
ြပည်ေထာင်စြမန်မာ ိ င်ငံေတာ်အစိးရ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

အမိန့်အမှတ်    ၁ / ၂၀၁၀ 

၁၃၇၂ ခ ှ စ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၇ ရက်  

(၂၀၁၀  ြ◌ပည့် ှ စ်၊ ေအာက်တိဘာလ ၁၅ ရက်) 

 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ၁၉၇၂ ခ ှ စ်၊ ြပည်ေထာင်စြမန်မာ ိ င်ငံ ြပည်သ့ကျန်းမာေရးဆိင်ရာ ဥပေဒပဒ်မ ၁၁၊ ပဒ်မခဲွ 

(၁) အရ အပ် ှ င်းထားေသာ လပ်ပိင်ခွင့်အရလည်းေကာင်း၊ အာဆီယံ အလှကန်ပစည်း ြ◌ပဌာန်းချက်များ ှ င့် 

လိက်ေလျာညီေထွြ◌ဖစ်ေစရန်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအမိန့်ကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

အလှကန်ပစည်းဆိင်ရာ အမိန့် 

အခန်း(၁) 

အလှကန်ပစည်း ထတ်လပ်ြခင်း ှ င့် ေရာင်းချြခင်း 

၁။ အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်လိသသည် သတ်မှတ်ထားေသာ ပံစံ (အလက-၁) ကိ ြပည့်စံစွာ ြဖည့်စွက်၍ 

အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်း ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ထတ်ေပးပါရန် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက် ှ င့် 

ေဆး၀◌ါးကွပ်ကဲေရးဌာနသ့ိ ေလာက်ထားရမည်။  

၂။ အစားအေသာက် ှ င့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာနသည် အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်း ေထာက်ခံချက် 

လက်မှတ်ေလာက်ထားြခင်းကိ စိစစ် ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏ အတည်ပချက်ရ ှ ိ ပါက သက်ဆိင်ရာ ေလာက်ထားသအား 

အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်းေထာက်ခံချက် လက်မှတ်ထတ်ေပးရမည်။ 

၃။ အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်းေထာက်ခံချက်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းသည် ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် 

ထတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ သံး ှ စ် ြဖစ်သည်။ 

၄။ အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်သည့်ကမဏီ၊ စက် ံ ၊ အလပ် ံ ပိင် ှ င် သ့ိမဟတ် တာဝန်ခံပဂိ◌ုလ်သည် ထတ်လပ်ရာတွင် 

အသံးပေသာ ကန်ကမ်းပစည်း၊ ပါဝင်သည့် ပစည်းအချိုးအစား၊ ဆန်းစစ်မ ပလပ်သည့် နည်းလမ်းများ ှ င့် မှတ်တမ်းများကိ 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက် ှ င့်ေဆး၀◌ါးကွပ်ကဲေရးဌာနသ့ိ  တင်ြပ ရမည်။ 

 

 

၅။ အလှကန်ပစည်း ထတ်လပ်ရာတွင် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်မ(Quality)၊ လတ့ိ၏ ကျန်းမာေရး အတွက် 

ေဘးအ ရာယ်ကင်း ှ င်းမ(Safety) ှ င့် သံးစဲွရာတွင် အာနိသင် ှ ိ မ(Efficacy) တ့ိအတွက် ဦးတည်ေဆာင် ွက် ရမည်။ 



၆။ အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်း ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် သက်တမ်းကန်ဆံး၍ သက်တမ်းတိးြ◌မှင့် လိသ သည် 

ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်သက်တမ်းမကန်ဆံးမီ ရက်ေပါင်း ၉၀ ကိတင်၍ ေလာက်ထား ရမည်။ 

၇။ အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်း ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် သက်တမ်းတိးြ◌မှင့်ေပးရန် ေလာက်ထားြခင်း မ ှ ိ ပါက 

မလအလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်း ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်သည် သက်တမ်း ကန်ဆံးသည့်ေန့မှစ၍ အလိအေလျာက် 

ပျက်ြပယ် ပီး ြ◌ဖစ်သည်ဟ မှတ်ယရမည်။ 

၈။ ေစျးကွက်တင်ေရာင်းချသည့် အလှကန်ပစည်းသည် သံးစဲွသတ့ိ၏ ကျန်းမာေရးကိ ထိခိက်ြခင်းမြဖစ်ေစ  ေ◌ရးအတွက် 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက် ှ င့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာန၏ အရည်အေသွး သတ်မှတ်ချက် ှ င့် ကိက်ညီရမည်။ 

၉။ ေကာင်းမွန်ေသာ ထတ်လပ်မကျင့်စဥ် ှ င့်အညီ ထတ်လပ်သည့် အလှကန်ပစည်းကိ ေဈးကွက်တင်◌် ေရာင်းချရာ၌ 

ယင်းအလှကန်ပစည်းသည်- 

(က) ေနာက်ဆက်တဲွ ၁ ပါ တားြ◌မစ်ထားေသာပစည်းများ မပါဝင်ေစရ။ 

(ခ) ေနာက်ဆက်တဲွ ၂ ၊၃ ၊၄ ှ င့် ၅ တ့ိတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ကန့်သတ်ပစည်းများ၊ အေရာင် ဆိးေဆးများ၊ 

တာ ှ ည်ခံရန် သံးေသာပစည်းများ ှ င့် ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်ကာပစည်းများ၏ ပါဝင်မအချိုးအစားသည် 

ကန့်သတ်ခွင့်ပထားေသာ ရာခိင် န်းထက် မေကျာ်လွန်ေစရ။ 

၁၀။ အလှကန်ပစည်းတစ်ခသည် သံးစဲွသ၏ ကျန်းမာေရးကိ ထိခိက်ေစမ ှ ိ ေကာင်း ေတ့ွ ှ ိ ပါက ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနသည် 

ယင်းအလှကန်ပစည်းကိ ေဈးကွက်မှ သိမ်းဆည်း၍ ဖျက်ဆီးြ◌ခင်း၊  ေရာင်းချမ ပိတ်ပင်ြခင်း ှ င့် ထတ်လပ်မ 

တားြ◌မစ်ေစြခင်းတ့ိကိ ေဆာင် ွ က်◌် ိ င်သည်။ 

 

 

 

 

အခန်း(၂) 

အမှတ်တံဆိပ်ေဖာ်ြပြခင်း ှ င့် ေကာ်ြငာြခင်း 

၁၁။ အလှကန်ပစည်း၏အမှတ်တံဆိပ်ကိ ေဖာ်ြပရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များ ပါ၀င်ရမည်- 

(က) အမည် ှ င့် အမှတ်တံဆိပ်၊  

(ခ)  ပါဝင်သည့်ပစည်းအမျိုးအမည် ှ င့်အချိုးအစား၊ 



(ဂ)  ထတ်လပ်သည့် ကမဏီအမည် ှ င့် ိ င်င၊◌ံ 

(ဃ)   ပါဝင်သည့်ပစည်းများ၏ စစေပါင်းအသားတင် အေလးချိန် သ့ိမဟတ် ထထည်၊ 

(င)  ထတ်လပ်မအမှတ်စဥ်နံပါတ်၊ 

(စ)  ထတ်လပ်သည့်ရက်စဲွ ှ င့် သက်တမ်းကန်ဆံးသည့် ရက်စဲွ၊ 

(ဆ)  မလထတ်လပ်သည့် ိ င်ငံ သ့ိမဟတ် မှတ်ပံတင်သည့် ိ င်ငံမှ ထတ်ေပးေသာ မှတ်ပံတင် အမှတ်။ 

၁၂။ အလှကန်ပစည်း သံးစဲွပံနည်းလမ်း၊ သံးစဲွရာတွင် အထးသတိပရမည့် အချက်များ ှ င့် ေ ှ ာင်ရန် အ ေြ◌ခအေနများကိ 

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၃။ အပိဒ် ၁၁ ှ င် ၁၂ ပါအချက်များကိ ေဖာ်ြပရာတွင် ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့့် ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာအဂလိပ် 

ှ စ်ဘာသာြဖင့်  ြဖစ်ေစ ှ င်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၄။ အလှကန်ပစည်းေကာ်ြငာရာတွင် လက်ေတ့ွသံးစဲွမအရ ြဖစ်ေစ၊ သိပံနည်းကျ စမ်းသပ်ေတ့ွ ှ ိ ချက် အရ ြဖစ်ေစ 

ယင်းပစည်း၏ အကျိုးအာနိသင်ကိ ေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၅။ ေဆးဖက်ဝင်သည် သ့ိမဟတ် ေရာဂါကသရာတွင် အသံးဝင်သည်ဟ  အလှကန်ပစည်းကိ  ေကာ်ြငာြခင်း မပရ။ 

 

 

 

 

အခန်း(၃) 

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း 

၁၆။ အလှကန်ပစည်းများကိ ေဈးကွက်တင်ေရာင်းချသည့် ကမဏီ သ့ိမဟတ် တာဝန် ှ ိ ပဂိုလ်သည်-  

(က) ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ်ေသာ အလှကန်ပစည်းကိ ြပည်တွင်းေစျးကွက်တွင် မြဖန့်ြဖူးမီေသာ် လည်းေကာင်း၊ 

ြပည်ပသ့ိမတင်ပ့ိမီေသာ်လည်းေကာင်း ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊  အစားအေသာက် 

ှ င့်ေဆး၀◌ါးကွပ်ကဲေရးဌာနတွင် မှတ်တမ်းတင်ရန် ေလာက်ထားရမည်။ 

            (ခ) ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ အလှကန်ပစည်းကိ ြပည်တွင်းေစျးကွက်၌ မြဖန့်ြဖူးမီ ကျန်းမာေရး    ဦးစီးဌာန၊ 

အစားအေသာက် ှ င့်ေဆး၀◌ါးကွပ်ကဲေရးဌာနတွင် မှတ်တမ်းတင်ရန် ေလာက်ထား ရမည်။ 



(ဂ) ြပည်ပမှ ထတ်လပ်ေသာ အလှကန်ပစည်းကိ ြပည်တွင်း၌ မြဖန့်ြဖူးဘဲ အြခားြပည်ပ ိ င်ငံ တစ်ခသ့ိ 

ြပန်လည်တင်ပ့ိရန်ြဖစ်ပါက မှတ်တမ်းတင်ရန် ေလာက်ထားြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ှ ိ သည်။ 

၁၇။ အလှကန်ပစည်းကိ မှတ်တမ်းတင်ရန်  ေလာက်ထားရာတွင်    ေအာက်ပါစာ ွက်စာတမ်းများ ပးတဲွ တင်ြပရမည်- 

(က) ပါဝင်ေသာပစည်းစာရင်း၊ 

(ခ)  ကန့်သတ်ပစည်း ပါဝင်မရာခိင် န်း၊ 

(ဂ) အမှတ်တံဆိပ်နမနာ။  

၁၈။ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက် ှ င့်ေဆး၀◌ါးကွပ်ကဲေရးဌာနသည်  မှတ်တမ်းတင်ရန် ေလာက်ထား ြခင်းကိ 

စိစစ် ပီးေနာက်  မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်  ထတ်ေပးရမည်◌်။ 

၁၉။ အလှကန်ပစည်းမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်သည် ယင်းပစည်း၏ အရည်အေသွးအာမခံချက် ှ င့် မသက်ဆိင် ေစရ။ 

၂၀။ မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းသည် လက်မှတ်ထတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ ှ စ် ှ စ် ြဖစ်သည်။ 

 

၂၁။ မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် သက်တမ်းကန်ဆံး၍ သက်တမ်းတိးြ◌မှင့်လိသသည် သက်တမ်းမကန်ဆံးမီ ရက်ေပါင်း 

၆၀ကိတင်၍ ေလာက်ထားရမည်။ 

၂၂။ မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်သက်တမ်းတိးြ◌မှင့်ေပးရန် ေလာက်ထားြခင်း မ ှ ိ ပါက ယင်းလက်မှတ်◌်သည် 

သက်တမ်းကန်ဆံးသည့်ေန့မှစ၍ အလိအေလျာက် ပျက်ြပယ် ပီး ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယရမည်။ 

၂၃။ ြပည်ပမှ အလှကန်ပစည်းတင်သွင်းသ(Importer) သ့ိမဟတ်◌် ြပည်တွင်း၊ြပည်ပမှထတ်လပ်ေသာ အလှကန်ပစည်းများကိ 

လက်ကားေရာင်းချသ (Wholesaler)သည် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစား အေသာက် ှ င့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာနသ့ိ 

အဆင်သင့်တင်ြပ ိ င်ရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက် ှ င့် မှတ်တမ်းအေထာက်အထားများကိ ြမန်မာဘာသာ သ့ိမဟတ် 

အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ပစ၍ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရမည်- 

(က) ကန်ကမ်းပစည်း ှ င့် ကန်ေချာပစည်းများ၏ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

(ခ) ပါဝင်ေသာ ပစည်းများ၏ အရည်အေသွး ှ င့် ပါဝင်မပမာဏ၊  

(ဂ) ေကာင်းမွန်ေသာ ထတ်လပ်မကျင့်စဥ်ြဖင့် ထတ်လပ်ေကာင်း ေဖ ြပသည့်မှတ်တမ်းများ၊ 

(ဃ) အလှကန်ပစည်း၏  အ ရာယ်ကင်း ှ င်းေကာင်း  မှတ်တမ်းများ၊ 

(င) အလှကန်ပစည်းသံးစဲွြခင်းေကာင့် လတ့ိ၏ကျန်းမာေရး ထိခိက်မ မှတ်တမ်း၊ 

(စ) အလှကန်ပစည်းအတွက်  ေ◌ကာ်ြငာထားသည့် အကျိုး ှ ိ မကိ သက်ေသြပ ိ င်သည့် အေထာက် အထားများ၊ 



(ဆ) အလှကန်ပစည်းကိ ဓါတ်ခဲွစစ်ေဆးမ ပလပ်ရန်အတွက် လိအပ်ေသာ နည်းလမ်းများ ှ င့် စပ်လျဥ်းသည့် 

မှတ်တမ်းများ၊ 

(ဇ) အလှကန်ပစည်းများကိ ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချမစာရင်း မှတ်တမ်းများ။ 

 

 

 

 

အခန်း (၄)  

အေထွေထွ 

၂၄။ ဤအလှကန်ပစည်းဆိင်ရာအမိန့်တွင် ထတ်ြပန်ထားသည့် ကိစရပ်များကိ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

အစားအေသာက် ှ င့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာနက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ွက်ရမည်။ 

၂၅။ ြပည်ပ ိ င်ငံ သ့ိမဟတ် ြပည်တွင်းမှ ထတ်လပ်ေသာ အလှကန်ပစည်းကိ သံးစဲွသများသည် အလှကန်ပစည်းများသံးစဲွ၍ 

ကျန်းမာေရး ှ င့်စပ်လျဥ်းသည့် တစ်စံတစ်ရာ အ ရာယ် ြဖစ်ပွားမ ှ ိ ပါက ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

အစားအေသာက် ှ င် ◌့ေဆး၀◌ါးကွပ်ကဲေရးဌာနသ့ိ စာြဖင့်ြ◌ဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖန်းြဖင့် ြဖစ်ေစ အေကာင်းကား ိ င်သည်။ 

၂၆။ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက် ှ င် ◌့ေဆး၀◌ါးကွပ်ကဲေရးဌာနသည် ဤအမိန့်ပါ  လပ်ငန်းများ 

ထေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွ့အစည်း၊ ပဂလိက အဖဲွ့အစည်းများ ှ င့် 

ှ ိ ိ င်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် ွ က် ိ င်သည်။ 

 

 

 

 

          ေဒါက်တာေကျာ်ြမင့် 

                  ဝန်ကီး 

                        ကျန်းမာေရး၀န် ကီးဌာန 



  



အလှကန်ပစည်း ၏အဓိပါယ် 

           “အလှကန်ပစည်း” ဆိသည်မှာ လတ့ိ၏ခ ာကိယ်ေပ ှ ိ  ေနရာအမျိုးမျိုး (အေရြပား၊ ဆံပင်၊ အေမးအမင်၊ 

လက်သည်းေြခသည်း၊ တ်ခမ်း ှ င့် ြပင်ပလိင်အဂါ) သ့ိမဟတ် သွား ှ င့်ခံတွင်း တ့ိတွင် အသံးပရန် ြဖစ် ပီး အဓိကအားြဖင့် ၄င်းတ့ိကိ 

သန့် ှ င်းစင်ကယ်ေစြခင်း၊ ေမးကိင်ေစြခင်း၊ ပ်အဆင်းအသွင်အြပင် ေြပာင်းလဲ ေစြခင်း၊ ခ ာကိယ်အန့ံအသက် ပြပင်ေစြခင်း၊ 

ေကာင်းမွန်သည့်အေြခအေနတွင် ထိန်းသိမ်းထား ှ ိ ေနေစြခင်း သ့ိမဟတ် ပျက်စီးြခင်းမှကာကွယ်ေစြခင်း စသည်တ့ိကိြဖစ်ေစသည့် 

ေဖာ်စပ်ထားေသာအရာဝတုကိ ဆိလိသည်။ 

DEFINITION AND SCOPE OF COSMETIC PRODUCTS 

အလှကန်ပစည်း အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိချက် ှ င့် လမ်း 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. 

အလှကန်ပစည်းအမျို းအစားများ 

 

(က) ေြခလက်၊ မျက် ှ ာ ှ င့် ခ ာကိယ်အ ေ◌ရြပားေပ  အသံးပေသာအလှြပင်ပစည်းများ၊  

(ခ) မျက် ှ ာေပ တွင် ဖံးအပ်ြခင်း၊ ေပါင်းတင်ြခင်းတ့ိတွင် အသံးပေသာ အလှြပင်ပစည်းများ၊  

(ဂ) ကိယ်ခ ာေပ အသံးပေသာအရည်၊ အမန့်၊ အဆီစေသာ အေြခခံအလှြပင်ပစည်းများ၊  

(ဃ) မိတ်ကပ် ှ င့်ေပါင်ဒါ စေသာပစည်းများ၊ 

(င) ကိယ်တိက်ဆပ်ြပာေမးအမျိုးမျိုး၊ 

(စ) ေရေမး ှ င့် ေအာ်ဒီကလံးများ၊ 

(ဆ) ေရချိုးရာတွင် အသံးပေသာ အလှကန်ပစည်းများ၊ 

(ဇ) အန့ံအသက်ေပျာက်ေစသည့် ပစည်းများ၊ 

(စျ) ဆံပင်အလှပြပင်ေသာပစည်းများ၊ 

(ည) အေမးအမှင်ဖယ် ှ ားရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ရိတ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ကတ်ေစရာတွင်လည်းေကာင်း အသံးပေသာ 
အလှြပင်ပစည်းများ၊ 

(ဋ) မျက်စိ၊မျက်ခံွ၊ မျက်ေတာင်ေမး၊ မျက်ခံးေမးတ့ိတွင် အလှပြပင်ရန်အတွက် အသံးပေသာပစည်းများ၊ 

(ဌ) တ်ခမ်းအလှြပင်ပစည်းများ၊ 



(ဍ) သွား ှ င့်ခံတွင်းအတွက်◌် အသံးပေသာ သွားတိက်ေဆး ှ င့်အြခားအလှကန်ပစည်းများ၊ 

(ဎ) လက်သည်း၊ ေ◌ြ◌ခသည်း အလှြပင်ပစည်းများ၊  

(ဏ) လိင်အဂါြပင်ပတွင် သန့် ှ င်းေရးအတွက် အသံးပေသာပစည်းများ၊ 

(တ) ေန ေ◌လာင်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် အသံးပေသာ အလှြပင်ပစည်းများ၊ 

(ထ) အ ေ◌ရြပား အေရာင်ေြပာင်းေစရန် အသံးပေသ◌ာ အလှြပင်ပစည်းများ၊ 

(ဒ) အ ေ◌ရြပားမတွန့်ရန် အသံးပေသာ အလှြပင်ပစည်းများ၊   

(ဓ) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ထတ်ြပန်ေကြငာသည့် အလှကန်ပစည်းတစ်မျိုးမျိုး။  

 

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 ှ င့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာန၏ အလှကန်ပစည်းဆိင်ရာလက်မှတ်များ(Certificates) 

 

(၁) အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်းေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (Certificate of Cosmetic Manufacturer) 

(၂) အလှကန်ပစည်းမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် (Acknowledgement of Cosmetic Notification) 

(၃) သွားတိက်ေဆးတင်သွင်းခွင့်ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (Import Recommendation) 

(၄)      သွားတိက်ေဆး ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (Health Certificate)  

  



အလှကန်ပစည်း/သွားတိက်ေဆးထတ်လပ်ြခင်းေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ေလျ◌ှာက်ထားရာတွင် ပးတဲွတင်ြပရမည့်စာ ွ က်စာတမ်း၊ 

အေထာက်အထားများ။ 

   ၁။  အစားအေသာက် ှ င့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာန၏ အလှကန်ပစည်းထတ်လပ်ြခင်း ေထာက်ခံချက် 
ေလာက်ထားသည့်ေလာက်လာ (ြပည့်စံစွာ ြဖည့်စွက်ထားရန်) 

   ၂။ Product List (ထတ်ကန်ပစည်းစာရင်းအြပည့်အစံ) 

   ၃။ Ingredient List (ကန်ကမ်းပစည်းစာရင်းအြပည့်အစံ) 

   ၄။ Raw Specification (Certificate of Analysis for Raw Materials) 

   ၅။ Product Specification (Certificate of Analysis for Finished Products) 

   ၆။ အသံးပသည့်စက်ပစည်းကရိယာများစာရင်း 

   ၇။ စက်ကရိယာများ၏ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ (စွမ်းေဆာင်ရည်များ) 

   ၈။ Process Detailed or Flow chart (Standard Operating Procedures) 

   ၉။ Process Photos (စက် ံ အတွင်း၊ အြပင် ှ င့် ထတ်လပ်စဥ်အဆင့်ဆင့် ဓါတ်ပံမှတ်တမ်းများ) 

 ၁၀။ Quality Control (အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်းစဥ်) 

 ၁၁။ ပဂလိက ှ င့် အြခားဌာနဆိင်ရာတ့ိတွင် ကန်ကမ်း ှ င့် ကန်ေချာနမနာများ ပံမှန်ေပးပ့ိစစ်ေဆး ထားသည့် ဓါတ်ခဲွစစ်ေဆးမ 
အေြဖလာမိတူများ ( ှ ိ ပါက) 

 ၁၂။ Factory Layout 

 ၁၃။ Localisation Map 

 ၁၄။ ဝန်ထမ်းစာရင်း (အမည်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ တာဝန်) 

 ၁၅။ ဝန်ထမ်းများအား သက်ဆိင်ရာ မ့ိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဆးစစ် ပီးစီးေကာင်း ေထာက်ခံချက် 

၁၆။ Label (အမှတ်တံဆိပ်) 

၁၇။ Label Registration (အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပံတင်မိတူ) 

၁၈။ ကမဏီမှတ်ပံတင်လက်မှတ် (မိတူ) (Copy of Local Company Registration) 

၁၉။ လပ်ငန်းမှတ်ပံတင်-စက်မ (၁) (မိတူ) 

၂၀။ လပ်ငန်းမှတ်ပံတင်-စည်ပင် (စီမံေရးရာဌာန) (မိတူ) 

  



အလှကန်ပစည်းမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ေလ◌ာက်ထားရာတွင် ပးတဲွတင်ြပရမည့်စာ ွ က်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားများ။ 

၁။ အလှကန်ပစည်းပိင် ှ င် (သ့ိမဟတ်) ထတ်လပ်သထံမှ တရားဝင် ကိယ်စားလှယ်ြဖစ်ေကာင်း ေထာက်ခံချက်မိတူ၊ (Letter 
of Authorization from owner or manufacturer or distributer)  

၂။ ြ◌ပည်တွင်းကမဏီ၏ စီးပွားေရးလပ်ငန်းလိင်စင် (သ့ိမဟတ်) ကမဏီမှတ်ပံတင်လက်မှတ်မိတူ၊   (Copy of Local 
Company Registration)  

၃။ မလထတ်လပ်ေသာ ိ င်ငံတွင် အလှကန်ပစည်းမှတ်တမ်းတင်ထား ပီးြဖစ်ေကာင်း အသိအမှတ်ပလာ မိတူ၊ (Copy of 
Acknowledgement of Notification from any other ASEAN country or Free sale certificate) (If possible)  

၄။ ပါဝင်ပစည်းစာရင်း အြပည့်အစံ ှ င့် ကန့်သတ်ထားေသာ ပါဝင်ပစည်းများ၏ ပါဝင်မအချိုးအစား ရာခိင် န်းများ၊ (Full 
ingredient list with percentage of restricted ingredients)  

၅။ အလှကန်ပစည်း၏ အမှတ်တံဆိပ်ေဖာ်ြပချက်အြပည့်အစံ မရင်းတစ်စံ၊ (ြပင်ပထတ်ပိးပစည်း ှ င့် 
မလထည့်သွင်းထပ်ပိးထားေသာပစည်း) (Clear colour artwork or photograph or scan of the product label & 
package inserts) 

 

 

သွားတိက်ေဆးတင်သွင်းခွင့်ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ေလ◌ာက်ထားရာတွင် ပးတဲွတင်ြပရမည့်စာ ွ က်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားများ။ 

၁။ တင်သွင်းသည့်လပ်ငန်း၏ ကမဏီမှတ်ပံတင်လက်မှတ်မိတူ၊ (Copy of Local Company Registration) 

၂။ ထတ်ကန်/သွင်းကန် မှတ်ပံတင်လက်မှတ်မိတူ၊ 

၃။ တင်သွင်းမည့် သွားတိက်ေဆး၏ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက် ှ င့် ဓါတ်ခဲွစစ်ေဆးချက်များ (Specification & Certificate 
of Analysis) 

၄။ ပါဝင်ပစည်းေဖာ်ြပချက်၊ (Full ingredient list with percentage of restricted ingredients) 

၅။ တင်သွင်းမည့် သွားတိက်ေဆးအား ထတ်လပ်သည့်မရင်း ိ င်ငံမှ ထတ်ေပးထားသည့် ေထာက်ခံချက်၊ (Free sale 
certificate) 

၆။ ထတ်လပ်သည့်လပ်ငန်းအား ထတ်လပ် ိ င်ငံမှ ထတ်ေပးထားသည့် ေထာက်ခံချက်၊ (GMP Certificate) 

 


