
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြမန်မာုိင်ငံအစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးအာဏာပုိင်အဖဲွ 
 

အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်      ၈/၂၀၂၂ 

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလြပည့်ေကျာ်    ၄    ရက် 

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ    ၂၀    ရက)် 
 

 အမျိးသားအစားအေသာက်ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များှင့်အညီ အစားအေသာက်အသီးသီး၏ 

အရည်အေသွး၊ ေဘးအရာယ်ှင့် ကျနး်မာေရးအတွက်လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ု

စားသုံးသူြပည်သူလူထုအား လံုေလာကစွ်ာအသေိပးုိင်ရန်ှင့် ေလျာ်ညီစာွစားသုံးိုင်ေစရန်၊ အစား 

အေသာက်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း၊ ထုပ်ပုိးြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း၊ သုိေလှာင်ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ 

ြပည်တွင်းသိုတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိုတင်ပိုြခင်း၊ ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊ နမူနာေပးြခင်းြပရာတွင ်

အမှတ်တံဆိပ်ေဖာ်ြပြခင်းကို ေဒသစံန်း၊ ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်အညီ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်၊ 

အစားအေသာက်ေြခရာခံစနစ်အား စနစ်တကျအေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစရန် ြမန်မာုိင်ငံအစားအေသာက် 

ှင့် ေဆးဝါးအာဏာပိုင်အဖဲွသည် အမျိးသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ 

အပ်ှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကိုထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ 
 

အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာအစားအေသာက်များ 

အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းဆိုင်ရာအမနိ့်  
 

အခန်း(၁) 

အမည်၊သကဆ်ိုင်ြခင်းှင့်အဓပိါယ်ေဖာ်ြပချက ်
 

၁။ ဤအမိန့်ကို “ အသင့်ထုပ်ပိုးထားေသာ အစားအေသာက်များ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းဆုိင်ရာ 

အမိန့်  ” ဟ ုေခတွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤအမိန့်သည် စားသုံးသူှင့် ြပင်ဆင်တည်ခင်းသူထံေရာင်းချရန် အသင့်ထုပ်ပိုးထားေသာ 

အစားအေသာက်အားလုံးတွင ်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းှင့်သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

၃။ ဤအမိန့်တွင်ပါရိှေသာ စကားရပ်များသည် အမျိးသားအစားအေသာက်ဥပေဒတွင် ပါရိှသည့် 

အတိုင်း အဓိပါယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထိုအြပင ် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည ် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း 

အဓိပါယ်သကေ်ရာက်ေစရမည် - 
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 (က) စားသုံးသ(ူConsumer)ဆုိသည်မှာ မိမလုိိအပ်ချက်အတွက် အစားအေသာက်ကုိ   

  ဝယ်ယူေသာ သုိမဟုတ် လက်ခံရရှိေသာ ပုဂိလ်ှင့်မိသားစုများကိုဆိုသည်၊ 

 (ခ) ထည့်သွင်းထုပ်ပုိးပစည်း(Container)ဆုိသည်မှာ အစားအေသာက်ြဖန့်ြဖးရန်အလုိငှာ

  အစားအေသာက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလံုးစံုေသာ်လည်းေကာင်း

  တစ်စုတည်းြဖစ်ေစရန ် စုစည်းရစ်ပတ် ထည့်သွင်းထုပ်ပုိးုိင်ေသာ ဘူး၊ ခွက်၊ ပုလင်း၊

  အိတ်၊ ပံုး၊ ေသတာစသည့် မည်သည့်ပစည်းကုိမဆုိ ဆုိသည်။ ထည့်သွင်းထုပ်ပုိးပစည်း

  တစ်ခုတွင် အထုပ်၊ ဘူးစသည့် အမျိးအစားမျိးစံု သုိမဟုတ် အေရအတွက်များစွာ ပါဝင်

  ိုင်သည်၊ 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်မအမှတ်စဉ်(Lot or Batch Number)ဆုိသည်မှာ မျိးတူစုအေထာက်အထား

  ကုိသရိှိုိင်ရန် အသုံးြပသည့် ကုတ်နံပါတ်ြဖင့် သုိမဟုတ် အြခားနည်းြဖင့်ေဖာ်ြပထား

  ေသာ အန်းကုိဆုိသည်၊ 

 (ဃ) ထုတ်လုပ်ရက်စွဲ(Date of Manufacture)ဆုိသည်မှာ သတ်မတ်ှ ေဖာ်ြပမည့် အစား  

  အေသာက်အြဖစ ် စတင်ရရှိသည့်ရက်စွဲကိုဆိုသည်။ အဆိုပါရက်စွဲသည် ယင်းအစား

  အေသာက်၏ အထားခံကာလ(shelf life)ကုိ မရည်န်းေချ၊ 

 (င) ထုပ်ပိုးရက်စွဲ(Date of Packaging)ဆုိသည်မှာ အစားအေသာက်ကုိ ြဖန့်ြဖးေရာင်းချ

  ရန် ထည့်သွငး်ထုပ်ပိုးပစည်းတွင ် ထည့်သွင်းပးီစီးသည့် ရက်စွဲကိုဆိုသည်။ အဆုိပါ

  ရက်စဲွသည် ယင်းကုန်ပစည်း၏ အထားခံကာလကို မရည်နး်ေချ၊ 

 (စ) ေနာက်ဆုံးစားသုံးရန်ရက်စွဲ သိုမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ရက်စွဲ(Use – by date or  

  Expiration Date)ဆုိသည်မှာ အမှတ်တံဆိပ်တွင်န်းဆုိသည့်အတုိင်း အစားအေသာက်

  ကုိ ထားသုိေသာ်လည်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အရည်အေသွးဆုိင်ရာ ေြပာင်းလဲ 

  မများေကာင့် ေဘးအရာယ် ြဖစ်ေစိုင်သြဖင့် ေရာင်းချရန ် သုိမဟတ်ု စားသံုးရန် 

  သင့်ေလျာ်မမရှိေသာ ရက်စွဲကိုဆိုသည်၊ 

 (ဆ) ြပင်ဆင်တည်ခင်းြခင်း(Catering)ဆုိသည်မာှ စားေသာက်ဆိုင်၊ စားေသာက်ခန်းမ၊ 

  ဟိုတယ်၊ ေလယာဉ၊် သင်တန်းေကျာင်း၊ တကသိုလ်၊ ေဆးံုှင့်အလားတူေနရာများ

  တွငြ်ဖစ်ေစ၊ ပွဲလမ်းသဘင်ှင့် အလှများတင်ွြဖစ်ေစ ချက်ချင်းစားသုံးရန ် သုိမဟတ်ု

  ယူေဆာင်စားသံုးရန်အလုိငှာ အစားအေသာက်အေကးအေမွးဆုိင်ရာ ချက်ြပတ်ြပင်ဆင် 

  ခင်းကျင်းစီမံြခင်းကုိ ဆုိသည်၊ 

 (ဇ) ြပြပင်အကူပစည်း(Processing Aid)ဆုိသည်မှာ အုိးခွက်ပန်းကန ် ကိရိယာတန်ဆာ

  ပလာမှအပ အစားအေသာက်အြဖစ် စားသံုးြခင်း မဟုတ်ေသာ်လည်း ကုန်ကမ်းပစည်း
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  များ၊ အစားအေသာက်များ သိုမဟုတ် ပါဝင်ပစည်းများကို ြပင်ဆင်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ 

  နည်းပညာတစ်ခုခုြဖင့် ြပြပင်ရာတွင်ြဖစ်ေစ အသံုးြပပီး မရည်ရွယ်ေသာ်လည်း ဖယ်ရှား

  ြခင်း မြပိုင်ဘ ဲေနာက်ဆံုးထုတ်ကုန်တွင် ဓာတ်ကင်းအြဖစ် သုိမဟုတ် အသွင်ေြပာင်း

  ပစည်းအြဖစ် ကျန်ရိှေနုိင်သည့်ပစည်းကုိ ဆုိသည်၊ 

 (ဈ) ပါဝင်ပစည်း(Ingredient)ဆုိသည်မှာ အစားအေသာက်ထုတ်လုပ်ြခင်း သုိမဟုတ် ြပြပင် 

  ြခင်းြပရာတွင် အသုံးြပပီး ေနာက်ဆံုးထုတ်ကုန်တွင် မူလအတုိင်းြဖစ်ေစ၊ အသွင် 

  ေြပာင်းပုံစံြဖင့်ြဖစ်ေစ ပါရှိိုင်သည့် အစားအေသာက် ထပ်ြဖည့်ပစည်းအပါအဝင် 

  မည်သည့်ပစည်းကုိမဆုိ ဆုိသည်၊ 

 (ည) မျိးတူစု(Lot, Batch)ဆုိသည်မှာ တူညီေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်ကုိအေြခခံ၍ ထုတ်လုပ်

  ထားပီး တိကျေသာ အေရအတွက်ပမာဏရိှသည့် ကုန်ပစည်းအစုကို ဆုိသည်၊ 

 (ဋ) ရက်စွဲမတိုင်မ ီ အေကာင်းဆံုး သိုမဟတ်ု ရက်စဲွမတုိင်မီ အရည်အေသွးအေကာင်းဆံုး

  (Best Before Date or Best Quality before Date)ဆုိသည်မှာ အမှတ်တံဆိပတွ်င်

  န်းဆိုသည့်အတိုင်း ထားသိုပီး ယင်းကာလအတွင်း ဖွင့်ေဖာက်ြခင်း မြပပါက

  အန်းစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် မည်သည့်အရည်အေသွးကုိမ မထိခုိက်ဘဲ ေဈးကွက်

  တင်ိုင်သည့်ရက်စွဲကို ဆုိသည်။ သုိေသာ် အဆုိပါရက်စဲွေနာက်ပိုင်းတွင်လည်း အစား

  အေသာက်သည် စားသံုးရန် လက်ခံုိင်သည့်အေြခအေနတွင် ဆက်လက်ရိှေနုိင်သည်၊ 

 (ဌ) အစားအေသာက်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သ(ူFood Business Operator)ဆုိသည်မှာ အစား

  အေသာက်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း၊ ထုပ်ပိုးြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်း၊

  ေရာင်းချြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပုိြခင်း၊ အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်းဆုိင်ရာ ကိစရပ်များ    

  အတွက ် အစားအေသာက်ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊ နမူနာေပးြခင်းှင့ ် ေကာ်ြငာြခင်းတုိ 

  တွင ် တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သယ်ွဝုိက်၍ြဖစ်ေစ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့်ပုဂိလ ် သုိမဟုတ် 

  အဖဲွအစည်းကိုဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ်အစားအေသာက်လုပ်ငန်းလုပကုိ်င်သည့် 

  အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း၊ အေသးစားှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်း     

  လုပ်ကုိင်သူများလည်း အကျံးဝင်သည်၊ 

 (ဍ) အန်းစာ(Claim)ဆိုသည်မှာ အစားအေသာက်၏ မူလအရင်းအြမစ်၊ အာဟာရ

  ဂုဏ်သတိ၊ သဘာဝ၊ ြပြပင်ထုတ်လုပ်ပံု(processing)၊ ေပါင်းစပ်ဖဲွစည်းပံု(Composition)

  သုိမဟုတ် အြခားအရည်အေသွးဆုိင်ရာ သီးြခားလကဏာများ ေဖာ်ြပချက ်သိုမဟတ်ု

  အကံြပချက် သုိမဟုတ် န်းဆုိချက်အားလံုးကုိ ဆိုသည်၊ 
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 (ဎ) အထူးအာဟာရအစားအေသာက်(Food for special dietary uses)ဆုိသည်မှာ ုပ်ပုိင်း

  ဆိုင်ရာအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ဇီဝကမအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေရာဂါတစ်ရပ်

  ရပ်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်ခာချိယွင်းမတစ်ခုခုအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အာဟာရပိုင်းဆုိင်ရာ

  လုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန်အလုိငှာ သီးြခားြပြပင်ထားေသာ သုိမဟုတ် တီထွင်

   ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားေသာ အစားအေသာက်ကို ဆိုသည်။ ယင်းအစားအေသာက်

  သည် သဘာဝတူအြခားေသာ ပုံမှန်အစားအေသာက်များှင့် ဖွဲစည်းပုံအားြဖင့် သိသာ

  ကဲွြပားစွာ ြပြပင်ထုတ်လုပ်ထားရမည်၊ 

 (ဏ) အမှတ်တံဆိပ်(Label) ဆိုသည်မှာ ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးပစည်းေပတွင်ြဖစ်ေစ၊ ထုပ်ပုိး

  ပစည်းှင့် တွဲကပ်ချတ်ိတွဲလျက်ြဖစ်ေစ စာသားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပုံှိပ်၍ေသာ်

  လည်းေကာင်း၊ ေဖာင်းကပန်းေဖာက်စာသားများြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေရးသား

  ေဖာ်ြပြခင်း၊ ခိုင်မစဲွာတွဲကပြ်ခင်း၊ ပုံေဖာ်ြခင်း၊ အမှတ်အသားြပြခင်း သိုမဟုတ ်အမှတ်

  တံဆိပ်ုိက်ိှပ်ြခင်း ြပလုပ်ထားသည့် စာတမ်းကတ်ြပား(tag)၊ ကုန်စည်အမတ်ှအသား

   (brand)၊ အမတ်ှအသား(mark)၊ ုပပ်ုံ(pictorial) သိုမဟုတ ်အလားတူေဖာ်ြပချက်ကို

  ဆုိသည်၊ 

 (တ) အသင့်ထုပ်ပိုးထားေသာ(Prepackaged) အစားအေသာက်ဆိုသည်မှာ စားသုံးသူ

  အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ဆင်တည်ခင်းရန်ြဖစ်ေစ အသင့်ရရိှုိင်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ထည့်သွင်း 

  ထုပ်ပိုးပစည်းအတွင်း ကိတင်ထည့်သွင်းထားေသာ သိုမဟုတ် ထုပ်ပိုးထားေသာ 

  အစားအေသာက်ကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ်ဝယ်ယူချန်ိ၌ ချက်ချင်းထုပ်ပိုးေပး 

  ြခင်း၊ ေရာင်းချသူကိုယ်တိုင် ဆုိင်တွင်ြဖစ်ေစ၊ ေရေြပာင်းသယ်ယူေရာင်းချသည့်ေနရာ 

  တွငြ်ဖစ်ေစ အစားအေသာက်များကို ယာယီထုပ်ပိုးထားြခင်းများ မပါဝင်ေချ၊ 

 (ထ) ကုိဒက်(CODEX) စံချန်ိစံန်းဆုိသည်မှာ ိုင်ငံတကာ အစားအေသာက် စံချန်ိစံန်း 

  ေကာ်မရှင်(CODEX alimentarius commission)က သတ်မှတ်ထားသည့် စံချန်ိစံန်း

  များကိ ုဆုိသည်။ 
 

အခန်း(၂) 

အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းဆုိင်ရာ အေြခခံမမူျား 
 

၄။ အသင့်ထုပ်ပုိးထားေသာ အစားအေသာက်ကုိ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ရာတွင် ေအာက်ပါအေြခခံမူ 

များကိုလိုက်နာရမည ်- 
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 (က) အစားအေသာက်၏ ထူးြခားေသာ သွင်ြပင်လကဏာ၊ ဂုဏ်သတိတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍

  မှားယွင်းေသာ ထင်ြမင်ချက်များြဖစ်ေပေစိုင်ေသာ ေဖာ်ြပချက်၊ အဓိပါယ်လွဲမှား

  ေစေသာ သုိမဟုတ် အဓိပါယ်ှစ်ခွြဖစ်ေစေသာ ေဖာ်ြပချက်၊ လိမ်လည်လှည့်ြဖားေသာ 

  ေဖာ်ြပချက်၊ မှားယွင်းသည့်ထင်ြမင်ချက်များကို ြဖစ်ေပေစိုင်ေသာ ေဖာ်ြပချက်

  သုိမဟုတ် အလားတူ ေဖာ်ြပချက်များ မပါရှိေစရ၊ 

 (ခ) အြခားေသာ ထုတ်ကုန်ှင့်ဆက်စပ်ေနသည့် အစားအေသာက်ြဖစ်သည်ဟု စားသံုးသူ

  ကထင်ြမင်ယူဆေစရန ် သုိမဟတ်ု ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်စာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ပုံြဖင့်

  ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပချက် သုိမဟုတ် အလားတူေဖာ်ြပချကမ်ျား မပါ 

  ရိှေစရ၊ 

 (ဂ) ကုန်စည်အမတ်ှအသား(Brand)ှင့် ကုန်အမတ်ှတံဆိပ်(Trade Mark) သတ်မှတ်ရာ

  တွင ်ေအာက်ပါအဓိပါယ်မျိး သက်ဝင်ေစသည့်စာသား၊ ေဝါဟာရ၊ အသံုးအန်း၊ ုပ်ပုံ၊

  သုပ်ေဖာ်ပုံ၊ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်စာလုံး(Logo) သိုမဟုတ် 

  အလားတ ူအဓပိါယ်သကေ်ရာက်ေသာ ေဖာ်ြပချက်များကို ေဖာ်ြပသုံးစွဲြခင်း မြပရ -

  (၁) ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ဌာနအဖဲွအစည်းတစ်ခုခုကြဖစေ်စ အမှတ်

   တံဆိပ်တွင ်ေဖာ်ြပြခင်းမြပရန် တားြမစ်ထားသည့်အချက်များ၊ 

  (၂) ဤအမနိ့်၏ အပုိဒ်၅(က)တွင ် မြဖစ်မေနေဖာ်ြပရန ် န်းဆုိသည့် အစား      

   အေသာက်အမျိးအမညမ်ျားကို ကုန်စည်အမှတ်အသားအမည်(Brand Name) 

   အြဖစ်သုံးစွဲြခင်း (ဥပမာ- “သံလွင်သီး အမဲဆီ”၊ “ှမး်နက်လက်ဖက်ေြခာက”်၊ 

   “ပျားရည်ိုချဉ်”)။ 

 (ဃ) အမှတ်တံဆိပတွ်င် သတငး်အချက်အလက်များ ေဖာ်ြပသည့်အခါ - 

  (၁) ထည့်သွင်းထုပ်ပုိးပစည်းေပတွင် ခုိင်မဲစွာတဲွကပ်၍ြဖစ်ေစ၊ ုိက်ိှပ်၍ြဖစ်ေစ၊

   ခင်းကျင်းထားေသာ အစားအေသာက်ှင့် ယှဉ်တဲွ၍ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပရမည်၊ 

  (၂) ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးပစည်းကို အလာတစ်ထပ်ြဖင့် ထပ်မံထုပ်ပိုးပါက ယင်း 

   ထုပ်ပုိးလာေပတွင် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းဆုိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်များပါရိှေစရ 

   မည်။ ယင်းသုိမဟုတ်ပါက မူလထုပ်ပုိးမေပရိှ ေဖာ်ြပချကမ်ျားကုိ ရှင်းလင်း 

   ပီသစွာ ထွင်းေဖာက်ြမင်ိုင်ေစရမည်။ မထင်မရှားဖုံးကွယ်ြခင်းမျိး မြဖစ်ေစရ၊ 

  (၃) အစားအေသာက်အမျိးအမည်ှင့် အသားတင်အေလးချန်ိကုိ ြမင်ကွင်းမျက်ှာ 

   ြပင် တစ်ခုတည်းတွင် ထင်ရှားေပလွင်စွာြမင်သာေအာင် ေဖာ်ြပရမည်။ 
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 (င) အမှတ်တံဆိပ်တွင်ေဖာ်ြပသည့် ဘာသာစကားသည် - 

  (၁) အြခားဥပေဒပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် မဆန့်ကျင်သေရွ စားသုံးသူများ ဖတ်

   နားလည်လက်ခံိုင်သည့် ဘာသာစကား သိုမဟုတ် ြမန်မာဘာသာစကား 

   ြဖစရ်မည်။ ဘာသာစကားတစ်ခုထက်ပုိ၍ သုံးစဲွေဖာ်ြပိုင်သည်၊ 

  (၂) မူလအမှတ်တံဆိပ်၏ ဘာသာစကားသည် ေရာင်းချရန် ရည်ရွယ်ထားသည့်

   စားသုံးသူအတွက ် လက်ခံိုင်ြခင်းမရှိပါက အမှတ်တံဆိပ်ြပန်လည်ြပင်ဆင် 

   ြခင်းအစား မြဖစ်မေနေဖာ်ြပရမည့် အချက်အလက်များကုိသာ လုိအပ်ေသာ 

   ဘာသာစကားြဖင့် ထပ်ေဆာင်းြဖည့်စွက်ေဖာ်ြပြခင်းကုိ အသံုးြပုိင်သည်၊ 

  (၃) အမှတ်တံဆိပ်ကုိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်အစားထုိးြခင်း(relabelling)၊ ထပ်ေဆာင်း

   ြဖည့်စွက်ေဖာ်ြပြခင်း(supplementary label)များတွင် မြဖစ်မေနေဖာ်ြပရမည့်

   အချက်အလက်များကုိ မူလအမှတ်တံဆိပ်ပါ ေဖာ်ြပချက်အတုိင်း ြပည့်စံုတိကျစွာ

   ေဖာ်ြပရမည်။ 

 (စ) ဤအမိန ့်ှင့် အြခားသက်ဆုိင်ရာ အမိန ့်၊ န်ကားချက်များအရ ထုပ်ပိုးပစည်းေပ 

  တွင် အမှတ်တံဆိပ်ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အချက်များေဖာ်ြပရမည့် သတင်းအချက်အလက် 

  ေနရာ(information panel)ှင့် အဓိကြမင်ကွင်းအကွက်(principal display panel) 

  အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အမိန့်၊ န်ကားချက်၊ လမ်းန်ချက်များှင့်အညီ 

  လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။  
 

အခန်း(၃) 

အမှတ်တံဆိပ်တွင်မြဖစ်မေနပါဝင်ရမည့်အချက်များ 
 

၅။ ြမန်မာစံချန်ိစံန်း သုိမဟုတ် ကိုဒက်(Codex) စံချန်ိစံန်းသတ်မှတ်ချက်အရ အမျိးအမည် 

အလိုက ်သီးြခားလိုက်နာေဖာ်ြပရန်လိုသည့် အစားအေသာက်မအှပ အသင့်ထုပ်ပိုးထားသည့် အစား 

အေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင် ေအာကပ်ါအချက်များ မြဖစ်မေနပါဝင်ရမည ်- 

 (က) အစားအေသာက်အမျိးအမည်(The name of the food)၊ 

 (ခ) ပါဝင်ပစည်းစာရင်း(List of ingredients)၊ 

 (ဂ) အသားတင်ပမာဏ၊ အေရအတွက်ှင့် အရည်စစ်အေလးချန်ိ(Net Content, Quantity 

  and Drained weight)၊ 

 (ဃ) အမည်ှင့်လိပစ်ာ(Name and address)၊ 

 (င) ထုတ်လုပ်သည့်ုိင်ငံ(Country of origin)၊ 
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 (စ) မျိးတူစုအေထာက်အထား(Lot identification)၊ 

 (ဆ) ရက်စွဲအမှတ်အသား(Date marking)၊ 

 (ဇ) သုံးစဲွရန်အန်း(Instructions for use)။ 

၆။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်အမှတ်တံဆိပ်တွင် အစားအေသာက်အမျိးအမည် 

 ကုိ ေဖာ်ြပရာ၌ -  

 (က) အစားအေသာက်အမျိးအမည်သည် ေယဘုယျသေဘာမေဆာင်ဘဲ အများြပည်သူက 

  ကဲွြပားစွာနားလည်ပီး အစားအေသာက်၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝကို ေပလွင်စွာ န်းဆုိ 

  ုိင်သည့် အေခအေဝြဖစ်ရမည် (ဥပမာ- ဆီကုိေြမပဲဆီ၊ စားအုန်းဆီစသည့်ြဖင့် ကဲွြပား 

  စွာေဖာ်ြပရမည)်၊ 

 (ခ) ြမန်မာစံချန်ိစံန်း သုိမဟုတ် ကုိဒက်(Codex) စံချန်ိစံန်းတွင် သတ်မှတ်ထားပီး 

  ြဖစ်ပါက ယင်းအစားအေသာက်အမျိးအမည်တစ်ခုခုကုိသာ သုံးစဲွရမည်၊ 

 (ဂ) အထက်အပိုဒ်ခွဲ(က)ှင့် (ခ)ပါ သတ်မှတ်ချက်တွင် အကျံးမဝင်ပါက စားသုံးသူ 

  နားလည်မ လဲွမှားြခင်းမရိှေစရန် အလွယ်တကူ နားလည်ုိင်ေသာ ေယဘုယျအမည် 

  ကုိြဖစ်ေစ၊ အများသုံးစဲွေလ့ရှိေသာအမည်ကိုြဖစ်ေစ သုံးစွဲရမည်၊ 

 (ဃ) ေပါင်းစပ်ြပြပင်ထားသည့် အစားအေသာက်ြဖစ်လင် စားသံုးသူနားလည်မလဲွမှားြခင်း 

  မရှိေစရန် အများသုံးစွဲေလ့ရှိေသာအမည်ကိုြဖစ်ေစ (ဥပမာ-ဟာလဝါ)၊ အဓိကပါဝင် 

  ပစည်း၏အမည်ကုိ ြပြပင်မစကားရပ်ြဖင့် အထူးြပ၍ြဖစ်ေစ (ဥပမာ-ဆီးယုိ၊ ငပိေထာင်း) 

  ေဖာ်ြပရမည်။ သဘာဝတူအစားအေသာက်များကို ေရာေှာထားပါက ေယဘုယျ 

  အမည်တွင် “စု”ံ “ေရာေှာ” စသည့်စကားရပ်များြဖင့် အထူးြပ၍ြဖစ်ေစ (ဥပမာ-

  အေကာ်စံု၊ ေရာေှာဆီ)၊ ပါဝင်ပစည်းများရာမှ နည်းရာသုိ အမည်များကုိစဉ်၍ “အေရာ” 

  ဟူသည့်စကားရပ်ြဖင့် အထူးြပ၍ြဖစ်ေစ (ဥပမာ-ှမ်းဆီ၊ ပန်းှမ်းဆီအေရာ) ကဲွြပားစွာ 

  ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (င) တီထွင်ထားေသာအမည ် သိုမဟုတ ် စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထားေသာအမည် သုိမဟုတ် 

  ကုန်စည်အမှတ်အသားအမည်(Brand Name) သိုမဟုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်   

  (Trade Mark)စသည်တုိကုိ သံုးစဲွလုိပါက အစားအေသာက်အမျိးအမည်ှင့် ကပ်လျက် 

  ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေစ တဲွလျက်ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (စ) ထပတုိ်းစာသားများ၊ စကားရပ်များပါဝင်ပါက အစားအေသာက်၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝ၊ 

  ပကတိအေြခအေနတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသံုးသူကုိ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစြခင်း၊ 

  နားလည်မ လွဲမှားေစြခင်း၊ ပ်ေထွးေစြခင်းမရှိေစရ (ဥပမာ-ိုးုိးေခါက်ဆဲွေကာ်ကို 
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  မုိးပျေံခါက်ဆဲွ၊ ကက်ဥေမေကာ်ကုိေဒးဗစ်ေကာ်)။ သိုရာတွင် ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးပစည်း 

  အမျိးအစား၊ ပုံစံှင့် အစားအေသာက်ကိုအေြခာက်ခံ၊ အှစ်ထုတ်၊ ကပ်တိုက်စသည် 

  ကဲ့သို ြပြပင်စီရင်ြခင်း နည်းလမ်းများေဖာ်ြပြခင်းှင့် မသက်ဆိုင်ေစရ (ဥပမာ-

  မုန်လာဥေြခာက်၊ ငါးကျည်းကျပ်တိုက်ေြခာက)်၊ 

 (ဆ) အထူးအာဟာရအြဖစ် ထုတ်လုပ်သည့် အစားအေသာက်ြဖစ်လင ် အစားအေသာက် 

  အမည်ှင့်ကပ်လျက် “အထူးအာဟာရ(Special Dietetic)” “အထူးအာဟာရဆိုင်ရာ 

  (Special Dietetic)” သုိမဟုတ် ယင်းှင့် အလားတူအဓိပာယ်သက်ေရာက်ေသာ     

  စကားရပ်ကုိ ေဖာ်ြပေပးရမည်၊ 

 (ဇ) ေနရာေဒသအမည်ကိ ု အစားအေသာက်အမျိးအမည်တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပလိုပါက 

ယင်းအစားအေသာက်ကုိ ေဖာ်ြပပါေနရာေဒသတွင ် ထုတလု်ပလ်င်ြဖစ်ေစ၊ ေဖာ်ြပပါ 

ေနရာ၏ ဝိေသသထူးပါဝင်ပစည်းများြဖင့် ထုတ်လုပ်လင်ြဖစ်ေစ၊ ေဖာ်ြပပါေနရာ၏ 

ုိးရာဓေလ့ ထုတ်လုပြ်ပငဆ်ငပံု်နည်းလမ်းအတုိင်း တိကျစွာထတ်ုလုပ်ြပင်ဆင်လင် 

ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်သည့်နည်းလမ်းသည် အြခားိုင်ငံတစ်ခု၏ 

ေနရာေဒသတွင် ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတုိင်းြဖစ်ပါက “ စတုိင်(Style) ” 

ဟူေသာစကားရပ်ြဖင့် အထူးြပေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (ဈ) ေနရာေဒသအမည်ကုိ ကုန်စည်အမှတ်အသားအမည်(Brand Name)အြဖစ် ေဖာ်ြပ 

ရာတွင် စားသံုးသူထင် ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစြခင်း သုိမဟုတ် အဓိပာယ်လဲွမှားြခင်း 

မြဖစ်ေစိုင်ပါက ေဖာ်ြပုိင်သည် (ဥပမာ-ကုန်စည်အမှတ်အသားအမည် ေရေတာင ်

ှင့် အစားအေသာက်အမျိးအမည် ေခါက်ဆွဲြဖစ်ပါက ေရေတာင-်ေခါက်ဆဲွဟ ုအမှတ် 

တံဆိပ်ကပ်ြခင်းသည် ိုးရာအစားအေသာက် ေရေတာင်ေခါက်ဆွဲှင့် နားလည်မ 

လဲွမာှးေစုိင်သည်)၊ 

 (ည) အနံ့ကိုြဖစ်ေစ၊ အရသာကိုြဖစ်ေစ ထပ်မံြဖည့်တင်းထားေသာ အစားအေသာက် 

အမျိးအမည်၏ေရှတွင ် “အနံ့ထည့်ထားေသာ” “အရသာထည့်ထားေသာ” စသည့် 

အလားတူစကားရပ်ြဖင့် အထူးြပေဖာ်ြပရမည်။ ယင်းသိုေဖာ်ြပရာတွင် “အနံ့” 

“အရသာ”ေရှတွင ် “သဘာဝ” “သဘာဝတူ” “ဖန်တီး” စသည့်စကားရပမ်ျားြဖင့် 

ေပါင်းစပ်ေဖာ်ြပိုင်သည်။ 
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၇။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်အမတ်ှတံဆိပ်တွင် ပါဝင်ပစည်းစာရင်းကုိ ေဖာ်ြပ 

ရာ၌ -  

 (က) ပါဝင်ပစည်းတစ်မျိးတည်းသာ ပါဝင်ေသာအစားအေသာက်မှအပ ပါဝင်ပစည်းစာရင်း

  ကုိ အမှတ်တံဆိပေ်ပတွင်ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (ခ) “ပါဝင်ပစည်းများ”ဟု ေခါင်းစဉ်တပ်လျက်ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (ဂ) အစားအေသာက်ထုတ်လုပ်ရန် ထည့်သွင်းချန်ိ၌ ပါဝင်သည့်အေလးချန်ိပမာဏအလုိက်

  များရာမ ှနည်းရာသုိ အစဉ်အတုိင်းေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (ဃ) ပါဝင်ပစည်းတစ်ခုသည် အြခားပါဝင်ပစည်းှစ်ခုှင့်အထက် ေပါင်းစပ်ထားြခင်း

  ြဖစ်လင် အဆိုပါေပါင်းစပ်ပါဝင်ပစည်းကိုေဖာ်ြပရာ၌ ယင်းေနာက်တွင် ေပါင်းစပ်ထား

  ေသာပါဝင်ပစည်းများကို အချိးအစားများရာမှ နည်းရာသုိစဉ်၍ ကွင်းစကွင်းပိတ်“( )” 

  ြဖင့် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ သုိရာတွင် ြမန်မာစံချန်ိစံန်း သုိမဟုတ် ကိုဒက(်Codex)

  စံချန်ိစံန်း၌ ယင်းေပါင်းစပ်ပါဝင်ပစည်းကုိ သတ်မှတ်ပီးြဖစ်ပါက အစားအေသာက်

  ထပ်ြဖည့်ပစည်းမှအပ အဆုိပါေပါင်းစပ်ပါဝင်ပစည်း၏ ပမာဏသည် ပါဝင်ပစည်း 

  အားလုံး၏ ၅% ေအာက်ေလျာ့နည်းလင် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရန်မလို (ဥပမာ-   

  မဆလာသည် ပါဝင်ပစည်းတွင ် ၅% ထကေ်ကျာ်လွနပ်ါက ပါဝင်ပစည်းစာရင်းတွင်

  “မဆလာ (ဖာလာ၊ နာနတ်ပွင့်၊ ...)”ဟုေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး ပါဝင်ပစည်းတွင် ၅% ေအာက်

  ေလျာ့နည်းပါက “မဆလာ” ဟုသာ ေဖာ်ြပိုင်သည်)၊ 

 (င) စားသုံးသူဓာတ်မတည့်ြခင်းြဖစ်ေစိုင်သည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါကဲ့သိုေသာ အစား 

  အေသာက်များှင့် ပါဝင်ပစည်းများြဖစ်ပါက ပါဝင်ပစည်းစာရင်းတွင ် စာလံုးမည်း   

  (Bold)ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ပါဝင်ပစည်းစာရင်းှင့်ကပ်၍ ဓာတ်မတည့်ပစည်းြဖစ်ေကာင်း 

  သိသာထင်ရှားေစသည့် စကားရပ်ြဖင့်တွဲလျက်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပရမည် - 

  (၁) ဂလူတန်ပါဝင်ေသာ ေကာက်ပဲသီးှံများ (ဂျံ၊ ဘာလီ၊ အုတ်၊ မုေယာစပါး 

   သိုမဟုတ ်ယင်းတုိ၏စပ်မျိးများှင့်ထုတ်ကုန်များ)၊ 

  (၂) အခွမံာေရေနသတဝါှင့် ယင်းတုိမှထုတ်ကုန်များ၊ 

  (၃) ဥှင့်ဥမရှေသာ ထုတ်ကုန်များ၊ 

  (၄) ငါးှင့်ငါးမှရေသာ ထုတ်ကန်ုများ၊ 

  (၅) ိုှင့်ိုထွက်ပစည်းများ(ိုသကားအပါအဝင်)၊ 

  (၆) ေြမပ၊ဲ ပဲပိစပ်၊ ပဲပုပ်ှင့် ယင်းတုိမထုှတ်ကုန်များ၊ 

  (၇) အခွံမာသီးများှင့်ယင်းတုိမှထုတ်ကုန်များ၊ 
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  (၈) အစားအေသာက် တစ်ကီလိုဂရမ်တွင် ၁၀ မီလီဂရမ်ထက် ပိုမိုပါဝင်ေသာ       

   ဆာလဖုိက်ြဒပ်ေပါင်း(Sulphite)။ 

 (စ) အပိုဒ်ခွဲ (င)ပါ စားသုံးသူဓာတ်မတည့်ြခင်းြဖစ်ေစိုင်သည့် အစားအေသာက်ှင့် ပါဝင်

  ပစည်းများကို ထည့်သွင်းထားြခင်းမရိှေသာ်လည်း ထုတ်လုပ်မနည်းစဉ်တစ်ေလျာက်

  အစားအေသာက်တွင် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပါဝင်လာုိင်ဖွယ်ရိှပါက “ဓာတ်မတည့်ပစည်း

  ပါရိှုိင်သည်”ဟု ပါဝင်ပစည်းများေအာက်တွင် ကပ်လျက်ေဖာ်ြပရမည်။ ယင်းသုိေဖာ်ြပ

  ရာတွင် ပုိမုိသိသာထင်ရှား၍ လွယ်ကူစွာနားလည်ေစရန် ုပ်ပံုှင့်သေကတ(symbols) 

  တုိကုိလည်းသုံးစဲွုိင်သည်၊ 

 (ဆ) ဆားငန်ရည်၊ သကာရည်၊ အှစ်ရည်ှင့် ြပတ်ရည်(broth)က့ဲသုိေသာ မူလပါဝင်ပစည်း

  အတွင်းပါရိှပီး ေရမှအပ ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည့် ေရအားလံုးကုိ ပါဝင်ပစည်းအြဖစ်

  ေဖာ်ြပရမည်။ ေရှင့်အြခားအေငွပျလွံယ်သည့် ပါဝင်ပစည်းများသည် ထုတ်လုပ်စဉ် 

  အတွင်း အေငွပျသွံားပါက ပါဝင်ပစည်းအြဖစ်ေဖာ်ြပရန်မလို၊ 

 (ဇ) ေရြဖင့်သာေရာစပ်အသံုးြပရမည့် အေြခာက်ခံ၊ အှစ်ထုတ် သုိမဟုတ် ပျစ်ခဲထားသည့်

  အစားအေသာက်များတွင် ပါဝင်ပစည်းစာရင်းကုိ “ပါဝင်ပစည်းများ”ဟူေသာ ေခါင်းစဉ်

  အစား “ေဖျာ်စပ်ပီးချန်ိ ပါဝင်ပစည်း”ဟု ေဖာ်ြပလျက် ယင်းပါဝင်ပစည်းများ၏ ပါဝင်မ

  ကုိ များရာမှနည်းရာသို ေဖာ်ြပရမည်။ ယင်းသိုေဖာ်ြပရာတွင ် တစ်ကမ်ိစာပမာဏကုိ

  (serving size or portion size)ထင်ရှားစွာေဖာ်ြပေပးရမည်၊ 

 (ဈ) အပိုဒ်ခွဲ(င)ပါ စားသုံးသူဓာတ်မတည့်ြခင်းြဖစ်ေစိုင်သည့် အစားအေသာက်င့်ှပါဝင်

  ပစည်းများသည် ဇီဝနည်းပညာသုံးြခင်းေကာင့် အစားအေသာက် သုိမဟုတ် ပါဝင်

  ပစည်းများတွင် ကူးေြပာင်းပါဝင်လာပါက ယင်းကိုအသေိပးေဖာ်ြပရမည် (ဥပမာ-

  မျိးဗီဇ ြပြပင်ထားေသာ အစားအေသာက် သုိမဟုတ် ပါဝင်ပစည်း)၊ 

 (ည) ဝက်ဆီ၊ ဝက်ဆီခဲ၊ အမဲဆီတိုကုိ ၎င်းတို၏ တိကျေသာအမည်ြဖင့်သာ ေဖာ်ြပရမည်၊ 

(ဋ)  အစားအေသာက်ထပ်ြဖည့်ပစည်းများကုိ အမျိးအစားအလုိက် အမည်ကုိေဖာ်ြပရာတွင်

 “သဘာဝ” “သဘာဝတူ” “ဖန်တီး” စသည့်အထူးြပစကားရပ်များြဖင့် ေပါင်းစပ်၍

 ေဖာ်ြပိုင်သည်။ ဥပမာအနံ့အတွက ်- 

(၁)  သဘာဝအနံ့-ဟင်းခတ်အေမးအကိင်၊ ဘယေဆးပင်၊ သစ်သီး၊ သစ်ရွက်၊

 အေခါက၊် အဖးူ၊ အြမစ်၊ ကက်၊ ငှက်၊ သား၊ ငါး၊ ဥ၊ ုိ၊ ိုထွက်ပစည်း၊ တေဆး 

 ှင့် အချဉ်ေဖာက်ပစည်း စသည်တုိမ ှသင့်ေလျာ်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် ထုတ်ယူ 

 ရရှိသည့်အနံ့ ၊ 
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(၂)  သဘာဝတူအနံ့- လူတုိစားသံုးရန်ရည်ရွယ်၍ ရနံ့ရိှပစည်းမှြဖစ်ေစ၊ ဓာတ်ခဲွခန်း

 တွင်ြဖစ်ေစ သဘာဝအနံ့ ဓာတုဖွဲစည်းပုံှင့် ထပ်တူညီြပလုပ်ထားသည့်အနံ့၊ 

(၃)  ဖန်တီးအနံ့- သဘာဝအားြဖင့်မေတွရှိရေသာ ြပလုပ်ဖန်တီးထားသည့်အနံ့။ 

(ဌ)  ကုန်ကမ်းပစည်းတွင်ြဖစ်ေစ၊ ပါဝင်ပစည်းတစ်ခုခုတွင်ြဖစ်ေစ ထည့်သွင်းထားပီး 

 ြဖစ်၍ ဆက်လက်ပါဝင်လာေသာ အစားအေသာက်ထပ်ြဖည့်ပစည်းများသည ် သိသာ

 ထင်ရှားေသာ ပမာဏပါဝင်လငေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ အစားအေသာက်တွင်ပါဝင်

 ြခင်းအားြဖင့် နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခုြဖစ်ေပေစရန် လံုေလာက်

 ေသာပမာဏပါရှိလင်ေသာ်လည်းေကာင်း အဆုိပါအစားအေသာက် ထပ်ြဖည့်ပစည်း

 ကုိ ပါဝင်ပစည်းစာရင်းတွင်ေဖာ်ြပေပးရမည်၊ 

(ဍ)  နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်အတွက ် လုိအပသ်ည့်ပမာဏေအာက်

 ေလျာ့နည်းစွာ ဆက်လက်ပါဝင်ေနသည့် အစားအေသာက်ထပ်ြဖည့်ပစည်းှင့် ြပြပင်

 အကူပစည်းကို ပါဝင်ပစည်းစာရင်းတွင ်ေဖာ်ြပရန်မလို၊ 

(ဎ)  အစားအေသာက်ထပ်ြဖည့်ပစည်းှင့် ြပြပင်အကူပစည်းသည် အပုိဒ်ခဲွ(င)တွင် ေဖာ်ြပ

 ထားသည့် စားသံုးသူဓာတ်မတည့်ြခင်းြဖစ်ေစုိင်သည့် ပစည်းစာရင်းတွင် ပါဝင်လင်

 ပါဝင်ပစည်းစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်၊ 

(ဏ) အထူးအာဟာရအစားအေသာက်များတွင် ဆုိဒီယမ်(Sodium) ပမာဏပါဝင်မေလျာ့နည်း

 လင် သိုမဟတ်ု ေလာ့ချထားလင် “ဆိုဒီယမ်ဆားပမာဏနည်းပါးသည်” သိုမဟတ်ု    

 “ ဆုိဒီယမ်ဆား အာဟာရေလာ့ချထားသည်” သုိမဟုတ် ယင်းှင့်အလားတူ အဓိပာယ်  

 သက်ေရာက်ေသာစကားရပ်ကုိ အစားအေသာက်အမည်ှင့်ကပလ်ျက ် ေဖာ်ြပေပးရ 

 မည်၊ 

(တ) ပါဝင်ပစည်းများ၏ ေယဘုယျ အမျိးအစားအမည်(General Class Names)ကုိ 

 သတ်မတ်ှအုပစု်အမည်သုိ ေြပာင်းလဲသုံးစွဲြခင်းှင့် အစားအေသာက်ထပ်ြဖည့် ပစည်း 

 ဆုိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်များကို သက်ဆုိင်ရာအဖဲွအစည်း၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

 ေဖာ်ြပရမည်။ 

၈။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင် အသားတင်ပမာဏ၊ အေရ 

အတွက်ှင့် အရည်စစ်အေလးချနိတုိ်ကုိ ေဖာ်ြပရာ၌ - 

 (က) အသားတင်ပမာဏကုိ မက်ထရစ်စနစ်(Système International units)သံုး၍ ထုပ်ပုိး 

  ချန်ိတွင်ရိှသည့် ပျမ်းမကိန်းအရေဖာ်ြပရမည်။ ေဒသအြခင်အတွယ်များကုိ ေဖာ်ြပလုိက   

  ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပုိင်သည်၊  
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 (ခ)  အစားအေသာက်သည် အရည်ပုံစံြဖစ်ပါက အသားတင်ပမာဏကို ထုထည်ြဖင့်ေဖာ်ြပ

   ရမည်၊  

 (ဂ)  အစားအေသာက်သည် အစိုင်အခဲြဖစ်ပါက အသားတင်ပမာဏကို အေလးချနိ်    

  သုိမဟုတ် အေရအတွက်ြဖင့် ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (ဃ) ပျစ်ခဲေသာအစားအေသာက်ြဖစ်ပါက အသားတင်ပမာဏကုိ အေလးချနိ ် သိုမဟုတ်

   ထုထည်ြဖင့်ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (င) လက်လီေရာင်းအထုပ်ငယ်များပါဝင်ေသာ အထုပ်ကီးတွင် အထုပ်ငယ်များ၏ အေရ

  အတွက်ကုိ ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး အထုပင်ယ်တစ်ခု၏ အသားတင်ပမာဏှင့် စုစုေပါင်း

  ပမာဏကိုေဖာ်ြပရမည် (ဥပမာ - “၂၀ x ၁၀ ဂရမ်ထုပ ်(၂၀၀ ဂရမ်)” “၆ x ၂၀၀ မီလီ 

  လီတာဘူး (၁.၂လီတာ သုိမဟုတ် ၁၂၀၀ မီလီလီတာ)”)၊  

 (စ) ကားခံအရည်ထဲတွင် ထည့်သွင်းထားေသာ အစားေသာက်ြဖစ်ပါက အသားတင် ပမာဏ

  အြပင် ယင်းအစားအေသာက်၏ အရည်စစ်အေလးချနိ်ကိုပါ မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့်

  ထုပ်ပိုးချနိ်တွင်ရှိသည့် ပျမ်းမကိန်းအရ ေဖာ်ြပရမည်။ ကားခံအရည်ဆိုသည်မှာ

  သစ်သီးှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် စည်သွတ်ဘူးတုိတွင်သာပါရိှေသာ သစ်သီးှင့်ဟင်းသီး

  ဟင်းရွက်ေဖျာ်ရည်၊ ေရ၊ သကားရည်၊ ဆားရည်၊ ရှာလကာရည်စသည်တိုတွင ်အရည်

  တစမ်ျိးချင်း သုိမဟတ်ု ေရာေှာေပါင်းစပ်အရည်ကုိဆုိသည်။ 

၉။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင ်အမည်ှင့်လိပ်စာကုိ ေဖာ်ြပ 

ရာ၌- 

 (က) ြပည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သည့် အစားအေသာက်ြဖစ်ပါက အစားအေသာက်ထုတ်လုပ်သူ

  သုိမဟုတ် ြပန်လည်ထုပ်ပုိးသူ၏ လုပ်ငန်းအမည်ှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပစ်ာ အြပည့်

  အစံု(Mailing Address with postal code including email and web address if

  available)ှင့်ဖုန်းနံပါတ်တို ကိုေဖာ်ြပရမည်။ လုပ်ငန်း၏ုံးလိပ်စာှင့် အစား

  အေသာက်စက်ံု၊ အလုပ်ံု လိပ်စာမတူညီလင်ြဖစ်ေစ၊ စက်ုံ၊ အလုပ်ံုသည် တစ်ခု

  ထက်ပိုလင်ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်းုံးလိပ်စာ၏ေနာက်တွင် ယင်းအစားအေသာက်ထတ်ု 

  လုပ်ရာစက်ုံ၊ အလုပံု်၏ကုဒ် သိုမဟတ်ု အမတ်ှကုိပးူတဲွ၍ ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (ခ) ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အစားအေသာက်များအတွက ်ထုတ်လုပ်သူ သုိမဟုတ် ထုပ်ပိုး

  သူအြပင် တင်သွင်းသူ သိုမဟုတ် ြဖန့်ြဖးသူ သိုမဟုတ် ြပန်လည်ထုပ်ပိုးသူတို၏

  ဆက်သွယ်ရန်လိပစ်ာအြပည့်အစံု(Mailing Address with postal code including 

  email and web address if available)ှင့် ဖုန်းနံပါတ်တုိကုိ ေဖာ်ြပရမည်၊ 
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 (ဂ) ကုိယ်တုိင်ထုတ်လုပ်ြခင်းမဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းအမည်ကုိေဖာ်ြပပါက ယင်းအမည်ှင့်

  ယှဉ်တဲွ၍“_ _ အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသည်” “Manufactured for_ _” သုိမဟုတ် “_ _

  အတွက်ထုပ်ပုိးထားသည်” “Packed for _ _”ဟု ြဖည့်စွက်ေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၀။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင် ထုတ်လုပ်သည့်ိုင်ငံကို 

ေဖာ်ြပရာ၌ - 

 (က) အစားအေသာက်ထုတ်လုပ်သည့်ုိင်ငံကုိ မေဖာ်ြပြခင်းေကာင့် စားသံုးသူက လဲွမှားစွာ

  နားလည်ေစုိင်လင် ယင်းကိုေဖာ်ြပရမည်၊  

 (ခ) ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အစားအေသာက်များတွင် မူလိုင်ငံမဟုတ်ေသာ အြခားုိင်ငံ

  တစ်ခုခု၌ အစားအေသာက်၏ သဘာဝေြပာင်းလဲေစရန ် ထပ်မံြပြပင်စီရင်ထားပါက

  ေနာက်ဆုံးြပြပင်စီရင်ြခင်းြပခဲ့သည့်ိုင်ငံကို ထုတ်လုပ်သည့်ုိင်ငံအြဖစ် သတ်မတ်ှ

  ေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၁။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင ် မျိးတူစုအေထာကအ်ထား 

ကိုေဖာ်ြပရာ၌ အစားအေသာက် ထည့်သွင်းထုပ်ပုိး ပစည်းတစ်ခုချင်းစီတွင် ထုတ်လုပ်သည့်စက်ံုှင့် 

မျိးတူစုအေထာက်အထားကုိ ခဲွြခားသိရိှုိင်ရန် ကုဒ်နံပါတ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအမှတ်အသား တစ်ခုခု 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ မပျက်ယွင်းုိင်ေအာင် အမှတ်အသားြပ၍ ထုတ်လုပ်မအမှတ်စဉ်ြဖင့် ေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၂။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင ် ရက်စွဲအမှတ်အသားကုိ 

ေဖာ်ြပရာ၌ ြမန်မာစံချန်ိစံန်းှင့် ကုိဒက်(Codex)စံချန်ိစံန်းများတွင ်သီးြခားသတ်မှတ်ထားြခင်း 

မရိှပါက ရက်စွဲအမှတ်အသားကို ိုင်ငံတကာသုံးြပကဒိန်ကိုအေြခခံ၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပရ 

မည်။ ယင်းသုိေဖာ်ြပရာတွင် ိုင်ငံတကာှင့်အည ီ အတိုေကာက်စာလုံးများကိ ု သုံးစွဲိုင်သည-်

 (က) အစားအေသာက်၏ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းမှင့် အရည်အေသွးစိတ်ချရေစရန်

  သတ်မတ်ှရက်စဲွမတုိင်မီ စားသုံးရမည့်အစားအေသာက်ြဖစ်ပါက “ေနာက်ဆံုးစားသံုး

  ရန်ရက်စဲွ” (Use-by Date) သုိမဟုတ် “သက်တမ်းကုန်ရက်စဲွ” (Expiration Date)ြဖင့်

  ေဖာ်ြပရမည်၊  

 (ခ) သတ်မှတ်ရက်စွဲတွင ် အစားအေသာက်သည် ပျက်စီးသည့်အေြခအေနသိုမေရာက်ဘ ဲ

  တြဖည်းြဖည်း အရည်အေသွးဆုတ်ယုတ်လာသည့် အေြခအေနတွင် “ေနာက်ဆံုးစားသံုး 

  ရန်ရက်စဲွ” (Use-by Date) သုိမဟုတ် “သက်တမ်းကုန်ရက်စဲွ” (Expiration Date)ြဖင့် 

  ေဖာ်ြပရန်မလိုအပ်ဘ ဲ“ရက်စွဲမတုိင်မီအေကာင်းဆံုး” (Best Before Date) သုိမဟုတ် 

  “ရက်စွဲမတိုင်မီ အရည်အေသွးအေကာင်းဆုံး” (Best Quality before Date)ြဖင့် 

  ေဖာ်ြပရမည်၊ 
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 (ဂ) သုံးလေအာက်အထားခံသည့် စားေသာက်ကုန်များအတွက် ရက်ှင့်လေဖာ်ြပရမည့်

  အြပင်သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲအစည်းက စားသံုးသူများ အဓိပါယ်လွဲမှားိုင်သည်ဟု

  ယူဆ၍ သီးြခားန်ကားပါက ခုှစ်ကိုပါြဖည့်စွက်ေဖာ်ြပရမည်။ သုံးလှင့်အထက်

  အထားခံသည့် စားေသာက်ကုန်များအတွက် အနည်းဆံုးလှင့် ခုှစ်ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (ဃ) ရက်စွဲကို စာသားများှင့် ပူးတဲွေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှပါက ယင်းရက်စွဲကိ ု ေဖာ်ြပထား 

  သည့်အမှတ်တံဆိပ်ေပရှိ ေနရာှင့်ပတ်သက်သည့် န်းဆိုချက်ကိုလည်းေကာင်း 

  ပူးတဲွေဖာ်ြပရမည် (ဥပမာ-သက်တမ်းကုန်ရက်စဲွ- (ဘူးေအာက်ေြခတွင ်ကည့်ပါ))၊ 

 (င) ရက်ှင့်ှစ်ကုိေဖာ်ြပရာတွင် ကိန်းဂဏန်းများြဖင့် ေဖာ်ြပုိင်ပီး ခုှစ်ကုိ ဂဏန်းှစ်လံုး

  သုိမဟုတ် ေလးလံုးြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လကုိ စာသားြဖင့် သိုမဟုတ ် အတိုေကာက်

  စာလံုးြဖင့် သုိမဟုတ် ကိန်းဂဏန်းြဖင့်လည်းေကာင်း ေဖာ်ြပုိင်သည်။ ရက်စဲွကုိေဖာ်ြပ 

  ရာတွင် ရက်/လ/ှစ် (DD/MM/YY) သုိမဟုတ် (DD/MM/YYYY) အစီအစဉ်ြဖင့် ေဖာ်ြပရ 

  မည်။ ယင်းသုိမဟုတ်ပါက ရက်စဲွအမှတ်အသားေဖာ်ြပချက်ှင့် ေဖာ်ြပပံုအစီအစဉ်ကုိပါ 

  ပူးတဲွေဖာ်ြပရမည် (ဥပမာ-၂၀၁၉-၁၂-၀၂(YYYY-MM-DD))၊ 

 (စ) ရက်စဲွဆုိင်ရာအချက်များအား ေဖာ်ြပရန်မလိုသည့် အေြခအေနှင့်ပတ်သက်၍ သက် 

  ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဆ) ေအာက်ပါကဲ့သိုေသာ အစားအေသာက်များတွင ် ထုတ်လုပ်ရက်စွဲ သိုမဟုတ ် ထုပ်ပိုး 

  ရက်စွဲကိုသာ ေဖာ်ြပိုင်သည် - 

  (၁) အခွံခွာြခင်း၊ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်းမရှိသည့် သစ်ဥသစ်ဖုအပါအဝင်

   လတ်ဆတေ်သာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ှင့် သစ်သီးဝလံများ၊ 

  (၂) ဝုိင်အမျိးမျိး(အြပင်းစားဝုိင်၊ အြမပ်ပါသည့်ဝုိင်၊ ေမးကိင်ေနသည့်ဝုိင်၊ သစ်သီးဝုိင်၊

   အြမပ်ထေနသည့်သစ်သီးဝိုင်များ)၊ 

   (၃) အရက်ပါဝင်မ ၁၀% ှင့်အထက် ပါဝင်သည့် အေဖျာ်ယမကာများ၊ 

   (၄) ထုတ်လုပ်ချန်ိမှ ၂၄ နာရီအတွင်း စားသုံးရန်ြပလုပ်ထားေသာ မီးဖုတ်မုန့်များ၊

    အစားအေသာက်များ၊ 

   (၅) ရှာလကာရည်၊  

   (၆) အိုင်အိုဒင်းြဖည့်စွက်ထားြခင်းမရှေိသာ အိမ်သုံးဆား(Non-iodized food

    grade salt)၊ 

   (၇) အာဟာရြဖည့်စွက်ထားြခင်းမရှိေသာ သကား(Non-fortified solid sugar)၊ 

   (၈) အေရာင်အနံ့ပါေသာ သကားအေြခခံသည့် မုန့်ချိ(Confectionary)၊ 
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   (၉) ခင်းဂမ်း(Chewing Gum)။ 

 (ဇ)  ထုတ်လုပ်ရက်စွဲှင့် ထုပ်ပိုးရက်စွဲတိုကို အပိုဒ်ခွဲ(က)ှင့်(ခ)တုိပါ ေဖာ်ြပချကမ်ျားှင့်

   ေပါင်းစပ၍်ေဖာ်ြပုိင်သည်။ ထုိသုိေဖာ်ြပရာတွင် “ထုတ်လုပ်ရက်စဲွ” သုိမဟုတ် “ထုပ်ပုိး

   ရက်စဲွ” စာသားှင့်အတူ အပုိဒ်ခဲွ(င)ပါပံုစံအတုိင်းေဖာ်ြပုိင်ပီး ေနာက်ခံအေရာင်၊ ုပ်ပံု၊

   ဒီဇုိင်းတုိှင့် မေရာေထွးေစပ ဲရှင်းလင်းြပတ်သားစွာေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၃။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပတွ်င် သုံးစဲွရန်အန်းကိုေဖာ်ြပ 

ရာ၌ အစားအေသာက်ကို မှန်ကန်စွာသုံးစွဲိုင်ေစရန်အလိုငှာ သံုးစဲွရန်အန်းအြပင် လုိအပ်သည့် 

ြပြပင်သံုးစဲွရမည့်နည်းလမ်းကုိ အမှတ်တံဆိပ်ေပတွင် လုိအပ်ချက်ှင့်အညီ တစ်ပါတည်းေဖာ်ြပရမည်။ 

 ရှင်းလင်းချက်-  

  (၁) အသင့်စားေခါက်ဆွဲထုပ်ကို အာဟာရမတေစရန် အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ ဟင်းသီး 

   ဟင်းရွက်များ ထပ်မံြဖည့်သွင်းြပြပင်သုံးစဲွရန ် လုိအပ်ပါက သုံးစွဲရန်အန်း 

   တွင် ြပြပင်လုပ်ေဆာင်ရမည့် နည်းလမ်း သုိမဟုတ် အဆင့်ကို မြဖစ်မေနထည့် 

   သွင်းေဖာ်ြပေပးရမည်၊  

  (၂) ယင်းက့ဲသို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပြခင်းမရိှပဲ ြပြပင်ပီးရရှိမည့် အေြခအေနကို ပွဲြပင် 

   ပန်းကန်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားတနည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ အမတ်ှတံဆိပ်တွင် ေဖာ်ြပ 

   ြခင်းသည် ယင်းအစားအေသာက်တွင်ထပ်မံ ြဖည့်သွင်းရမည့်အရာများ ပါရိှပီး 

   ြဖစသ်ည်ဟ ုထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစသည့်အတွက ်ေဖာ်ြပြခင်းမြပရ၊ 

  (၃) ြပြပင်ပီးရရှိမည့်အေြခအေနကို ပွဲြပင်ပန်းကန်ြဖင် ့ ပုံေဖာ်ြပသပါက ယင်းသုိ 

   ြပြပင်ရာတွင ် သံုးစဲွရမည့် တစ်ကိမ်စာပမာဏကို(serving or portion size) 

   ထင်ရှားစွာေဖာ်ြပေပးရမည်။ 
 

အခန်း(၄) 

မြဖစ်မေနထပ်မံေဖာ်ြပရမည့်လိုအပ်ချက်များ 
 

၁၄။ အသင့်ထုပပုိ်းထားသည့် အစားအေသာက်၏အမှတ်တံဆိပ်တွင ်အစားအေသာက၏် သေဘာ 

သဘာဝအရ စားသံုးသူကုိအသိေပးရန်လုိအပ်ပါက ယင်းလုိအပ်ချက်များကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း မြဖစ် 

မေနထပ်မံေဖာ်ြပရမည်- 

(က) ထားသိုရန်အန်း 

  ရက်စွဲအမှတ်အသားကို ေဖာ်ြပထားပီး ယငး်၏သက်တမ်းသည် ထားသုိသည့်အေြခ

 အေနေပတွင် မူတည်ေနလင်ြဖစ်ေစ၊ အစားအေသာက်၏ မူလအရည်အေသွးသည်
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 ထားသိုသည့်အေြခအေနေပတွင ် တည်မှီလင်ြဖစ်ေစ ယင်းထူးြခားသည် ့ ထားသိုရန်

 အေြခအေနကို အမှတ်တံဆိပ်ေပတွင် ထည့်သွငး်ေဖာ်ြပရမည်၊ 

(ခ)  ပါဝင်ပစည်းပမာဏ 

  (၁) ေရာေှာ၍ြဖစ်ေစ၊ ေပါင်းစပ်၍ြဖစ်ေစ ေရာင်းချသည့်အစားအေသာက်အတွက်

   ေပါင်းစပ်ပါဝင်ပစည်း သုိမဟုတ် ပါဝင်ပစည်းအုပ်စုအပါအဝင် ပါဝင်ပစည်း

   တစ်ခုချင်း၏ ထုတလု်ပခ်ျန်ိတွင ်ပါဝင်ေသာရာခိုင်န်း၊ ဆီေလျာ်ေသာအေလး 

   ချန်ိ သုိမဟုတ် ထုထည်ကို ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင ် မြဖစ်မေနေဖာ်ြပ

   ေပးရမည်- 

   (ကက) ပါဝင်ပစည်းကုိ အမှတ်တံဆိပ်တွင် စာသား၊ ုပ်ပံု၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇုိင်း

     တစ်ခုခုြဖင့် အထူးြပေဖာ်ြပထားလင်၊ 

   (ခခ)  ပါဝင်ပစည်းသည် အစားအေသာက်၏ အမျိးအမည်တွင် ပါဝင် 

     ေနြခင်းမရှိလင် သုိမဟတ်ု အစားအေသာက်၏ ထူးြခားသည့် 

     သွင်ြပင်လကဏာ ဂုဏ်သတိကိုေဖာ်ေဆာင်ရန ် အေရးပါလင် 

     သိုမဟုတ ် အစားအေသာက်ေရာင်းချမည့်ေဒသရှ ိ စားသုံးသ ူ

     များက အစားအေသာက်တွင် ယင်းပါဝင်ပစည်းပါဝင်မည်ဟု 

     ယူဆေလ့ရှိလင် သိုမဟတ်ု ပါဝင်ပစည်းပမာဏကို ေဖာ်ြပရန် 

     ပျက်ကွက်ြခင်းသည် စားသုံးသူကို နားလည်မလွဲမှားေစပီး 

     လိမ်လည်လှည့်ြဖားရာ ေရာက်ေစလင်၊ 

  (၂) ပါဝင်ပစည်းပမာဏကုိ ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင ်ေဖာ်ြပရန်မလို- 

   (ကက) ပါဝင်ပစည်းကုိ အနံ့အရသာအတွက်ရည်ရွယ်၍ ပမာဏအနည်း 

     ငယ်သာ ထည့်သွင်းထားလင်၊ 

   (ခခ)  ြမန်မာစံချန်ိစံန်း သိုမဟုတ ် ကုိဒက်(Codex) စံချန်ိစံန်း 

     တွင် ကုန်ပစည်းအလိုက ် ေဖာ်ြပချက်အတွက ် သီးြခားစံချန်ိစံ 

     နး်ြဖင့် သတ်မှတ်ထားလင်၊ 

   (ဂဂ)   ပါဝင်ပစည်းကို အမှတ်တံဆိပ်တွင ် စာသား၊ ုပ်ပံု သုိမဟုတ် 

     ဂရပ်ဖစ်ဒီဇုိင်း တစ်ခုခုြဖင့် အထူးြပေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း   

     အစားအေသာက်များအကား ပါဝင်ပစည်းများ ပမာဏကဲွလဲွမ 

     သည် အစားအေသာက်၏ ထူးြခားသည့် သွင်ြပင်လကဏာ    

     ဂုဏ်သတိကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်ြဖစ်ေစ၊ အလားတူ အစား    
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     အေသာက်များှင့် ခဲွြခားုိင်ရန်ြဖစ်ေစ လုိအပ်ချက်မဟုတ်သည့် 

     အတွက် ေစျးကွက်တင်မည့်ုိင်ငံ သုိမဟုတ် ေဒသရိှစားသံုးသူကုိ 

     အစားအေသာက်၏ ထူးြခားသည့် သွင်ြပင်လကဏာ ဂုဏ်သတိ 

     အေပလှည့်ြဖားြခင်း၊ နားလည်မလဲွမှားေစြခင်းှင့် မှားယွင်း 

     ထင်ြမင်ေစြခင်းများ မြဖစ်ေပေစိုင်လင် (ဥပမာ-ေြမပယုိဲတွင် 

     ကပ်ေစးဲှပါဝင်န်း)။ 

  (၃) အပုိဒ် ၁၄ (ခ) (၁)အရ ပါဝင်ပစည်းပမာဏကုိ ထုတ်ကုန်၏အမှတ်တံဆိပ်တွင်

   ေဖာ်ြပရာတွင ်ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ြပရမည်- 

   (ကက) ကိန်းဂဏန်းရာခုိင်န်းြဖင့်ေဖာ်ြပရမည်၊ 

   (ခခ)  ပါဝင်ပစည်းတစ်ခုချင်း၏ ရှိရင်းစွဲရာခိုင်န်း၊ ဆီေလျာ်ေသာ 

     အေလးချနိ ် သုိမဟုတ် ထုထည်များကုိ ယင်းပါဝင်ပစည်းကို 

     အထးူြပထားေသာစာသား၊ ုပ်ပုံ သိုမဟုတ် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း 

     ၏ အနီးဆုံးတွင်ြဖစ်ေစ၊ အစားအေသာက် အမျိးအမည်၏ 

     ေဘးတွင်ြဖစ်ေစ၊ ပါဝင်ပစည်းစာရင်းထဲရှိ သက်ဆုိင်ရာ ပါဝင် 

     ပစည်းတစ်မျိးစီှင့်ကပ်လျက်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပရမည်၊ 

   (ဂဂ)  ပါဝင်ပစည်းတစ်မျိးမျိးပါဝင်ေကာင်း အထူးြပေဖာ်ြပပါက ယင်း 

     ပါဝင်ပစည်း၏ ပါဝင်မအနိမ့်ဆံုး ရာခုိင်န်းကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

     ပါဝင်ပစည်းတစ်မျိးမျိး ေလျာ့နည်းပါဝင်ေကာင်း အထူးြပ 

     ေဖာ်ြပပါက ယင်းပါဝင်ပစည်း၏ ပါဝင်မအများဆံုး ရာခုိင်န်းကုိ 

     ေသာ်လည်းေကာင်း ေဖာ်ြပရမည်၊ 

   (ဃဃ) အပူချန်ိြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ အစားအစာများ 

     ၏စုိထုိင်းဆေလျာ့နည်းေစရန် ြပြပင်စီရင်ပါက ပါဝင်ပစည်း 

     ပမာဏကုိြပြပင်စီရင်ပီး ေနာက်ဆံုးထုတ်ကုန်၏ ပါဝင်ပစည်း 

     ကိုသာ ရာခိုင်န်း၊ အေလးချနိ် သုိမဟုတ် ထုထည်ြဖင့် ေဖာ်ြပ 

     ရမည်၊ 

   (ငင)  ပါဝင်ပစည်းပမာဏ သုိမဟုတ် ပါဝင်ပစည်းအားလံုး၏ စုစုေပါင်း

     ပမာဏသည် ၁၀၀ ရာခုိင်န်းထက် ေကျာ်လွန်ပါက ြပြပင်စီရင် 

     ပီး ေနာက်ဆံုးထုတ်ကုန် ၁၀၀ ဂရမ်အတွက် ြပန်လည်တွက် 
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     ချက်ထားေသာ ပါဝင်ပစည်းအေလးချန်ိြဖင့် အစားထိုးေဖာ်ြပရ 

     မည်။ 

(ဂ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြဖင့် ြပြပင်ထားေသာအစားအေသာက်များ(Irradiated food) 

 အိုင်ယွန်ဖိခွဲေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကို(Ionizing radiation) အသုံးြပ၍ ြပြပင်

 ထုတ်လုပ်ထားေသာ အစားအေသာက်များ၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင် ေအာက်ပါ

 သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းေဖာ်ြပရမည် - 

 (၁) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြဖင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားေကာင်းကုိ “ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြဖင့်

  ြပြပင်ထားသည်(Treated by irradiation) ” ဟု အစားအေသာက်အမျိး     

  အမည်ှင် ့ အနီးကပ်ဆုံးတွင ် ေရးသားေဖာ်ြပရမည်။ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပပါရှိ

  ေသာ ုိင်ငံတကာသံုး သေကတကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပလုိပါက အစားအေသာက်

  အမျိးအမည်ှင့်အနီးကပ်ဆံုးတွင်ေဖာ်ြပရမည်၊ 

 

 

   

 

  (၂) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြဖင့်ြပြပင်ထားေသာ ထုတ်ကုန်များကုိ အြခားစားေသာက်ကုန်

   တွင် ပါဝင်ပစည်းတစ်ခုအေနြဖင့် အသုံးြပထားပါက ယင်းပစည်းကို ပါဝင ် 

   ပစည်းစာရင်း၌ ေဖာ်ြပရမည်၊ 

  (၃) ပါဝင်ပစည်းတစခ်ုတည်းရှိေသာ ထုတ်ကန်ုကို ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြဖင့် ြပြပင ်

   ထားေသာ ကုန်ကမး်ပစည်းမ ှ ြပင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားပါက ယင်းသိုြပြပင ်  

   ထုတ်လုပ်ထားသည့် ပစည်းသုံးစွဲထားေကာင်း ေဖာ်ြပရမည်။ 

 (ဃ) အေဖျာ်ယမကာအတွက်ေဖာ်ြပြခင်း(Alcoholic Beverages) 

   အရက်ပါဝင်သည် ့ အေဖျာ်ယမကာများြဖစ်ပါက အရကပ်ါဝင်မထုထည် (% alcohol 

  by volume) (Alc % vol) (%ABV) သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ယူနစ် (degree of proof) 

  ကိုထင်ရှားစွာေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (င) သတိေပးချက(်Warning) 

  အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်ခုခုကို ရည်စူးလင်ြဖစ်ေစ၊ ဇီဝကမ သိုမဟုတ ်ေရာဂါအေြခ 

  အေနတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ေလျာ်ညီေစရန် ြပြပင်ထုတ်လုပ်ထားလင်ြဖစ်ေစ၊ ဇီဝကမ 

  သုိမဟုတ် ေရာဂါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်အတွက် မသင့်ေလျာ်လင်ြဖစ်ေစ၊ စားသံုးသင့် 
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  သည့်ပမာဏ သုိမဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ရိှလင်ြဖစ်ေစ၊ အလားတူအေြခအေန 

  များတွင်ြဖစ်ေစ သတိေပးချက်ကုိ ရှင်းလင်းြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပေပးရမည်၊ 

 (စ) အာဟာရတန်ဖိုး (Nutrition facts) 

  အစားအေသာက်တစ်ခုတွင် ဗီတာမင်၊ သတဓာတ်စသည့် အာဟာရဓာတ်များကုိ   

  ထပ်ေလာင်းြဖည့်စွကထ်ားလင်ြဖစ်ေစ၊ အာဟာရဓာတ်တစ်ခုခုကုိ ေလာ့ချ၍လည်း 

  ေကာင်း၊ ဖယ်ရှား၍လည်းေကာင်း ရည်ရွယ်ြပြပင်ထားလင်ြဖစ်ေစ၊ အထူးအာဟာရ 

  တန်ဖုိးများရိှေကာင်း အန်းစာတွင်ေဖာ်ြပထားလင်ြဖစ်ေစ အာဟာရတန်ဖိုး ေဖာ်ြပ 

  ြခင်း(Nutrition facts)ကိ ု မြဖစ်မေနေဖာ်ြပရမည်။ ယင်းသိုေဖာ်ြပရာတွင ် သတ်မှတ် 

  ြပာန်းချကမ်ျားအရြဖစ်ေစ၊ ကုိဒက်(Codex)၏ အာဟာရတန်ဖုိး အမှတ်တံဆိပ်ကပ် 

  ြခင်းဆုိင်ရာ လမ်းန်ှင့်ြပင်ဆင်ြပာန်းချက်များ (Codex guidelines on Nutrition 

  labelling  CAC/GL 2-1985)အရြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာစံချန်ိစံန်းအရြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပရမည်။ 
 

အခန်း(၅) 

အန်းစာေဖာ်ြပြခင်းဆုိင်ရာြပာန်းချက်များ 
 

၁၅။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်၏အမတှ်တံဆိပ်တွင ် ေအာကပ်ါအန်းစာများကုိ 

ေဖာြ်ပြခငး်မြပရ- 

(က)  ကိုဒက်(Codex) စံချနိ်စံန်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်ညီွတ်ေသာ အန်းစာများ၊

 သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအစည်းများက အသိအမှတ်ြပထားေသာ အစားအေသာက်

 အန်းစာများမှအပ ေန့စဉ်လုိအပ်ေသာ အေြခခံအာဟာရဓာတ်များကုိ လံုလံု

 ေလာက်ေလာက် ေပးစွမ်းုိင်သည်ဟု န်းဆုိထားသည့်အန်းစာများ၊ 

(ခ)  မတချင့်ချန်ိအစာှင့် ေန့စဉ်စားသံုးေသာ အစားအေသာက်များသည် လံုေလာက်ေသာ

 အာဟာရဓာတ် ေပးစွမ်းုိင်ြခင်းမရိှဟ ုအဓိပါယ်သက်ေရာက်ေစေသာ အန်းစာများ၊ 

(ဂ)  သက်ေသအချက်အလက ်ခိုင်မာမမရှိေသာ အန်းစာများ၊ 

(ဃ)  ေအာက်ပါအေြခအေနများမှအပ ေရာဂါေဝဒနာ၊ နာမကျန်းြဖစြ်ခင်းများကို ကာကွယ်

 ကုသုိင်သည်၊ သက်သာေပျာက်ကင်းေစုိင်သည်ဟု န်းဆုိထားေသာ အန်းစာများ- 

(၁)  အထူးအာဟာရ အစားအေသာက်ဆုိင်ရာ ြမန်မာစံချန်ိစံန်း သုိမဟတ်ု

 ကုိဒက်(Codex)စံချန်ိစံန်း၊ လမ်းန်ချက်များှင့်ညီွတ်ြခင်း၊ 

(၂)  တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ခွင့်ြပထားြခင်း။ 
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(င)  သေဘာသဘာဝတူညီေသာ အြခားအစားအေသာက်၏ ေဘးကင်းမကုိစားသံုးသူ

 သံသယြဖစ်ေစိုင်ေသာ သုိမဟုတ် စိုးရွံထိတ်လန့်ေစုိင်ေသာအန်းစာများ၊ 

(စ)  မူလပါဝင်ပစည်းတွင်မပါဝင်ဘ ဲ စားသုံးသူကိုဆဲွေဆာင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ထပ်ေပါင်း

 ထည့်သွင်းထားသည့်အေရာင်၊ အဆင်း၊ အနံ့ှင့်အရသာက့ဲသုိေသာ အစားအေသာက်

 ထပ်ြဖည့်ပစည်းကိ ုအမမး်တင်၍ ပါဝင်ပစည်းအေပလှည့်ြဖားသည့် အန်းစာများ။ 

၁၆။ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစုိင်သည့် ေအာက်ပါကဲ့သိုေသာ အန်းစာများကို ေဖာ်ြပြခင်း 

မြပရ - 

 (က) မြပည့်စံုေသာင်းယှဉ်ြပြခင်းများ၊ အသာလွန်ဆံုး၊ အေကာင်းဆံုးဟု အမန်းတင်ြခင်း

  များ၊ “ပွဲေတွ၊ ကိုယ်ေတွ”အစရှသိည့် အဓိပါယ်မဲ့အန်းစာများ၊ 

 (ခ) ေကာင်းမွန်ေသာသန့်ရှင်းမကျင့်စဉ်အရ ထုတလု်ပထ်ားြခင်းကုိ “ကျန်းမာေစေသာ”၊

  “ကျန်းမာေရးအတွက်ေကာင်းမွန်ေသာ” “ကျန်းမာေရးအတွက်သင့်ေလျာ်ေသာ” အစ

  ရိှသည့် အလားတူအဓိပါယ်သက်ေရာက်ေစေသာ အသုံးအန်းများြဖင့် ေဖာ်ြပထား

  သည့်အန်းစာများ။ 

၁၇။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာအစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်အန်းစာများကုိ ေဖာ်ြပရာ၌-

 (က) အစားအေသာက်တစ်ခုသည် ဗီတာမင်၊ သတဓာတ်ှင့် အမုိင်ုိအက်စစ်က့ဲသိုေသာ

  အာဟာရဓာတ်များကုိ ထပ်ေလာင်းြဖည့်စွက်ထားြခင်းေကာင့် သာမာန်ထက်ပုိမုိေသာ

  အာဟာရတန်ဖိုး သုိမဟုတ် အထူးအာဟာရတန်ဖုိးများရိှေကာင်း န်းဆုိေဖာ်ြပလို

  လင် ထုိထပ်ေလာင်းြဖည့်စွက်မသည် ြမန်မာစံချန်ိစံန်း သုိမဟုတ် ကုိဒက်(Codex)

  စံချနိ်စံန်း သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲအစည်း၏ အမိန့်န်ကားချက်

  များပါ အာဟာရဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ြခင်းြဖစ်ရမည်။ ယင်း 

  ကဲ့သိုန်းဆိုေဖာ်ြပမသည ် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲအစည်း၏ ြပာန်းချက်များှင့်   

  ညီွတ်ရမည်၊ 

 (ခ) အစားအေသာက်တစ်ခုမ ှ အာဟာရဓာတ်တစ်ခုခုကို ေလာ့ချ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

  ဖယ်ရှား၍ေသာ်လည်းေကာင်း ထိုအစားအေသာက်၌ ထူးြခားအာဟာရတန်ဖုိးရှိ     

  ေကာင်း န်းဆုိေဖာ်ြပလိုလင် ြမန်မာစံချန်ိစံန်း သုိမဟတ်ု ကိုဒက်(Codex) စံချန်ိ

  စံန်း သိုမဟုတ ် သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအစည်း၏ အမိန့်န်ကားချက်များပါ    

  အာဟာရဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီြဖစ်ရမည်။ ယင်းကဲ့သို န်းဆုိေဖာ်ြပမ

  သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲအစည်း၏ ြပာန်းချက်များှင့်ညီွတ်ရမည်၊ 
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 (ဂ) “သဘာဝ”၊ “စစ်မှန်ေသာ” ၊ “စစ်စစ်”၊ “လတ်ဆတ်ေသာ”၊ “အိမ်တွင်းြဖစ်”၊ “ေအာ်ဂဲနစ်”၊

  “ဇီဝနည်းပညာသံုး”အစရှိသည့် အလားတူအသုံးအန်းများ သုံးစွဲြခင်းသည် ြမန်မာ

  စံချန်ိစံန်း သုိမဟုတ် ကိုဒက(်Codex)စံချနိစံ်န်း သုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ 

  အဖွဲအစည်း၏ အမိန့်၊ န်ကားချကမ်ျားှင့် ညီွတ်ရမည်၊ 

 (ဃ) ဘာသာေရး သုိမဟတ်ု ဓေလ့ထံုးတမ်းဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိ အဖွဲအစည်းများ 

  ၏သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီပါက သိုမဟုတ် ယင်းအဖွဲအစည်းများ၏ ခွင့်ြပ 

  ချက်ရှိပါက ဘာသာတရား သိုမဟုတ ် ဓေလ့ထံုးတမ်းှင့်အညီ ြပင်ဆင်ထားေသာ    

  အစားအေသာက်ဟု (ဥပမာ- ဟာလာ၊ ကိုရှာစသည်ြဖင့်) ေဖာ်ြပုိင်သည်၊ 

 (င) အစားအေသာက်တစ်ခုတွင် ထူးြခားသည့်အာနိသင်ရိှေကာင်း ေဖာ်ြပသည့်အန်းစာ

  သည် အလားတူအစားအေသာက်များတွင်ပါ ထုိအာနိသင်ရိှေကာင်း သိသာထင်ရှား

  ေစပါက ေဖာ်ြပိုင်သည်၊ 

 (စ) ပစည်းတစ်ခုခုပါဝင်ြခင်းမရှိေကာင်း သုိမဟတ်ု ထပ်မံြဖည့်စွက်ထားြခင်းမရိှေကာင်း

  ထင်ရှားေအာင်ေဖာ်ြပလုိလင် ထုိပစည်းသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များှင့် ကုိက်ညီ 

  ပါက ထင်ေယာင်ထင်မှားမြဖစ်ေစဘ ဲေဖာ်ြပုိငသ်ည် - 

  (၁) ြမန်မာစံချနိ်စံန်း သိုမဟုတ် ကိုဒက်(Codex)စံချနိ်စံန်းအရ မြဖစ်မေန

   ပါဝင်ရမည့်ပစည်းမဟုတ်ြခင်း၊ 

  (၂) ယင်းအစားအေသာက်တွင် ပုံမှန်အားြဖင့်ပါဝင်သည်ဟု စားသုံးသူများက

   ယူဆမြဲဖစ်ေသာပစည်းြဖစ်ြခင်း၊ 

  (၃) ဂုဏ်သတိတ ူအစားအေသာက်မျိးရရိှေစရန် အစားထိုးပစည်းသုံးစွဲမထားြခင်း၊ 

   သုံးစဲွလင်လည်း ထိုအစားထိုးပစည်း၏ သေဘာသဘာဝကိုထင်ရှားေအာင် 

   ေဖာ်ြပထားြခငး်၊ 

  (၄) အစားအေသာက်ထတွဲင ် ပါဝင်မဲြဖစ်သည့် ပစည်းြဖစ်ြခင်း သိုမဟုတ ် ခွင့်ြပ

   ထားေသာ ထပ်ြဖည့်ပစည်းြဖစ်ြခင်း။ 

 (ဆ) အာဟာရဓာတ်တစ်ခုခုြဖစ်ေစ၊ တစ်ခုထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ပါဝငြ်ခင်း သုိမဟုတ် ထပ်မံ  

  ြဖည့်စွက်ထားြခင်းမရိှေကာင်း ထင်ရှားေအာင်ေဖာ်ြပြခင်းကုိ အာဟာရဆုိင်ရာ ေဖာ်ြပချက် 

  ဟုမှတ်ယူ၍ ြမန်မာစံချန်ိစံန်း သိုမဟုတ ် ကုိဒက်(Codex)စံချန်ိစံန်း သိုမဟတ်ု 

  သက်ဆုိင်ရာဌာနအဖဲွအစည်း၏ အာဟာရလမ်းန်ချက်ဆုိင်ရာ အမိန့်န်ကားချက် 

  များှင့်အညီ ေဖာ်ြပရမည်၊ 
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 (ဇ) ထုပ်ပိုးပစည်း သိုမဟုတ ်အစားအေသာက် သိုမဟုတ ်အမှတ်တံဆိပ်ကုိစွန့်ပစ်ရန်ြဖစ် 

  ေစ၊ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတုိှင့်ဆက်စပ်ပစည်းတုိ၏ အမျိးအစားှင့်

  ေဆာင်ရွက်ရန်အန်းတိုကိုြဖစ်ေစ စာသား၊ ုပ်ပုံ၊ သေကတ စသည့်အလားတူ

  ေဖာ်ြပချက်တိုြဖင့်ေဖာ်ြပရာတွင ် ိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ သုိမဟုတ်

  သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ၏ အမိန့်န်ကားချက်များှင့်အညီေဖာ်ြပရမည်။ 
 

အခန်း(၆) 

ထပ်မံေဖာ်ြပုိင်ေသာအချက်များ  
 

၁၈။ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းဆုိင်ရာ အေြခခံမူများှင့်ညီွတ်ပီး လိမ်လည်လှည့်ြဖားရာ မေရာက် 

သည့် အန်းစာှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း၊ ဤြပာန်းချက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ မြဖစ်မေနပါဝင် 

ရမည့်လုိအပ်ချက်များှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အထူးလုိက်နာရမည့် အချက်များှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ဆန့်ကျင်ြခင်းမရိှလင် အသင့်ထုပ်ပုိးထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင် ုပ်ပံု၊ စာသား၊ 

ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းစသည်ြဖင့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ေဖာ်ြပလိုက ေဖာ်ြပိုင်သည်။ 

ယင်းသိုေဖာ်ြပရာတွင ်- 

(က)  ဓာတ်ပုံ၊ ုပပံု်ှင့် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇုိင်းများအသံုးြပေဖာ်ြပရာ၌ အသီး၊ အရွက်၊ ကက်၊ ငှက်၊

 သား၊ ငါး၊ ဥစသည်တုိသည် သုိမဟုတ် ယင်း၏ထွက်ကုန်တုိသည် အစားအေသာက်

 တွင်ပါဝင်ြခင်းမရှိပါက ုပ်ပံု၊ ဓာတ်ပုံှင့် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများြဖင့် ယင်းတိုကိုေဖာ်ြပ

 ြခင်းမြပရ။ သတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီ၍ ေဖာ်ြပရာတွင်လည်း ယငး်တုိ၏မူလအနံ့

 အရသာပုိမုိေပလွင်ေကာင်းမွန်ေစရန် အနံ့အရသာတုိးေဆး ထပ်မံထည့်သွင်းထားပါက

 “အနံ့အရသာထည့်သွင်းထားသည်” သုိမဟုတ် အလားတူစကားရပ်ကုိေဖာ်ြပသည့်

 ဓာတ်ပံု၊ ုပ်ပံုှင့် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇုိင်းတုိှင့်ကပ်လျက်တွင် သိသာထင်ရှားစွာေဖာ်ြပရမည်။

 ေဖာ်ြပသည့်အခါ ယငး်တုိ၏ ပင်ကိုယ်သာန်ကို ေပလွင်ထင်ရှားစွာမေဖာ်ြပရ၊ 

(ခ)  ဓာတ်ပံု၊ ုပ်ပံုှင့် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇုိင်းများြဖင့် ပါဝင်ပစည်း သုိမဟုတ် ေရာေှာအစားအေသာက်

 ၏ ပါဝင်ပစည်းကိုေဖာ်ြပသည့်အခါ ပါဝင်န်းအလိုက် အချိးညီစွာေဖာ်ြပရမည်၊ 

(ဂ)  အစားအေသာက်ကုန်ပစည်း၏ အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက(်grade)ကုိ ေဖာ်ြပမည်

 ဆိုပါက လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာနားလည်ိုင်ေစရမည့်အြပင် မည်သည့်နည်းှင့်မဆို

 လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်းမြဖစ်ေစရ။ 

၁၉။ အာဟာရတန်ဖိးု(Nutrition facts)ကိုေဖာ်ြပရာတွင ် သတ်မှတ်ြပာန်းချက်များအရြဖစ်ေစ၊ 

ကုိဒက်(Codex)၏ အာဟာရတန်ဖုိးအမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းဆုိင်ရာ လမ်းန်ှင့် ြပင်ဆင်ြပာန်းချက် 
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များ(Codex guidelines on Nutrition labelling CAC/GL 2-1985)အရြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာစံချန်ိစံန်း 

အရြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပရမည်။ 

၂၀။ ဘားကတ်ု(Bar Code)၊ ကျအာကုတ်(QR Code) စသည့်သေကတဝှက်၊ သက်သတ်လတ်ွ 

(Vegetarian)စသည့် န်းဆုိသတ်မှတ်ချက်၊ ကုန်စည်အမှတ်အသား(Brand)၊ ကုန်စည်အမှတ် 

အသားအမည်(Brand Name)ှင့် ကုန်အမတ်ှတံဆိပ်(Trade Mark)၊ ဆု၊ တံဆိပ်၊ လက်မှတ်၊ 

ဆန်းစစ်ချက်၊ ေလ့လာေတွရှိချက်စသည်တိုှင့် ယင်းတိုကိုရည်န်းေသာ စာသား၊ သေကတ၊ 

အမှတ်အသား၊ တံဆိပစ်ာလံုး၊ ုပ်ပုံစသည်တိုကို အေထာက်အထားခိုင်လုံပါက ေဖာ်ြပုိင်သည်။ 

သိုရာတွင-် 

 (က) အထက်ပါေဖာ်ြပချက်များ၏ စစ်မှန်မှင့် တရားဝင်မကို အစားအေသာက်လုပ်ငန်း

  လုပ်ကိုင်သူက အြပည့်အဝတာဝန်ယူရမည်၊ 

 (ခ) အမှတ်တံဆိပ်တွင် ယင်းေဖာ်ြပပါအချက်များပါရိှပါက သက်ဆုိင်ရာ ဌာန၊ အဖဲွအစည်းက 

  တင်ြပေစသည့်အခါ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများကိုပါ ပူးတွဲတင်ြပရမည်၊ 

 (ဂ) သက်ဆုိင်ရာ ဌာန၊ အဖဲွအစည်းသည်အေထာက်အထား စိစစ်ေတွရိှမအရ ယင်းေဖာ်ြပ

  မများကို ပိတ်ပင်တားြမစ်ိုင်သည်။ 
 

အခန်း (၇) 

အထူးလုိက်နာရမည့်အချက်များ 
 

ေဖာ်ြပခွင့်မြပသည့်အချက်များ 

၂၁။ အသင့်ထုပ်ပုိးထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင် သက်ဆုိင်ရာဌာနအဖဲွအစည်း 

များက ခွင့်ြပထားြခင်းမရိှသည့် ထုတ်လုပ်ခွင့်၊ လုိင်စင်၊ ေထာက်ခံချက်စသည်များှင့် အလားတူ 

ေဖာ်ြပချက်များ ေဖာ်ြပြခင်းမြပရ။ 

၂၂။ အစားအေသာက်ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ ေကာငး်မွန်ေသာကျင့်စဉ်များှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

ေကာင်းမွန်ေသာသန့်ရှင်းမကျင့်စဉ်(Good Hygienic Practice)၊ ေကာင်းမွန်ေသာထုတ်လပ်ုမကျင့် 

စဉ် (Good Manufacturing Practice)၊ ေဘးအရာယ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းှင့် အေရးပါေသာ အချက် 

အြခာထိန်းချပ်မ(Hazard Analysis and Critical Control Point)၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံချန်ိစံန်း 

သတ်မှတ်ေရးအဖွဲ(ISO: International Organization for Standardization) တုိှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

သက်ဆုိင်ရာအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်၊ ေထာက်ခံချက်အစရှိသည်တိုရရှိပီး ယင်းတုိကုိရည်န်း 

ေသာစာသား၊ သေကတ၊ အမတ်ှအသား၊ တံဆိပ်စာလုံးတိုကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲအစည်း၏ ကိ 



24 

တင်ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ အသင့်ထုပ်ပုိးထားေသာအစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင်ေဖာ်ြပြခင်း 

မြပရ။ 

အမှတ်တံဆိပတွ်င်သတင်းအချက်အလက်များေဖာ်ြပြခင်း 

၂၃။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင်ေဖာ်ြပချက်များသည်- 

 (က) သာမန်မျက်စိြဖင့် ရှငး်လင်းြပတ်သားစွာ ဖတ်ုိင်ရမည်၊ 

 (ခ) ေပလင်ွထင်ရှားပီး ေဖျာက်ဖျက်၍မရုိင်သည့်အေြခအေနတွင် ရိှရမည်၊ 

 (ဂ) ေနာက်ခံအေရာင်ှင့် စာလံုးအေရာင်သည် စာလံုးများ ြပတ်သားထင်ရှားမကုိ        

  အေထာက်အကူြပေစရမည်ြဖစ်ပီး ဒီဇိုင်း၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ုပ်ပံုစသည့် ေနာက်ခံများှင့်    

  ေရာေထွးမမရှိေစရ၊ 

 (ဃ) စာလုံးအရွယ်သည် ြမန်မာအကရာ‘ဝ’(ဝလုံး) သိုမဟုတ် အဂလိပ်အကရာစာလုံး

  အေသး‘o’(အုိ)၏အရယ်ွ အနည်းဆံုးတစ်မီလီမီတာ ရိှရမည်၊ 

 (င) ေခါင်းစဉ်တပ်သည့်စာလံုးသည် အေကာင်းအရာပါ စာလံုးထက်ကီးမားပီး ထင်ရှားစွာ

  ေပလင်ွရမည်၊ 

 (စ) ထုပ်ပိုးပစည်း အရယ်ွအစားအမျိးမျိးအတက်ွ စာလုံးှင့်ေဖာ်ြပချက်များ၏ အရယ်ွ   

  အစားကုိ ေြပာင်းလဲရာတင်ွ အချိးညီစာွေြပာင်းလဲေဖာ်ြပရမည်။ 

သကဆုိ်င်ရာဌာနအဖွဲအစည်း၏ စိစစ်မဆုိင်ရာအချက်များ 

၂၄။ အသင့်ထုပ်ပိ ုးထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်တွင် အစားအေသာက်ေဘး 

အရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် စိစစ်ေဆာင်ရွက်မလုပ်ငန်းစဉ်အရ စားသံုးသူအတွက် အသိေပးေဖာ်ြပ 

ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ ေအာက်ပါအချက်များကိ ု သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအစည်းက ပယ်ဖျက် 

ုပ်သိမ်းမမြပမချင်း မြဖစ်မေနေဖာ်ြပေပးရမည ်- 

 (က) သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအစည်း၏ တရားဝင်ထုတ်ေပးေသာ အစားအေသာက်ခွင့်ြပချက် 

  လက်မှတ်ကို ရရှိထားြခင်းမရှေိသးလင် အမှတ်တံဆိပ်တွင် “သက်ဆိုင်ရာဌာနက 

  စိစစ်ထားြခင်းမရိှေသးပါ” ဆုိသည့်စာသားကုိ ြမန်မာအကရာ ‘ဝ’(ဝလံုး) စာလံုးအရွယ် 

  အနည်းဆံုး ှစ်မီလီမီတာစာလုံးမည်း(Bold)ြဖင့် ေဘာငခ်တ်၍ ေရးသားေဖာ်ြပရမည်၊ 

 (ခ) မည်သူမဆုိ သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအစည်း၏ တရားဝင်ထုတ်ေပးေသာ အစား      

  အေသာက်ထုတလု်ပ်ခင့်ွ သုိမဟုတ် တင်သွင်းခွင် ့ သုိမဟတ်ု အလားတူလကမှ်တ်ကုိ

  ရရှိလင ်သက်ဆုိင်ရာဌာနအဖွဲအစည်းက သတ်မတ်ှေဖာ်ြပရန် န်ကားသည့်အမှတ် 
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  သုိမဟုတ် စာသားစသည်တုိကုိ ြမန်မာအကရာ ‘ဝ’(ဝလုံး) စာလံုးအရွယ် အနည်းဆံုး 

  ှစ်မလီီမီတာစာလုံးမည်း(Bold)ြဖင့် ေဘာင်ခတ်၍ေရးသားေဖာ်ြပရမည်။ 

 (ဂ) သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအစည်းကစိစစ်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့်ကိစမှအပ ဓာတ်စာ  

  (Food Supplement)၊ ြဖည့်စွက်စာ(Dietary Supplement)၊ ဘယေဆးြဖည့်စွက်စာ

  (Herbal Supplement)၊ အာနိသင်ထူးအစားအေသာက်(Functional Food)စသည်တုိ

  အြပင် အလားတူထုတ်ကုန်များတွင် ေအာက်ပါေဖာ်ြပချက်ကုိ အမှတ်တံဆိပ်ေပတွင်

  ြမန်မာအကရာ ‘ဝ’(ဝလံုး)စာလံုးအရွယ် အနည်းဆံုး တစ်မီလီမီတာစာလံုးမည်း(Bold)

  ြဖင့်ေဘာင်ခတ်၍ ေရးသားေဖာ်ြပရမည် - 

“အကျိးအာနိသင်ကုိစိစစ်မထားပါ။ ေရာဂါရှာေဖွ၊ ကုသ၊ ေပျာက်ကင်း၊ 

သက်သာ၊ ကာကွယ်ေစရန်အတွက်မဟုတ်” 

သတိေပးေဖာ်ြပရမည့်အချက်များ 

၂၅။ အစားအေသာက်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် အများြပည်သူကျန်းမာေရးအတွက် အထူး 

သတိေပးချက ် သုိမဟုတ် သတိေပးချက်ကုိ အမှတ်တံဆိပ်၌ ေဖာ်ြပရန်န်ကားပါက တိကျစွာ 

လိုက်နာေဖာ်ြပရမည်။ 

၂၆။ ြပည်သူလူထုကျန်းမာေရးအတွက် အာဟာရဓာတ်(Nutrient)၊ အာဟာရြဖည့်အစားအေသာက် 

(Fortified Food)၊ မျိးဗီဇြပင်အစားအေသာက်(Genetically Modified Food)ှင့် ကူးစက်မဟုတ ်

ေသာေရာဂါများကာကွယ်ထိန်းချပ်ုိင်ေရး စသည်တုိှင့်သက်ဆုိင်သည့် အမှတ်တံဆိပ်တွင် ေဖာ်ြပရ 

မည့်အချက်များ၊ အန်းစာတွင်ေဖာ်ြပရမည့်အချက်များ၊ သတေိပးေဖာ်ြပရမည့်အချက်များကို 

သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအစည်းကန်ကားလင် ယင်းအချက်များကိုမြဖစ်မေန ေဖာ်ြပေပးရမည်။ 
 

အခန်း(၈) 

ကင်းလွတ်ခွင့် 
 

၂၇။ အမှတ်တံဆိပ်ေဖာ်ြပြခင်းဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်အေနြဖင့် ဟင်းခတ်အေမးအကိင်များ၊ 

ေဆးဘက်ဝင်ပစည်းများမှအပ ကုန်ပစည်း၏အကျယ်ဆံုးမျက်ှာြပင်သည် ၁၀ စတုရန်းစင်တီမီတာ 

ေအာက်ငယ်လင ်အပုိဒ် ၇၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ှင့် အပုိဒ် ၁၄ တုိတွင်ြပာန်းထားသည်တိုကို ေဖာ်ြပြခင်းမှ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည်။ 

၂၈။ လက်လီဆိုင်များတွင ် ေရာင်းချသူကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးေပးေသာ သိုမဟုတ ် ယာယီ 

ထုပ်ပိုးထားေသာ အစားအေသာက်များသည် ဤအမိန့်ပါအမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် 

ရိှသည်။ 
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၂၉။ (က) အစားအေသာက်၏ အရည်အေသွးအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး

 အတွက်ြဖစ်ေစ၊ နည်းပညာတစ်ရပ်ရပ်အရြဖစ်ေစ အထုပ်ကီးထဲတွင် အထုပ်ငယ်များ

 ထုပ်ပိုးထည့်သွင်းထားပါက ယင်းအထုပ်ငယ်များသည် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းမှ

 ကင်းလွတ်ခွင့်ရိှသည်။ 

 (ခ) သုိရာတွင် အထုပ်ကီးေပတွင် အမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်ချက် အြပည့်အစံုပါရိှရမည့်

 အြပင် အတွင်းရှိအထုပ်ငယ်များကိုလက်လီေရာင်းချြခင်း သိုမဟုတ် တိုက်ိုက်

 ြပင်ဆင်တည်ခင်းြခင်းမြပရန် ထင်ရှားေပလွင်စွာ သတိေပးေဖာ်ြပထားရမည်။ 

 (ဂ) အထုပ်ကီးတွင်ပါဝင်သည့် အထုပ်ငယ်ေလးများကို လက်လီေရာင်းချရန် သုိမဟုတ်

 တိုက်ိုက်ြပင်ဆင်တည်ခင်းရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပါက အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်း 

 မှကင်းလွတ်ခွင့်မရပ ဲ ယင်းအထုပ်ငယ်များေပတွင ် အမှတ်တံဆိပ်သတ်မတ်ှချက်

 အြပည့်အစုံကိုေဖာ်ြပေပးရမည်။ 

၃၀။ စားသုံးသူထံတိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းမြပဘ ဲ ြပြပင်ထုတ်လုပ်သည့် သုိမဟုတ် ထုပ်ပုိးသည့် 

လုပ်ငန်းတစ်ခုခုထံေရာင်းချရန ် အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်များသည် ဤအမနိ့ပ်ါ 

ြပာနး်ချက၏် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိေသာ်လည်း အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ြခင်းှင့် 

သက်ဆုိင်သည့် လံုေလာက်ေသာသတင်းအချက်အလက် အေထာက်အထားအြပည့်အစုံကို ဝယယူ် 

သူထ ံ သီးြခားစာရွက်စာတမ်း သိုမဟုတ ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း စသည့်တစ်နည်းနည်းြဖင့် 

ေပးအပ်ရမည်။ 

အခန်း (၉) 

တာဝန်ရှိြခင်း 
 

၃၁။ အစားအေသာက်လုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူမည်သူမဆုိ ေအာက်ပါတုိကုိလုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် -

 (က) အစားအေသာက်ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွင်းသ ူသုိမဟုတ် ြဖန့် ြဖးသူသည ်အသင့်ထုပ်ပုိး

  ထားေသာအစားအေသာက်များတွင ် ဤအမန်ိ့ပါြပာန်းချက်ှင့် ြပည့်စုံညီွတ်စွာ

  အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ရန်၊ 

 (ခ) အစားအေသာက်ကုိ ြပန်လည်ထုပ်ပုိးြခင်း သိုမဟုတ ် ြပင်ဆင်ထုပ်ပိုးြခင်း ေဆာင်ရွက်

  ပါက ယင်းသိုေဆာင်ရွက်သူ သိုမဟုတ် ယင်းလုပ်ငန်းကို ပိုင်ဆိုင်သူမည်သူမဆို

  ဤအမိန ့်ပါြပာန်းချက်ှင့် ြပည့်စံုညီွတ်စွာ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ရန်၊ 

 (ဂ) အသင့်ထုပ်ပိုးထားေသာအစားအေသာက်ကို ထပ်ဆင့်ြဖန့် ြဖးြခင်း၊ သယ်ယူပုိေဆာင်

  ြခင်း၊ သုိေလှာင်ြခင်း၊ လက်ကားလက်လီေရာင်းချြခင်း၊ ေရေြပာင်းသယ်ယူေရာင်းချ
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  ြခင်း(Mobile Sale)၊ အင်တာနက်မှေရာင်းချြခင်း(Online Sale) စသည့်နည်းလမ်း

  တစ်မျိးမျိးြဖင့် စားသုံးသူထံတိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ေရာင်းချသူ

  သုိမဟုတ် ေရာင်းချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သူ မည်သူမဆုိ ဤအမိန့်ပါြပာန်းချက်

  ှင့်ြပည့်စံုညီွတ်သည့် အသင့်ထုပ်ပုိးထားေသာအစားအေသာက်ကုိသာ ြဖန့်ြဖးြခင်း၊

  သယ်ယူြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြပလုပ်ရန်၊ 

 (ဃ) အသင့်ထုပ်ပိုးထားေသာ အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပ်ှင့် အန်းစာများ၏ 

ရှင်းလင်းချက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲအစည်းက တင်ြပေစသည့်အခါ ြမန်မာ 

ဘာသာ သုိမဟုတ် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် အချက်အလက်ြပည့်စံုမှန်ကန်စွာ တင်ြပရန်။ 

၃၂။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်ကို ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊ နမနူာေပးြခငး်၊ လှဒါန်း 

ြခင်းြပလုပ်သ ူမည်သူမဆုိ ဤအမိန ့်ပါြပာန်းချက်ှင့် ြပည့်စံုညီွတ်သည့် အသင့်ထုပ်ပိုးထားေသာ 

အစားအေသာက်ကုိသာ အသုံးြပရန်တာဝန်ရိှသည်။  

၃၃။ အသင့်ထုပပုိ်းထားေသာ အစားအေသာက်ကို ချက်ြပတ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ တည်ခင်းြခင်း၊ 

ေကးေမွးြခင်းြပရန်အသုံးြပသ ူသုိမဟုတ် ြပင်ဆင်တည်ခင်းေရာင်းချသ ူသုိမဟုတ် စားေသာက်ဆုိင် 

လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ မည်သူမဆုိ ဤအမိန့်ပါြပာန်းချက်ှင့် ြပည့်စံုညီွတ်သည့် အသင့်ထုပ်ပုိးထား 

ေသာ အစားအေသာက်ကိုသာ အသုံးြပရန်၊ အမှတ်တံဆိပ်ှင့် အန်းစာပါအန်းများအတုိင်း 

ေလျာက်န်စွာသံုးစဲွရန်ှင့် ယငး်သုိလုိက်နာေဆာင်ရွက်ေကာင်း တာဝန်ခံရန် တာဝန်ရှိသည်။  

၃၄။ စားသံုးသူမည်သူမဆုိ ဤအမိန့်ပါြပာန်းချက်များှင့် ညီွတ်ေသာ အမှတ်တံဆိပ်ှင့် အန်း 

စာ ဟုတ်၊ မဟုတ် သတိြပဝယ်ယူရန်၊ အမှတ်တံဆိပ်ှင့် အန်းစာပါအန်းများအတိုင်း ေလျာ်ကန် 

စွာသုံးစွဲရန်၊ ြပာန်းချကမ်ျားှင့်ညီွတ်ေသာ အမှတ်တံဆိပ်ှင့် အန်းစာပါဝင်သည့် အစား 

အေသာက်ကုိ ေရွးချယ်စားသုံးရန် တာဝန်ရိှသည်။ 

၃၅။ မည်သူမဆုိ ဤအမိန့်ပါြပာန်းချက်များှင့် မညီွတ်ေသာ အမှတ်တံဆိပ်ှင့် အန်းစာကို 

ေတွရိှလင် အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန သုိမဟုတ် အမျိးသားအစားအေသာက် 

ဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာေကာ်မတီ သုိမဟုတ် အဖဲွအစည်းထံ သတင်းေပးပုိ တုိင်ကားြခင်းကုိ လွတ်လပ် 

စွာေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ 
 

အခန်း (၁၀) 

အခွင့်အာဏာအပှ်င်းြခင်း 
 

၃၆။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနှင့် အမျိးသား 

အစားအေသာက်ဥပေဒအရ ဖဲွစည်းထားေသာေကာ်မတီများသည် ဤအမိန့်ပါ ြပာန်းချကမ်ျားကုိ 
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လိုက်နာြခင်းရှိမရှိ ကီးကပ်ကွပ်ကဲစိစစ်ရန်၊ ေလျာ်ညီမရိှမရိှ ဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ကမ်းကျင် 

သူ၏ ထင်ြမင်ချက်ေပးရန် စသည့်ကိစရပ်များေဆာင်ရွက်ရမည်။ ယငး်ကိစရပ်များ ေဆာင်ရွက်ရာ 

တွင ် သေဘာကွဲလွဲမ၊ အြငင်းပွားမင့်ှ ခငး်ချကေ်ပးမများအတွက ် အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါး 

ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည ် အပီးအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။ 

သိုေသာ ် အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနှင့် အမျိးသားအစားအေသာက ် ဥပေဒ 

အရ ဖွဲစည်းေသာေကာ်မတ ီ သုိမဟုတ် အဖဲွအစည်းများသည် အစားအေသာက်များ ေစျးကွက် 

မတင်မီ အမှတ်တံဆိပ်ှင့် အန်းစာကို စစ်ေဆးအတည်ြပေပးရန် တာဝန်မရှိေစရ။ 

၃၇။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသည် အမှတ် 

တံဆိပ်ှင့် အန်းစာတွင်ေဖာ်ြပရမည့် ေအာက်ပါအချက်များအြပင် အလားတူကိစရပ်များှင့်   

ယင်းကိစရပ်များကို ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ 

န်ကားချက်ှင့် လုပထံု်းလုပန်ည်းများကုိ အမျိးသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) 

အရ ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) အာဟာရဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက်များ၊ 

 (ခ) အာဟာရဆုိင်ရာအန်းစာများ၊ 

 (ဂ) ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာအန်းစာများ၊ 

 (ဃ) ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာသတိေပးချက်များ၊ 

 (င) ထုပ်ပိုးပစည်းဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက်များ၊ 

 (စ) မျိးဗီဇ/ဇီဝနည်းပညာဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက်များ၊ 

 (ဆ) အထူးြပေဖာ်ြပချက်များ၊ (“သဘာဝ”၊ “ေအာ်ဂဲနစ်” - စသည်) 

 (ဇ) အစားအေသာက်အမျိးအမည်သတ်မှတ်ချက်များ။ 

၃၈။ အစားအေသာက်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာဌာန 

အဖွဲအစည်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အမှတ်တံဆိပ်တင်ြပြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ေစသည့်အခါ 

မည်သူမပျက်ကွက်ြခင်းမရှိေစရ။ 
 

အခန်း (၁၁) 

အာဏာသက်ေရာက်ြခင်း 
 

၃၉။ ဤအမိန့်ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းမြပမ ီ ြပည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်ထားေသာ သိုမဟုတ ် ြပည်ပ 

မှတင်သင်ွးထားေသာ မည်သည့်အစားအေသာက်၏ အမှတ်တံဆိပေ်ပတွင်မဆုိ ေနာက်ေကာင်းြပန ်

အာဏာသက်ေရာက်ြခင်းမရိှေစရ။ ထုိအြပင် ဤအမိန့်ပါအာဏာသက်ေရာက်သည့် ကာလသတ်မှတ်ချက် 
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ကုိ ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်ရက်စဲွ သုိမဟုတ် ြပည်ပမှတင်သွင်းရက်စဲွြဖင့်သာ အဆံုးအြဖတ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး 

ဤအမိန့်မတုိင်မီ အမှတ်တံဆိပ်ကုိခွင့်ြပထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ခွင့်ြပမထားသည်ြဖစ်ေစ ဤြပာန်းချက ်

များသည ်တစ်ေြပးညီ အာဏာသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

၄၀။ ဤအမနိ့်ကုိ ထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ရက်မှစ၍ ၁ ှစ်တာကာလကို အသိပညာေပးကာလှင့် 

ြပင်ဆင်ချန်ိကာလအြဖစ ် မှတယူ်ရမည်။ ယင်းကာလ ြပည့်ေြမာက်သည့်ရက်မှစ၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အတုိင်း အစားအေသာက်လုပ်ငန်းအမျိးအစားှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပထားသည့််ကာလကုိ ြပြပင်တည့်မတ် 

ကာလအြဖစ်မှတ်ယူရမည်- 

 (က) ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်းလုပ်ငန်း၊ ြပည်တင်ွးအလတစ်ား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းှင့် ယင်း 

  အထက ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်၃ လ၊ 

 (ခ) ြပည်တွင်းအေသးစား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်၆ လ၊ 

 (ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (က)ှင့် (ခ)တွင် အကျံးမဝင်ေသာ အစားအေသာက်လုပ်ငန်းများအားလံုး

  အတွက ်၉ လ။ 

၄၁။ ြပြပင်တည့်မတ်ကာလအတွင်း ဤအမိန့်ပါြပာန်းချက်ှင့်မညီေသာ အမှတ်တံဆိပ်ှင့် 

အန်းစာများပါရှိသည့် အသင့်ထုပ်ပိုးထားေသာအစားအေသာက်အတွက ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စီမခံန့် 

ခွဲေရးနည်းလမ်းများကျင့်သုံး၍ ြပြပင်တည့်မတ်ေဆာင်ရက်ွရမည်- 

(က)  ပထမအကိမ်ေဖာက်ဖျက်ြခင်းြဖစ်ပါက သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်များအား

 အသိေပးြပြပင်ေစြခင်း၊ စာြဖင့်သတိေပးြခင်း သိုမဟုတ ်ကတိခံဝန်ထိုးေစြခင်း၊ 

(ခ)  ဒုတိယအကိမ် ေဖာက်ဖျက်ြခင်းြဖစ်ပါက ယင်းအစားအေသာက်ကုိ ေစျးကွက်တင်ြခင်း

 မှတားြမစ်ြခင်း၊ ြပန်လည်သိမး်ဆည်းေစြခင်း သိုမဟုတ ်ဖျက်ဆီးေစြခင်း၊ 

(ဂ)  တတိယအကိမ် ေဖာက်ဖျက်ြခင်းြဖစ်ပါက တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပုိြခင်း သုိမဟုတ်

 ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ခံချက်ကို ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖင့ ်

 ေခတုပ်သိမ်းြခင်း သုိမဟတ်ု ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

၄၂။ ြပြပင်တည့်မတ်ကာလ ပီးဆုံးချန်ိမှစ၍ အပုိဒ် ၄၁ ပါ စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းလမ်းများ သာမက 

အမျိးသားအစားအေသာက ် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၁ အရ အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်းကုိ စတင်ေဆာင်ရက်ွရ 

မည်။ 

၄၃။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံအစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ၏ အမိန့်  

ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၂၂/၂၀၁၄ ြဖင့် ြပာန်းထားသည့် ိုစိုကေလးှင့်ကေလးငယ်အတွက ် ေဖာ်စပ် 

ထုတ်လုပ်ထားေသာ အစားအေသာက်များ ေစျးကွက်တင်ြခင်းဆိုင်ရာအမိန့်ှင့် အကျံးဝင်ေသာ 

စားေသာက်ကုန်များသည် ဤအမိန့်ပါြပာန်းချက်များှင့်ညီွတ်ေစရန် ြပငဆ်င်ရန်လုိအပပ်ါက 
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ဤအမိန့် ကုိ ထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ရက်မှစ၍ ၁ ှစ်တာကာလအတွင်း ပီးစီးေအာင် ြပင်ဆင်ရမည့် 

အြပင် အထက်အပုိဒ ်၄၀ ပါ ြပြပင်တည့်မတ်ကာလကို ခံစားခွင့်မရှိေစရ။ 
 

အခန်း (၁၂) 

အေရးယူြခင်း 
 

၄၄။ အစားအေသာက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သ ူ မည်သူမဆုိ ဤအမိန့်ပါ သက်ဆုိင်ရာလိုက်နာရန် 

ြပာန်းချက်တစ်ခုခုကို လိုက်နာမမရှိလင ် သုိမဟုတ် တားြမစ်ချက်တစ်ခုခုကို ေဖာက်ဖျက်လင် 

အမျိးသားအစားအေသာက ်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၁ အရ အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်းခံရမည်။ 

၄၅။ ဤအမိန့်ပါြပာန်းချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်သူအား အမျိးသားအစားအေသာက်ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၃၁ အရ တရားစဲွဆုိရာတွင် အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန သုိမဟုတ် 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟတ်ု ြပည်နယ်အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန 

၏ ကိတင်ခွင့်ြပမိန ့်ရယူရမည်။ 

၄၆။ အစားအေသာက်လုပင်န်းလုပ်ကုိင်သူသည် အမျိးသားအစားအေသာက်ဥပေဒပါ လုပ်ပိုင်ခွင့် 

အရ ထုတ်ြပန်ေကာ်ြငာထားေသာ နည်းဥပေဒ၊ အမိန့်၊ န်ကားချက်ပါ အမှတ်တံဆိပ၊် အန်းစာ 

တိုှင့်သက်ဆုိင်သည့် ြပာန်းချက်များကုိ ဆကလ်က်လုိက်နာကျင့်သံုးရမည်။ 
 

 
 

ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း 

ဥကဌ 

ြမန်မာိုင်ငံအစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ 

 

စာအမှတ်၊၄ မခ(လ)၂၀၂၂/၉၉၅ 

ရက်စွဲ၊၂၀၂၂ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလ  ၂၀  ရက ်

ြဖန့်ေဝြခင်း 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥကုံး 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီုံး 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲံုး 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ံုး 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ုံး 

အမျိးသားလတ်ေတာ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခံုုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနအားလုံး----------------------------------------------------ဌာန 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

တိုင်းေဒသကီး သုိမဟတ်ု ြပည်နယ် အစုိးရအဖွဲအားလံုး 

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး 

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ုံး 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

မေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

န်ကားေရးမှးချပ ်    ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းတွင်ထည့်သွင်းေကညာ 

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  ေပးပါရန်ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာနေအာက်ရိှ ဦးစီးဌာနအားလုံး 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့်ဆက်ွယ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အသင်း/အဖွဲများအားလုံး 

တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနမှးများအားလံုး 

ဥကဌ၊ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံကုန်သည်များှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ ်

(ညီေနာင်အသင်းများထ ံထပမ်ြံဖန့်ေဝေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်ေပးပိုပါသည)် 
 

          

        အမိန့်အရ 

 
 

ေဒါက်တာေအးထွန်း 

ဒုတိယဝန်ကီး 

 


