပျကြ်ပယ် ပီးြဖစ်သညဟ် မှတ်ယူရမည်။ 

၈။ စျးကွက်တင် ရာငး်ချသည့် အလှကန်ပစ္စည်းသည် သးစွဲသူတိ၏့ ကျန်းမာ ရးကိ ထိခိက်ြခင်း 

မြဖစ် စ ရးအတွက် ကျနး်မာ ရးဦးစးီဌာန၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ် ရးဌာန၏ အရည် 

အ သွးသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိက်ညီရမည်။ 

၉။ ကာင်းမွန် သာထတ်လပ်မကျင့်စဉ်နှင့်အညီ ထတ်လပ်သည့် အလှကန်ပစ္စညး်ကိ စျးကွက် 

တင် ရာင်းချရာ၌ ယင်းအလှကန်ပစ္စည်းသည်- 

 (က) နာက်ဆက်တွဲ ၁ ပါတားြမစ်ထား သာပစ္စည်းများ မပါဝင် စရ။ 

 (ခ) နာက်ဆက်တွဲ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄ နှင့် ၅ တိတ့ွင် ဖ ြပထား သာ ကန်သ့တ်ပစ္စည်းများ၊  

  အ ရာင်ဆိး ဆးများ၊ တာရှညခ်ရန် သး သာပစ္စည်းများနှင့် ခရမ်းလွန် ရာင်ြခည် 

  ကာပစ္စည်းများ၏ ပါဝင်မအချိုးအစားသည် ကန်သ့တ်ခွင့်ြပုထား သာ ရာခိင်နန်း  

  ထက် မ ကျာ်လွန် စရ။ 

၁၀။ အလှကန်ပစ္စည်းတစ်ခသည် သးစွဲသူ၏ ကျနး်မာ ရးကိ ထိခိက် စမ ရှိ ကာင်း တွရ့ှိပါက 

ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနသည် ယင်းအလှကန်ပစ္စည်းကိ စျးကွက်မှ သိမ်းဆညး်၍ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

ရာင်းချမပိတ်ပင်ြခင်းနှင့် ထတ်လပ်မတားြမစ် စြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

 

 

အခန်း(၂) 

အမှတ်တဆိပ် ဖာ်ြပြခင်းနှင့် ကာ်ြငာြခင်း 

၁၁။ အလှကန်ပစ္စည်း၏ အမှတ်တဆိပ်ကိ ဖာြ်ပရာတွင် အာက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည-် 

 (က) အမည်နှင့်အမှတ်တဆိပ်၊ 

 (ခ) ပါဝင်သည့်ပစ္စညး်အမျိုးအမည်နှင့်အချိုးအစား၊ 

 (ဂ) ထတ်လပသ်ည့် ကမ္ပဏီအမည်နှင့်နိင်င၊ 



 
 

၃ 

 (ဃ) ပါဝင်သည့်ပစ္စညး်များ၏ စစ ပါင်း အသားတင်အ လးချိန် (သိမ့ဟတ်) ထထည၊် 

 (င) ထတ်လပမ်အမှတ်စဉ်နပါတ်၊ 

 (စ) ထတ်လပသ်ည့်ရက်စွဲနှင့် သက်တမ်းကန်ဆးသည့် ရက်စဲွ၊ 

 (ဆ) မူလထတ်လပ်သည့်နိင်င (သိမ့ဟတ်) မှတ်ပတင်သည့်နိင်ငမှ ထတ် ပး သာ မှတ်ပတင် 

  အမှတ်။ 

 

၁၂။ အလှကန်ပစ္စည်း သးစွဲပနည်းလမ်း၊ သးစွဲရာတွင် အထူးသတိြပုရမည့်အချက်များနှင် ့ ရာှငရ်န် 

အ ြခအ နများကိ အ သးစိတ် ဖာ်ြပရမည်။ 

၁၃။ အပိဒ် ၁၁ နှင့် ၁၂ ပါအချက်များကိ ဖာြ်ပရာတွင် ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အဂလိပ်ဘာသာ 

ြဖင့် ြဖစ် စ၊ ြမန်မာ အဂလိပ် နှစ်ဘာသာ ြဖင့် ြဖစ် စ ရှင်းလင်းစွာ ဖာ်ြပရမည်။ 

၁၄။ အလှကန်ပစ္စည်း ကာ်ြငာရာတွင် လက် တွသ့းစဲွမအရြဖစ် စ၊ သိပ္ပနည်းကျစမ်းသပ် တွရ့ှိချက် 

အရြဖစ် စ၊ ယင်းပစ္စည်း၏ အကျိုးအာနိသင်ကိ ဖာ်ြပရမည်။ 

၁၅။ ဆးဖက်ဝင်သည် (သိမ့ဟတ်) ရာဂါကသရာတွင် အသးဝင်သည်ဟ အလှကန်ပစ္စညး်ကိ 

ကာ်ြငာြခင်းမြပုရ။ 

 

အခန်း(၃) 

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း 

 

၁၆။ အလှကန်ပစ္စညး်များကိ စျးကွက်တင် ရာင်းချသည့် ကမ္ပဏီ(သိမ့ဟတ်)တာဝနရိှ်ပဂ္ုိဂ လ်သည်- 

 (က) ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် သာ အလှကန်ပစ္စညး်ကိ ြပည်တွင်း စျးကွက်တွင် မြဖန်ြ့ဖူးမီ 

  သာ်လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပသိ ့ မတငပိ်မီ့ သာ်လညး် ကာင်း၊ ကျနး်မာ ရးဦးစီးဌာန၊ 

  အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ် ရးဌာနတွင် မှတ်တမး်တင်ရန် လာက်ထားရမည်။ 

 (ခ) ြပည်ပမ ှတင်သွင်း သာ အလှကန်ပစ္စည်းကိ ြပည်တွင်း စျးကွက်၌ မြဖန်ြ့ဖူးမီ ကျန်းမာ 

  ရးဦးစးီဌာန၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ် ရးဌာနတွင် မှတ်တမ်းတင်ရန် လာက် 

  ထားရမည်။ 

 (ဂ) ြပညပ်မှထတ်လပ် သာ အလှကန်ပစ္စညး်ကိ ြပည်တွင်း၌ မြဖန်ြ့ဖူးဘဲ အြခားြပည်ပနိင်င 

  တစ်ခသိ ့ြပန်လည်တင်ပိရ့န် ြဖစ်ပါက မှတ်တမ်းတင်ရန် လာက်ထားြခင်းမှကင်းလွတ် 

  ခွင့်ရှိသည်။ 

 

 



 
 

၄ 

၁၇။ အလှကန်ပစ္စည်းများကိ မှတ်တမ်းတင်ရန် လာက်ထားရာတွင် အာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ 

 ပူးတဲွတင်ြပရမည်- 

 (က) ပါဝင် သာပစ္စည်း စာရင်း၊ 

 (ခ) ကန်သ့တ်ပစ္စညး် ပါဝင်မရာခိင်နန်း၊ 

 (ဂ) အမှတ်တဆိပ ်နမူနာ။ 

၁၈။ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ် ရးဌာနသည် မှတ်တမ်းတငရ်န် 

လာက်ထားြခင်းကိ စိစစ် ပီး နာက် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ထတ် ပးရမည။် 

၁၉။ အလှကန်ပစ္စည်း မှတ်တမး်တင်လက်မှတ် သည် ယင်းပစ္စည်း၏ အရည်အ သွးအာမခချက်နှင့် 

မသက်ဆိင် စရ။ 

၂၀။ မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းသည် လက်မှတ်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ နှစ်နှစ် ြဖစ်သည်။ 

၂၁။ မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် သက်တမ်းကန်ဆး၍ သက်တမ်းတိးြမင့်လိသူသည် သက်တမ်းမကန် 

ဆးမီ ရက် ပါင်း ၆ဝ ကိုတင်၍ လာက်ထားရမည်။ 

၂၂။ မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် လာက်ထားြခငး်မရိှပါက ယင်းလက်မှတ် 

သည ်သက်တမ်းကန်ဆးသည့် နမ့ှစ၍ အလိအ လျာက် ပျက်ြပယ် ပီး ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

၂၃။ ြပည်ပမှ အလှကန်ပစ္စည်းတင်သငွ်းသူ (Importer) သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ ထတ်လပ် 

သာ အလှကန်ပစ္စညး်များကိ လက်ကား ရာင်းချသူ (Wholesaler) သည ် ကျနး်မာ ရးဦးစီးဌာန၊ 

အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ် ရးဌာနသိ ့အဆင်သင့်တင်ြပနိင်ရန် အာက် ဖာြ်ပပါ အချက်အလက် 

နှင့် မှတ်တမ်းအ ထာက်အထားများကိ ြမန်မာဘာသာ (သိမ့ဟတ်) အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ြပုစ၍ စနစ် 

တကျ ထိန်းသိမ်းထားရမည်- 

 (က) ကန်ကမ်းပစ္စည်းများနှင့်ကန် ချာပစ္စညး်များ၏ အ သးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ခ) ပါဝင် သာပစ္စည်းများ၏ အရည်အ သွးနှင့်ပါဝင်မပမာဏ၊ 

 (ဂ) ကာင်းမွန် သာထတ်လပ်မကျင့်စဉ်ြဖင့် ထတ်လပ် ကာင်း ဖာြ်ပသည့် မှတ်တမ်းများ၊ 

 (ဃ) အလှကန်ပစ္စည်း၏ အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ကာင်းမှတ်တမ်းများ၊ 

 (င) အလှကန်ပစ္စည်းသးစွဲြခင်း ကာင့် လူတိ၏့ ကျန်းမာ ရးထိခိက်မမှတ်တမ်း၊ 

 (စ) အလှကန်ပစ္စည်းအတွက် ကာ်ြငာထားသည့် အကျို းရှိမကိ သက် သြပနိင်သည့်  

  အ ထာက်အထားများ၊ 

 (ဆ) အလှကန်ပစ္စည်းများကိ ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးမ ြပုလပ်ရန်အတွက် လိအပ် သာ နည်းလမ်း 

  များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်တမ်းများ၊ 

 (ဇ) အလှကန်ပစ္စည်းများကိ ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချမစာရငး်မှတ်တမ်းများ။ 

 



 
 

၅ 

အခန်း(၄) 

အ ထွ ထွ 

 

၂၄။ ဤအလှကန်ပစ္စည်းဆိင်ရာအမိန်တ့ွင် ထတ်ြပန်ထားသည့် ကိစ္စရပ်များကိ ကျန်းမာ ရးဦးစီး 

ဌာန၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ် ရးဌာနက အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၅။ ြပည်ပိင်င (သိမ့ဟတ်) ြပည်တွင်းမှ ထတ်လပ် သာ အလှကန်ပစ္စည်းကိ သးစွဲသူများသည် အလှ 

ကနပ်စ္စည်းများသးစွဲ၍ ကျန်းမာ ရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တစ်စတစ်ရာ အန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမ ရှိပါက    

ကျနး်မာ ရးဦးစးီဌာန၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ် ရးဌာနသိ ့ စာြဖင့်ြဖစ် စ၊ တယ်လီဖန်းြဖင့် 

ြဖစ် စ အ ကာင်းကားနိင်သည်။ 

၂၆။ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ် ရးဌာနသည် ဤအမိန်ပ့ါ လပ်ငနး်များ 

ထ ြမာက် အာင်ြမင် စ ရးအတွက် လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစးိရအဖဲွအ့စညး်၊ 

ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညနိငး်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်သည။် 

 

 

         ( ဒါက်တာ ကျာ်ြမင့်) 

          ဝန် ကီး 

         ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန 

 

စာအမှတ်၊ ၉ မခ (က) ၂ဝ၁ဝ (၈၂ဝ)/၄ဝ၂၅ 

ရက်စွဲ    ၊ ၂ဝ၁ဝ ြပည့်နှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁၅ ရက်။ 

 

ြဖန် ့ ဝြခင်း။ 

 နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖို း ရး ကာင်စီရး 

 ဝန် ကီးချုပ်ရး 

 အစိးရအဖွဲ ရ့း 

 တရားရးချုပ် 

 ရှ ့ နချုပ်ရး 

 စာရင်းစစ်ချုပ်ရး 

 ဝန်ထမ်း ရွးချယ် လ့ကျင့် ရးအဖွဲ ရ့း 

 ဝန် ကီးဌာနအားလး(   ) 



 
 

 ၆ 

 နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

 ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

 မန္တ လး မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

 ရဲချုပ်၊ ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ  ့

 ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန အာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများအားလး 

 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း (ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်း 

 တွင်ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန် မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့် ပးပိအ့ပ်ပါသည်။) 

 အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန 

 ြပည်နယ်/တိင်း ဒသကီး အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနမှူ းများအားလး 

 ြပည်နယ်/တိင်း ဒသကီး ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူးများအားလး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


