ြပည် ေထာင် စြမန် မာ ိ င် ငံေတာ် အစိ းရ
ကျန် းမာေရးဝန် ကီးဌာန
အမိ န် ့ အမှတ်

၁ / ၂၀၁၀

၁၃၇၂ ခ ှ စ် ၊ သီတင် းက တ် လဆန် း ၇ ရက်
(၂၀၁၀ ြ◌ပည့် ှ စ် ၊ ေအာက် တိဘာလ ၁၅ ရက် )

ကျန် းမာေရးဝန် ကီးဌာနသည် ၁၉၇၂ ခ ှ စ် ၊ ြပည် ေထာင် စြမန် မာ ိ င် ငံ ြပည် သ့ ကျန် းမာေရးဆိ င် ရာ ဥပေဒပဒ် မ ၁၁၊ ပဒ် မခွဲ
(၁)

အရ

အပ် ှ င် းထားေသာ

လပ် ပိင် ခွင့် အရလည် းေကာင် း၊

အာဆီယံ

အလှကန် ပစည် း

ြ◌ပဌာန် းချက် များ ှ င့်

လိက် ေလျာညီေထွြ◌ဖစ် ေစရန် လည် းေကာင် း ေအာက် ပါအမိ န် ့ ကိ ထတ် ြပန် လိက် သည် ။
အလှကန် ပစည်းဆိင် ရာ အမိ န် ့
အခန် း(၁)
အလှကန် ပစည်း ထတ် လပ် ြခင် း ှ င့် ေရာင် းချြခင် း
၁။

အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် လိသသည်

အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် း

သတ် မှတ် ထားေသာ

ေထာက် ခံချက် လက် မှတ်

ပံ စံ

ထတ် ေပးပါရန်

(အလက-၁)

ကိ

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊

ြပည့် စံ စွ ာ

ြဖည့် စွ က် ၍

အစားအေသာက်

ှ င့်

ေဆး၀◌ါးကွပ် ကဲေရးဌာနသိ့ ေလ ာက် ထားရမည် ။
၂။

အစားအေသာက် ှ င့် ေဆးဝါးကွပ် ကဲေရးဌာနသည်

အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် း

ေထာက် ခံချက်

လက် မှတ် ေလ ာက် ထားြခင် းကိ စိ စစ် ပီ းေနာက် ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၏ အတည် ပချက် ရ ှ ိ ပါက သက် ဆိ င် ရာ ေလ ာက် ထားသအား
အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် းေထာက် ခံချက် လက် မှတ် ထတ် ေပးရမည် ။
၃။

အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် းေထာက် ခံချက် လက် မှတ် ၏

သက် တမ် းသည်

ေထာက် ခံချက် လက် မှတ်

ထတ် ေပးသည့် ေန့ မှစ၍ သံ း ှ စ် ြဖစ် သည် ။
၄။

အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် သည့် ကမဏီ၊ စက် ံ ၊ အလပ် ံ ပိ င် ှ င် သိ့ မဟတ်

အသံ း ပေသာ ကန် ကမ် းပစည် း၊ ပါဝင် သည့်

ပစည် းအချိုးအစား၊ ဆန် းစစ် မ

တာဝန် ခံပဂိ ◌ုလ် သည် ထတ် လပ် ရာတွင်

ပလပ် သည့်

နည် းလမ် းများ ှ င့်

မှတ် တမ် းများကိ

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊ အစားအေသာက် ှ င့် ေဆး၀◌ါးကွပ် ကဲေရးဌာနသိ့ တင် ြပ ရမည် ။

၅။

အလှကန် ပစည် း

ထတ် လပ် ရာတွင်

အရည် အေသွးေကာင် းမွ န် မ(Quality)၊

လတိ့ ၏

ကျန် းမာေရး

ေဘးအ ရာယ် ကင် း ှ င် းမ(Safety) ှ င့် သံ းစွဲ ရာတွင် အာနိသင် ှ ိ မ(Efficacy) တိ့ အတွက် ဦးတည် ေဆာင် ွ က် ရမည် ။

အတွက်

၆။

အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် း

ေထာက် ခံချက် လက် မှတ်

သက် တမ် းကန် ဆံ း၍

သက် တမ် းတိးြ◌မှင့်

လိသ

သည်

ေထာက် ခံချက် လက် မှတ် သက် တမ် းမကန် ဆံ းမီ ရက် ေပါင် း ၉၀ ကိတင် ၍ ေလ ာက် ထား ရမည် ။
၇။

အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် း

မလအလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် း

ေထာက် ခံချက် လက် မှတ်

ေထာက် ခံချက် လက် မှတ် သည်

သက် တမ် းတိးြ◌မှင့် ေပးရန်
သက် တမ် း

ေလ ာက် ထားြခင် း

ကန် ဆံ းသည့် ေန့ မှစ၍

မ ှ ိ ပါက

အလိအေလျာက်

ပျက် ြပယ် ပီ း ြ◌ဖစ် သည် ဟ မှတ် ယရမည် ။
၈။

ေစျးကွက် တင် ေရာင် းချသည့်

အလှကန် ပစည် းသည် သံ းစွဲ သတိ့ ၏ ကျန် းမာေရးကိ ထိခိ က် ြခင် းမြဖစ် ေစ ေ◌ရးအတွက်

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊ အစားအေသာက် ှ င့် ေဆးဝါးကွပ် ကဲေရးဌာန၏ အရည် အေသွး သတ် မှတ် ချက် ှ င့် ကိက် ညီရမည် ။
၉။

ေကာင် းမွ န် ေသာ

ထတ် လပ် မကျင့် စဥ် ှ င့် အညီ

ထတ် လပ် သည့်

အလှကန် ပစည် းကိ

ေဈးကွက် တင် ◌်

ေရာင် းချရာ၌

ယင် းအလှကန် ပစည် းသည် (က)

ေနာက် ဆက် တွဲ ၁ ပါ တားြ◌မစ် ထားေသာပစည် းများ မပါဝင် ေစရ။

(ခ)

ေနာက် ဆက် တွဲ ၂ ၊၃ ၊၄
တာ ှ ည် ခံရန်

ှ င့်

၅ တိ့ တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ကန် ့ သတ် ပစည် းများ၊ အေရာင် ဆိးေဆးများ၊

သံ းေသာပစည် းများ ှ င့်

ခရမ် းလွန် ေရာင် ြခည် ကာပစည် းများ၏

ပါဝင် မအချိုးအစားသည်

ကန် ့ သတ် ခွ င့် ပထားေသာ ရာခိ င် န် းထက် မေကျာ် လွန် ေစရ။
၁၀။

အလှကန် ပစည် းတစ် ခသည် သံ းစွဲ သ၏ ကျန် းမာေရးကိ ထိခိ က် ေစမ ှ ိ ေ ကာင် း ေတွ့ ှ ိ ပါက ကျန် းမာေရးဝန် ကီးဌာနသည်

ယင် းအလှကန် ပစည် းကိ

ေဈးကွက် မှ

သိမ် းဆည် း၍

ဖျက် ဆီ းြ◌ခင် း၊

ေရာင် းချမ

တားြ◌မစ် ေစြခင် းတိ့ ကိ ေဆာင် ွ က် ◌် ိ င် သည် ။

အခန် း(၂)
အမှတ်တံဆိပ် ေဖာ် ြပြခင် း ှ င့် ေ ကာ် ြငာြခင် း
၁၁။

အလှကန် ပစည် း၏အမှတ် တံဆိ ပ် ကိ ေဖာ် ြပရာတွင် ေအာက် ပါအချက် များ ပါ၀င် ရမည် (က)

အမည် ှ င့် အမှတ် တံဆိ ပ် ၊

(ခ)

ပါဝင် သည့် ပစည် းအမျိုးအမည် ှ င့် အချိုးအစား၊

ပိ တ် ပင် ြခင် း

ှ င့်

ထတ် လပ် မ

၁၂။

(ဂ)

ထတ် လပ် သည့် ကမဏီအမည် ှ င့် ိ င် င၊◌ံ

(ဃ)

ပါဝင် သည့် ပစည် းများ၏ စစေပါင် းအသားတင် အေလးချိန် သိ့ မဟတ် ထထည် ၊

(င)

ထတ် လပ် မအမှတ် စဥ် နံပါတ် ၊

(စ)

ထတ် လပ် သည့် ရက် စွဲ ှ င့် သက် တမ် းကန် ဆံ းသည့် ရက် စွဲ ၊

(ဆ)

မလထတ် လပ် သည့် ိ င် ငံ သိ့ မဟတ် မှတ် ပံ တင် သည့် ိ င် ငံမှ ထတ် ေပးေသာ မှတ် ပံ တင် အမှတ် ။

အလှကန် ပစည် း သံ းစွဲ ပံ နည် းလမ် း၊ သံ းစွဲ ရာတွင် အထးသတိ ပရမည့်

အချက် များ ှ င့်

ေ ှ ာင် ရန် အေြ◌ခအေနများကိ

အေသးစိ တ် ေဖာ် ြပရမည် ။
၁၃။

အပိ ဒ် ၁၁ ှ င် ၁၂ ပါအချက် များကိ ေဖာ် ြပရာတွင် ြမန် မာဘာသာြဖင့် ြဖစ် ေစ၊ အဂလိပ် ဘာသာြဖင့့် ြဖစ် ေစ၊ ြမန် မာအဂလိပ်

ှ စ် ဘာသာြဖင့် ြဖစ် ေစ ှ င် းလင် းစွ ာ ေဖာ် ြပရမည် ။
၁၄။

အလှကန် ပစည် းေ ကာ် ြငာရာတွင်

လက် ေတွ့သံ းစွဲ မအရ

ြဖစ် ေစ၊

သိပံ နည် းကျ

စမ် းသပ် ေတွ့ ှ ိ ချက်

အရ

ြဖစ် ေစ

ယင် းပစည် း၏ အကျိုးအာနိ သင် ကိ ေဖာ် ြပရမည် ။
၁၅။

ေဆးဖက် ဝင် သည် သိ့ မဟတ် ေရာဂါကသရာတွင် အသံ းဝင် သည် ဟ အလှကန် ပစည် းကိ ေ ကာ် ြငာြခင် း မ ပရ။

အခန် း(၃)
မှတ်တမ် းတင် ြခင် း
၁၆။

အလှကန် ပစည် းများကိ ေဈးကွက် တင် ေရာင် းချသည့် ကမဏီ သိ့ မဟတ် တာဝန် ှ ိ ပဂိ ုလ် သည် (က)

ြပည် တွင် း၌ထတ် လပ် ေသာ

အလှကန် ပစည် းကိ

ြပည် ပသိ့ မတင် ပိ့ မီေသာ် လည် းေကာင် း

ြပည် တွင် းေစျးကွက် တွင်

မြဖန် ့ ြဖူးမီ ေသာ်

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊

လည် းေကာင် း၊
အစားအေသာက်

ှ င့် ေဆး၀◌ါးကွပ် ကဲေရးဌာနတွင် မှတ် တမ် းတင် ရန် ေလ ာက် ထားရမည် ။
(ခ)

ြပည် ပမှတင် သွင် းေသာ အလှကန် ပစည် းကိ ြပည် တွင် းေစျးကွက် ၌ မြဖန် ့ ြဖူးမီ ကျန် းမာေရး
အစားအေသာက် ှ င့် ေဆး၀◌ါးကွပ် ကဲေရးဌာနတွင် မှတ် တမ် းတင် ရန် ေလ ာက် ထား ရမည် ။

ဦးစီ းဌာန၊

(ဂ)

ြပည် ပမှ

ထတ် လပ် ေသာ

အလှကန် ပစည် းကိ

ြပည် တွင် း၌

မြဖန် ့ ြဖူးဘဲ

အြခားြပည် ပ ိ င် ငံ

တစ် ခသိ့

ြပန် လည် တင် ပိ့ ရန် ြဖစ် ပါက မှတ် တမ် းတင် ရန် ေလ ာက် ထားြခင် းမှ ကင် းလွတ် ခွ င့် ှ ိ သည် ။
၁၇။

၁၈။

အလှကန် ပစည် းကိ မှတ် တမ် းတင် ရန် ေလ ာက် ထားရာတွင်
(က)

ပါဝင် ေသာပစည် းစာရင် း၊

(ခ)

ကန် ့ သတ် ပစည် း ပါဝင် မရာခိ င် န် း၊

(ဂ)

အမှတ် တံဆိ ပ် နမနာ။

ေအာက် ပါစာ ွ က် စာတမ် းများ ပးတွဲ တင် ြပရမည် -

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊ အစားအေသာက် ှ င့် ေဆး၀◌ါးကွပ် ကဲေရးဌာနသည်

မှတ် တမ် းတင် ရန်

ေလ ာက် ထား ြခင် းကိ

စိ စစ် ပီ းေနာက် မှတ် တမ် းတင် လက် မှတ် ထတ် ေပးရမည် ◌် ။
၁၉။

အလှကန် ပစည် းမှတ် တမ် းတင် လက် မှတ် သည် ယင် းပစည် း၏ အရည် အေသွးအာမခံချက် ှ င့် မသက် ဆိ င် ေစရ။

၂၀။

မှတ် တမ် းတင် လက် မှတ် ၏ သက် တမ် းသည် လက် မှတ် ထတ် ေပးသည့် ေန့ မှစ၍ ှ စ် ှ စ် ြဖစ် သည် ။

၂၁။

မှတ် တမ် းတင် လက် မှတ်

သက် တမ် းကန် ဆံ း၍

သက် တမ် းတိးြ◌မှင့် လိသသည်

သက် တမ် းမကန် ဆံ းမီ

ရက် ေပါင် း

၆၀ ကိတင် ၍ ေလ ာက် ထားရမည် ။
၂၂။

မှတ် တမ် းတင် လက် မှတ် သက် တမ် းတိးြ◌မှင့် ေပးရန်

ေလ ာက် ထားြခင် း

မ ှ ိ ပါက

ယင် းလက် မှတ် ◌် သည်

သက် တမ် းကန် ဆံ းသည့် ေန့ မှစ၍ အလိအေလျာက် ပျက် ြပယ် ပီ း ြဖစ် သည် ဟ မှတ် ယရမည် ။
၂၃။

ြပည် ပမှ အလှကန် ပစည် းတင် သွင် းသ(Importer) သိ့ မဟတ် ◌် ြပည် တွင် း၊ြပည် ပမှထတ် လပ် ေသာ အလှကန် ပစည် းများကိ

လက် ကားေရာင် းချသ

(Wholesaler)သည်

အဆင် သင့် တင် ြပ ိ င် ရန်

ေအာက် ေဖာ် ြပပါ

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊

အချက် အလက် ှ င့်

အစား

အေသာက် ှ င့် ေဆးဝါးကွပ် ကဲေရးဌာနသိ့

မှတ် တမ် းအေထာက် အထားများကိ ြမန် မာဘာသာ သိ့ မဟတ်

အဂလိပ် ဘာသာြဖင့် ပစ၍ စနစ် တကျ ထိန် းသိမ် းထားရမည် (က)

ကန် ကမ် းပစည် း ှ င့် ကန် ေချာပစည် းများ၏ အေသးစိ တ် သတ် မှတ် ချက် များ၊

(ခ)

ပါဝင် ေသာ ပစည် းများ၏ အရည် အေသွး ှ င့် ပါဝင် မပမာဏ၊

(ဂ)

ေကာင် းမွ န် ေသာ ထတ် လပ် မကျင့် စဥ် ြဖင့် ထတ် လပ် ေ ကာင် း ေဖ ြပသည့် မှတ် တမ် းများ၊

(ဃ)

အလှကန် ပစည် း၏ အ ရာယ် ကင် း ှ င် းေ ကာင် း မှတ် တမ် းများ၊

(င)

အလှကန် ပစည် းသံ းစွဲ ြခင် းေ ကာင့် လတိ့ ၏ကျန် းမာေရး ထိခိ က် မ မှတ် တမ် း၊

(စ)

အလှကန် ပစည် းအတွက် ေ◌ ကာ် ြငာထားသည့် အကျိုး ှ ိ မကိ သက် ေသြပ ိ င် သည့် အေထာက် အထားများ၊

(ဆ)

အလှကန် ပစည် းကိ

ဓါတ် ခွဲ စစ် ေဆးမ

ပလပ် ရန် အတွက်

လိအပ် ေသာ

နည် းလမ် းများ ှ င့်

စပ် လျဥ် းသည့်

မှတ် တမ် းများ၊
(ဇ)

အလှကန် ပစည် းများကိ ြဖန် ့ ြဖူးေရာင် းချမစာရင် း မှတ် တမ် းများ။

အခန် း (၄)
အေထွေထွ
၂၄။

ဤအလှကန် ပစည် းဆိ င် ရာအမိ န် ့ တွင်

ထတ် ြပန် ထားသည့်

ကိစရပ် များကိ

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊

အစားအေသာက် ှ င့် ေဆးဝါးကွပ် ကဲေရးဌာနက အေကာင် အထည် ေဖာ် ေဆာင် ွ က် ရမည် ။
၂၅။

ြပည် ပ ိ င် ငံ သိ့ မဟတ် ြပည် တွင် းမှ ထတ် လပ် ေသာ အလှကန် ပစည် းကိ သံ းစွဲ သများသည် အလှကန် ပစည် းများသံ းစွဲ ၍

ကျန် းမာေရး ှ င့် စပ် လျဥ် းသည့်

တစ် စံ တစ် ရာ

အ ရာယ်

ြဖစ် ပွားမ

ှ ိ ပါက

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊

အစားအေသာက် ှ င် ◌့ေဆး၀◌ါးကွပ် ကဲေရးဌာနသိ့ စာြဖင့် ြ◌ဖစ် ေစ၊ တယ် လီဖန် းြဖင့် ြဖစ် ေစ အေ ကာင် း ကား ိ င် သည် ။
၂၆။

ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာန၊

အစားအေသာက် ှ င် ◌့ေဆး၀◌ါးကွပ် ကဲ ေရးဌာနသည်

ဤအမိ န် ့ ပါ

လပ် ငန် းများ

ထေြမာက် ေအာင် ြမင် ေစေရးအတွက် လိအပ် ပါက သက် ဆိ င် ရာ အစိ းရဌာန၊ အစိ းရအဖွဲ ့အစည် း၊ ပဂလိက အဖွဲ ့အစည် းများ ှ င့်
ှ ိ ိ င် း၍ အေကာင် အထည် ေဖာ် ေဆာင် ွ က် ိ င် သည် ။

ေဒါက် တာေကျာ် ြမင့်
ဝန် ကီး
ကျန် းမာေရး၀န် ကီးဌာန

အလှကန် ပစည်း ၏အဓိ ပါယ်
“အလှကန် ပစည်း”

ဆိသည် မှာ

လတိ့ ၏ခ ာကိယ် ေပ ှ ိ

ေနရာအမျိုးမျိုး

(အေရြပား၊

ဆံပင် ၊

အေမးအမ င် ၊

လက် သည် းေြခသည် း၊ တ် ခမ် း ှ င့် ြပင် ပလိင် အဂ ါ) သိ့ မဟတ် သွား ှ င့် ခံတွင် း တိ့ တွင် အသံ း ပရန် ြဖစ် ပီ း အဓိ ကအားြဖင့် ၄င် းတိ့ ကိ
သန် ့ ှ င် းစင် ကယ် ေစြခင် း၊ ေမး ကိင် ေစြခင် း၊

ပ် အဆင် းအသွင် အြပင် ေြပာင် းလဲ ေစြခင် း၊ ခ ာကိယ် အနံ့အသက်

ပြပင် ေစြခင် း၊

ေကာင် းမွ န် သည့် အေြခအေနတွင် ထိန် းသိမ် းထား ှ ိ ေနေစြခင် း သိ့ မဟတ် ပျက် စီ းြခင် းမှကာကွယ် ေစြခင် း စသည် တိ့ ကိြဖစ် ေစသည့်
ေဖာ် စပ် ထားေသာအရာဝတုကိ ဆိလိသည် ။
DEFINITION AND SCOPE OF COSMETIC PRODUCTS
အလှကန် ပစည်း အဓိ ပါယ်ဖွ င့် ဆိချက် ှ င့် လမ် း ခံမနယ်ပယ်
A “cosmetic product” shall mean any substance or preparation intended to be placed in contact with the
various external parts of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs) or
with the teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning
them, perfuming them, changing their appearance and/or correcting body odours and/or protecting them or
keeping them in good condition.
အလှကန် ပစည်းအမျိုးအစားများ

(က)

ေြခလက် ၊ မျက် ှ ာ ှ င့် ခ ာကိယ် အေ◌ရြပားေပ အသံ း ပေသာအလှြပင် ပစည် းများ၊

(ခ)

မျက် ှ ာေပ တွင် ဖံ းအပ် ြခင် း၊ ေပါင် းတင် ြခင် းတိ့ တွင် အသံ း ပေသာ အလှြပင် ပစည် းများ၊

(ဂ)

ကိယ် ခ ာေပ အသံ း ပေသာအရည် ၊ အမန် ့ ၊ အဆီစေသာ အေြခခံအလှြပင် ပစည် းများ၊

(ဃ)

မိ တ် ကပ် ှ င့် ေပါင် ဒါ စေသာပစည် းများ၊

(င)

ကိယ် တိက် ဆပ် ြပာေမးအမျိုးမျိုး၊

(စ)

ေရေမး ှ င့် ေအာ် ဒီ ကလံ းများ၊

(ဆ)

ေရချိုးရာတွင် အသံ း ပေသာ အလှကန် ပစည် းများ၊

(ဇ)

အနံ့အသက် ေပျာက် ေစသည့် ပစည် းများ၊

(စျ)

ဆံပင် အလှ ပြပင် ေသာပစည် းများ၊

(ည)

အေမးအမှင် ဖယ် ှ ားရာတွင် လည် းေကာင် း၊

ရိတ် ရာတွင် လည် းေကာင် း၊

က တ် ေစရာတွင် လည် းေကာင် း

အလှြပင် ပစည် းများ၊
(ဋ)
(ဌ)

မျက် စိ ၊မျက် ခွံ ၊ မျက် ေတာင် ေမး၊ မျက် ခံ းေမးတိ့ တွင် အလှ ပြပင် ရန် အတွက် အသံ း ပေသာပစည် းများ၊
တ် ခမ် းအလှြပင် ပစည် းများ၊

အသံ း ပေသာ

(ဍ)

သွား ှ င့် ခံတွင် းအတွက် ◌် အသံ း ပေသာ သွားတိက် ေဆး ှ င့် အြခားအလှကန် ပစည် းများ၊

(ဎ)

လက် သည် း၊ ေ◌ြ◌ခသည် း အလှြပင် ပစည် းများ၊

(ဏ)

လိင် အဂ ါြပင် ပတွင် သန် ့ ှ င် းေရးအတွက် အသံ း ပေသာပစည် းများ၊

(တ)

ေနေ◌လာင် ြခင် းမှ ကာကွယ် ရန် အသံ း ပေသာ အလှြပင် ပစည် းများ၊

(ထ)

အေ◌ရြပား အေရာင် ေြပာင် းေစရန် အသံ း ပေသ◌ာ အလှြပင် ပစည် းများ၊

(ဒ)

အေ◌ရြပားမတွန် ့ ရန် အသံ း ပေသာ အလှြပင် ပစည် းများ၊

(ဓ)

ကျန် းမာေရးဝန် ကီးဌာနက အခါအားေလျာ် စွ ာ ထတ် ြပန် ေ ကြငာသည့် အလှကန် ပစည် းတစ် မျိုးမျိုး။

ILLUSTRATIVE LIST BY CATEGORY OF COSMETIC PRODUCTS
-

Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)

-

Face masks (with the exception of chemical peeling products)

-

Tinted bases (liquids, pastes, powders)

-

Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc.

-

Toilet soaps, deodorant soaps, etc

-

Perfumes, toilet waters and eau de cologne

-

Bath or shower preparations (salts, foams, oils, gels, etc.)

-

Depilatories

-

Deodorants and anti-perspirants

-

Hair care products
-

hair tints and bleaches (including permanent hair dyes)

-

products for waving, straightening and fixing,

-

setting products,

-

cleansing products (lotions, powders, shampoos),

-

conditioning products (lotions, creams, oils),

-

hairdressing products (lotions, lacquers, brilliantines)

-

Shaving product (creams, foams, lotions, etc.)

-

Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes

-

Products intended for application to the lips

-

Products for care of the teeth and the mouth

-

Products for nail care and make-up

-

Products for external intimate hygiene

-

Sunbathing products

-

Products for tanning without sun and for skin whitening

-

Anti-wrinkle products

-

Others

အစားအေသာက် ှ င့် ေဆးဝါးကွပ် ကဲေရးဌာန၏ အလှကန် ပစည်းဆိင် ရာလက်မှတ်များ(Certificates)

(၁)

အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် းေထာက် ခံချက် လက် မှတ် (Certificate of Cosmetic Manufacturer)

(၂)

အလှကန် ပစည် းမှတ် တမ် းတင် လက် မှတ် (Acknowledgement of Cosmetic Notification)

(၃)

သွားတိက် ေဆးတင် သွင် းခွ င့် ေထာက် ခံချက် လက် မှတ် (Import Recommendation)

(၄)

သွားတိက် ေဆး ကျန် းမာေရးေထာက် ခံချက် လက် မှတ် (Health Certificate)

အလှကန် ပစည်း/သွားတိက်ေဆးထတ် လပ် ြခင် းေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ေလျ◌ှာက်ထားရာတွင် ပးတွဲတင် ြပရမည့်စာ ွ က်စာတမ် း၊
အေထာက်အထားများ။
၁။ အစားအေသာက် ှ င့် ေဆးဝါးကွပ် ကဲေရးဌာန၏ အလှကန် ပစည် းထတ် လပ် ြခင် း ေထာက် ခံချက်
ေလ ာက် ထားသည့် ေလ ာက် လာ (ြပည့် စံ စွ ာ ြဖည့် စွ က် ထားရန် )
၂။ Product List (ထတ် ကန် ပစည် းစာရင် းအြပည့် အစံ )
၃။ Ingredient List (ကန် ကမ် းပစည် းစာရင် းအြပည့် အစံ )
၄။ Raw Specification (Certificate of Analysis for Raw Materials)
၅။ Product Specification (Certificate of Analysis for Finished Products)
၆။ အသံ း ပသည့် စက် ပစည် းကရိယာများစာရင် း
၇။ စက် ကရိယာများ၏ အေသးစိ တ် သတ် မှတ် ချက် များ (စွ မ် းေဆာင် ရည် များ)
၈။ Process Detailed or Flow chart (Standard Operating Procedures)
၉။ Process Photos (စက် ံ အတွင် း၊ အြပင် ှ င့် ထတ် လပ် စဥ် အဆင့် ဆင့် ဓါတ် ပံ မှတ် တမ် းများ)
၁၀။ Quality Control (အရည် အေသွးထိန် းသိမ် းမလပ် ငန် းစဥ် )
၁၁။ ပဂလိက ှ င့် အြခားဌာနဆိင် ရာတိ့ တွင် ကန် ကမ် း ှ င့် ကန် ေချာနမနာများ ပံ မှန် ေပးပိ ့ စစ် ေဆး ထားသည့် ဓါတ် ခွဲ စစ် ေဆးမ
အေြဖလာမိ တူများ ( ှ ိ ပါက)
၁၂။ Factory Layout
၁၃။ Localisation Map
၁၄။ ဝန် ထမ် းစာရင် း (အမည် ၊ ပညာအရည် အချင် း၊ တာဝန် )
၁၅။ ဝန် ထမ် းများအား သက် ဆိ င် ရာ မိ ့နယ် ကျန် းမာေရးဦးစီ းဌာနတွင် ေဆးစစ် ပီ းစီ းေ ကာင် း ေထာက် ခံချက်
၁၆။

Label (အမှတ် တံဆိ ပ် )

၁၇။

Label Registration (အမှတ် တံဆိ ပ် မှတ် ပံ တင် မိတူ)

၁၈။

ကမဏီမှတ် ပံ တင် လက် မှတ် (မိ တူ) (Copy of Local Company Registration)

၁၉။

လပ် ငန် းမှတ် ပံ တင် -စက် မ (၁) (မိ တူ)

၂၀။

လပ် ငန် းမှတ် ပံ တင် -စည် ပင် (စီ မံေရးရာဌာန) (မိ တူ)

အလှကန် ပစည်းမှတ်တမ် းတင် လက်မှတ်ေလ◌ ာက်ထားရာတွင် ပးတွဲတင် ြပရမည့်စာ ွ က်စာတမ် း၊ အေထာက်အထားများ။
၁။

အလှကန် ပစည် းပိ င် ှ င် (သိ့ မဟတ် ) ထတ် လပ် သထံမှ တရားဝင် ကိယ် စားလှယ် ြဖစ် ေ ကာင် း ေထာက် ခံချက် မိ တူ၊ (Letter
of Authorization from owner or manufacturer or distributer)

၂။

ြ◌ပည် တွင် းကမဏီ၏ စီ းပွ ားေရးလပ် ငန် းလိင် စင် (သိ့ မဟတ် ) ကမဏီမှတ် ပံ တင် လက် မှတ် မိ တူ၊

(Copy of Local

Company Registration)
၃။

မလထတ် လပ် ေသာ ိ င် ငံတွင် အလှကန် ပစည် းမှတ် တမ် းတင် ထား ပီ းြဖစ် ေ ကာင် း အသိအမှတ် ပလာ မိ တူ၊ (Copy of
Acknowledgement of Notification from any other ASEAN country or Free sale certificate) (If possible)

၄။

ပါဝင် ပစည် းစာရင် း အြပည့် အစံ ှ င့် ကန် ့ သတ် ထားေသာ ပါဝင် ပစည် းများ၏ ပါဝင် မအချိုးအစား ရာခိ င် န် းများ၊ (Full
ingredient list with percentage of restricted ingredients)

၅။

အလှကန် ပစည် း၏ အမှတ် တံဆိ ပ် ေဖာ် ြပချက် အြပည့် အစံ မရင် းတစ် စံ ၊ (ြပင် ပထတ် ပိ းပစည် း ှ င့်
မလထည့် သွင် းထပ် ပိးထားေသာပစည် း) (Clear colour artwork or photograph or scan of the product label &
package inserts)

သွားတိက်ေဆးတင် သွင် းခွ င့် ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ေလ◌ ာက်ထားရာတွင် ပးတွဲတင် ြပရမည့်စာ ွ က်စာတမ် း၊ အေထာက်အထားများ။
၁။

တင် သွင် းသည့် လပ် ငန် း၏ ကမဏီမှတ် ပံ တင် လက် မှတ် မိ တူ၊ (Copy of Local Company Registration)

၂။

ထတ် ကန် /သွင် းကန် မှတ် ပံ တင် လက် မှတ် မိ တူ၊

၃။

တင် သွင် းမည့် သွားတိက် ေဆး၏ အေသးစိ တ် သတ် မှတ် ချက် ှ င့် ဓါတ် ခွဲ စစ် ေဆးချက် များ (Specification & Certificate
of Analysis)

၄။

ပါဝင် ပစည် းေဖာ် ြပချက် ၊ (Full ingredient list with percentage of restricted ingredients)

၅။

တင် သွင် းမည့် သွားတိက် ေဆးအား ထတ် လပ် သည့် မရင် း ိ င် ငံမှ ထတ် ေပးထားသည့် ေထာက် ခံချက် ၊ (Free sale
certificate)

၆။

ထတ် လပ် သည့် လပ် ငန် းအား ထတ် လပ် ိ င် ငံမှ ထတ် ေပးထားသည့် ေထာက် ခံချက် ၊ (GMP Certificate)

