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၁၀။ မြန်ြာနိုင်ငံFDA ြှ အသိအြှတ်မပုထားရသာလက်ြှတ်ြျား
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၁၁။ ကန့်သတ်ချက်၊ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်ဆိုးကျ ိုးြျား
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FDA နှင့်ပတ်သက်၍ ရဆာင်ေွက်ထားေှိြှုြျား
FDA

၂၀
၂၂
၂၂

(FDA) ၏

အကျဉ်းချုပ်
ယရန့နိုင်ငံတကာတွင် ၎င်းတို့၏ အသုံးအရဆာင်ြျားနှင့် အစားအရသာက်ြျား
အန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးကို အထူးအာရုံစိုက်လုပ်ရဆာင်လာကကပါသည်။ ထိန
ု ည်းတူစွာ
Food and Drug Administration (FDA)သည် အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေး

ဦးစီးဌာနတစ်ခုမဖစ်သည့်အမပင် မပည်သူအြျား သုံးစွဲစားရသာက်ရနရသာအစားအ
ရသာက်ြျား၊ ရဆးဝါးြျား၊ ရဆးပစ္စည်းကိေိယာြျားနှင့် အလှကုန်ြျားကို ရေးအန္တောယ်
ကင်းေှင်းရစရေးကို အဓိကထားလုပ်ရဆာင်ရနသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။
ထို့အမပင် အာဆီယံနိုင်ငံြျားတွင် FDAနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပရဒြျားချြှတ်၍ ရဆာင်ေွက်
ထားေှိြှုြျား၊ မြန်ြာနိုင်ငံ FDAြှ အသိအြှတ်မပုထားရသာ လက်ြှတ်ြျား၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်
FDAနှင့်ပတ်သက်၍

လက်ေှိရဆာင်ေွကရ
် နြှုြျား၊

အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းြျားနှင့်

အခက်အခဲြျားနှင့်

အစားအရသာက်ြျားကို

လူသားတို့၏

ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရစေန်

ရဆာင်ေွက်ရနြှုြျားကို ရေးသားမပုစုထားပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

ယရန့ြျက်ရြှာက်ရခတ်ကြ္ဘာတွင် (FDA)နှင့်ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်လုပ်ရဆာင်

လာကကပါသည်။ ထိ ု့ အမပင် (FDA)သည် လူ သ ားတိ ု့ ၏ အသုံး အရဆာင် ပစ္စ ည ်း ြျား၊ ရန့စဉ်
သုံးရဆာင်ရနရသာအစားအစာြျား။

ရဆးဝါးြျား၊

ရဆးပစ္စည်းြျားနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းြျား၏

ရေးအန္တောယ်ကင်းေှငး် ရေးကို အရလးရပးရဆာင်ေွက်ရနရသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။
မြန်ြာနိုင်ငံတွင်လည်း အသုံးအရဆာင်ြျား၊ အစားအရသာက်ြျားနှင့် ရဆးဝါးပစ္စည်းြျား၏
လုခံ ခုံစိတ်ချရေးကို အရလးရပးရဆာင်ေွက်လာမခင်းနှင့်အတူ (FDA)၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းအရပါ်

သက်ရောက်ြှုြျားနှင့်

လက်ေှိရဆာင်ေွက်ရနြှုြျားကို ကိုးကားချက်ြျားနှင့်တကွ မပုစုရေးသား

ထားမခင်းမဖစ်ပါသည်။
Food and Drug Administration (FDA)
၂။

FDA ဆိုသည်ြှာ ဗဟိုအစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးဉပရဒအေချြှတ်ထားသည့် ၁၉၀၆ ခုနှစ်

တွင ်စတင်ဖ ွဲ့ စည်းခဲ့ရ သာ

အစို းေဆိ ု င် ောအဖွဲ ့ အစည်း တစ် ေ ပ် ကိ ု

ဆို လ ိုမ ခင်းမဖစ် ပ ါသည်။

နို င် ငံ တ ကာတွ င ် ၎င် း အဖွ ဲ ့ အစည် း ကိ ု အစားအရသာက် ၊ ရဆးဝါး၊ အလှ က ု န ် ၊ တိ ေ ိ စ ာ္ဆ န ်
အစားအစာ၊ ကိုယ်အရလးချိန်ရလျှော့ချေန်အတွက်မဖည့်စွက်စာ၊ ရဆးဝါးပစ္စည်းြျား၊ ဇီဝရဗဒနှင့်
သက်ဆိုင်ရသာ ကုန်ပစ္စည်းြျား၊ ရသွးနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်ြျားပါဝင်ရသာ စစ်ရဆးကကပ်ြတ်သည့်
အဓိကအဖွဲ့အစည်းအစေှိသမဖင့် ခွဲမခားထားပါသည်။
FDA ၏အရေးပါပုံ
၃။

နိုငင
် တ
ံ ကာတွင် FDA ၏အရေးပါပုံြျားကို ရအာက်ပါအတိုင်းရလ့လာရတွ့ေှိေပါသည် (က)

FDA အရနမဖင့် လူသားတို့ရသာက်သုံးေန်လိုအပ်ရသာရဆးဝါးြျား ရေးထွက်ဆိုးကျိုး
ြေှိရစေန်နှင့် လူသားတို့အတွက် အြှန်တကယ်အကျိုးေှိရကကာင်း စစ်ရဆးကကပ်ြတ်
ရဆာင် ေ ွ က ် ရ ပးပါသည် ၊

(ခ)

ထို့အမပင် မပည်သူလူထုအသုံးမပုရနရသာ ကာကွယ်ရဆးြျားသည် ရေးအန္တောယ်
ကင်းေှငး် ြှု ေှိ/ြေှိ စစ်ရဆးရဆာင်ေွက်ရပးပါသည်၊

(ဂ)

ရစျးကွက်သို့ြရောင်းချြီကာလအတွင်း အစားအရသာက် ြ ျားတွ င ် ပါဝင်ရသာ
ပါဝင်ပစ္စည်းြျားသည် မပည်သူလူထုအတွက် စားသုံးေန်သင့်ရတာ်

/

စစ်ရဆး

ရပးပါသည်၊
(ဃ)

အစားအရသာက်ြျားတွင် အာဟာေနှင့်သက်ဆိုင်ရသာအညွှန်းကိန်းြျား သတ်ြှတ်ောတွင်
လည်း ြှန်ကန်တိကျြှုေှိရစေန် ရဆာင်ေွက်ရပးပါသည်၊

https://www.investopedia.com/terms/f/fda.asp (accepted date - 9.12.2019)
https://www.self.com/story/ways-the-fda-impacts-your-everyday-life (accepted date - 9.12.2019)

(င)

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးထုတ်ကုန်ြျားတွင် အန္တောယ်ေှိရကကာင်းနှင့် စားသုံးေန်
သင့်ရကကာင်းရတွ့ေှိေသည့်အခါတွင်လည်း မပည်သူြျားသို့အသိရပး အရကကာင်းကကားမခင်း
ြျားရဆာင်ေွက်ရပးပါသည်။

၄။

မြန်ြာနိုင်ငံ ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲြှု

ဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အောထြ်း(၅၉၃)ဦး၊ အြှုထြ်း (၂၂၈၂)ဦး၊ စုစုရပါင်းဝန်ထြ်းအင်အား
(၂၈၇၅)ဦးတို့မဖင့် ဖွဲ့စည်းထားေှိပပီး ဖွဲ့စည်းပုံအေ ညွှန်ကကားရေးြှူးချုပ်တစ်ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကကား
ရေးြှူးချုပ်(ရုံးချုပ်) လက်ရအာက်တွင် ညွှန်ကကားရေးြှူး (အစားအရသာက်)၊ ညွှန်ကကားရေးြှူး
(ရဆးဝါး)၊ ညွှန်ကကားရေးြှူး(ရဆးပစ္စည်း၊ အလှကုန်၊ လူသုံးကုန်)၊ ညွှန်ကကားရေးြှူး (ဓာတ်ခွဲ)နှင့်
ညွှန်ကကားရေးြှှူး(စီြံရေး)ဟူ၍ ညွှန်ကကားရေးြှူး(၅)ဦးမဖင်ဖ
့ ွဲ့စည်းထားပပီး ဒုတိယညွှန်ကကားရေြှူးချုပ်
(တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ်) လက်ရအာက်တွင် ညွှန်ကကားရေးြှူး (အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေး
ဦးစီးဌာနခွဲ၊ ေန်ကုန်)နှင့် ညွှန်ကကားရေးြှူး (အစားအရသာက်နှငရ
့် ဆးဝါးကွပ်ကရ
ဲ ေးဦးစီးဌာနခွဲ၊
ြန္တရလး)ဟူ၍ ညွှန်ကကားရေးြှူး(၂)ဦး၊ တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ် အစားအရသာက်နှင့ရ
် ဆးဝါး
ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနြှူးနှင့်တွဲဖက်မပည်နယ် အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနြှူး၊
ေှြ်းမပည်နယ် (အရေှ့ရမြာက်) ဌာနြှူးနှစ်ဦးတို့ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အမပင် ခရိုင်အဆင့် အစားအရသာက်နှင့်
ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနြှူးနှင့် နယ်စပ်အစားအရသာက်နှင့် ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနြှူး
နှစ်ဦးတို့ပါဝင်ရနရကကာင်းကိုရအာက်ရဖာ်မပပါ Chart တွင်ရလ့လာနိုင်ပါသည် -

http://www.fda.gov.mm/?p=206 အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန
(accepted date – 9.12.2019)

အစားအရောက်နှင့် ရေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ
ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား

ညွှန်ကကားရေးြှူးချုပ်

အောထြ်း

၅၉၃

အြှုထြ်း

၂၂၈၂

စုစုရပါင်း

၂၈၇၅

ဒုတိယညွှန်ကကားရေးြှူးချုပ်

ဒုတိယညွှန်ကကားရေးြှူးချုပ်

(ရုံးချုပ်)

(တိင
ု ်းရဒသကကီး/မပည်နယ်)

ညွှန်ကကားရေးြှူး

ညွှန်ကကားရေးြှူး

ညွှန်ကကားရေးြှူး

ညွှန်ကကားရေးြှူး

ညွှန်ကကားရေးြှူး

ညွှန်ကကားရေးြှူး

(အစားအရသာက်)

(ရဆးဝါး)

(ရဆးပစ္စည်း/အလှကုန်

(ဓါတ်ခ)ွဲ

(စီြံရေး)

(အစားအရသာက်နှင့်ရဆး

လူသုံးကုန်)

ဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနခွဲ
ေန်ကုန်)

ညွှန်ကကားရေးြှူး
(အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါး
ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနခွဲ ြန္တရလး)

တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ်

တွဲဖက်မပည်နယ်

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါး

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေး
ဦးစီးဌာနြှူး

ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနြှူး

ေှြ်းမပည်နယ် (အရေှ့/ရမြာက်)

ခရိုင်အစားအရသာက်နှင့်
ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနြှူး
းးးးးးးးးးးးးးးးးး
နယ်စပ်အစားအရသာက်နှင့်
ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနြှူး

ပုံ (၂)။

ဝါး

အစားအရောက်နှင့ရ
် ေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ FDA မူဝါဒများ
၅။

မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေး

ဦးစီးဌာနြှချြှတ်ထားရသာြူဝါဒြျားကိုလည်း ရအာက်ပါအတိုင်းရလ့လာရတွ့ေှိေပါသည်(က)

စားသုံးသူြျားသည် တန်ဖိုးနှင့်ထိုက်တန်ရသာ ဝန်ရဆာင်ြှုေေှိရေး၊ သုံးစွဲလျက်ေှိရသာ
ကုန်စည်ြျားအား ရေးဉပါဒ်အန္တောယ်ကင်းေှင်းစွာသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် စားသုံးသူ
အခွင့်အရေးနှင့် စားသုံးသူအကာအကွယ်ရပးရေးလုပ်ငန်းြျားကို တစ်နိုင်ငံလုံး
အတိုင်းအတာမဖင့် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေန်။

(ခ)

မပည်သူြျား (စားသုံးသူ) သုံးစွဲလျက်ေှိရသာကုန်စည်ြျား ရေးအန္တ ေ ာယ် က င် း စွ ာ
သုံးစွဲနိုင်ေန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်ြျားထုတ်လုပ်ရသာ ထုတ်ကုန်ြျားအရနမဖင့်
လုခံ ခုံစိတ်ချေြှုေှိရစရေး၊ သတ်ြှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်
စားသုံးသူအသိပညာရပးလုပ်ငန်းြျား၊ ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးမခင်းလုပ်ငန်းြျားကို
သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနြျား၊ အစိုးေြဟုတ်ရသာစားသုံးသူအကာအကွယ်ရပးရေး
အသင်းအဖွဲ့ြျားနှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန်။

(ဂ)

ထု တ ် လု ပ် သ ူြ ျားြှ လု ံခ ခုံစိ တ ်ခ ျြှု ေှိရ သာထု တ ် ကုန ်ြ ျားကို ထုတ ် လ ုပ် နို င် မခင်း
အားမဖင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွင်း တေားြျှေ တရသာ ပပိုင်ဆိုင်ြှုြျားမဖစ်ရပါ်ရစပပီး
စားသုံးသူြျားရေးကင်းလုခံ ခုံရေးနှင့် ရေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖ့ွံ ပဖိုးတိုးတက်ရေး
ကို အရထာက်အကူမဖစ်ရစေန်။

(ဃ) စားသုံးသူအကာအကွယ်ရပးရေးလုပ်ငန်းြျားကို အာဆီယံရဒသအတွင်း၌လည်း
အတူတကွအရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ေန်နှင့် အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေး
ဆိုင်ော ြဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစီြံချက်ြျားအတိုငး် အရကာင်အထည်ရဖာ်ေန်။
(င)

ဝန်ထြ်းြျားအား စားသုံးသူရေးောကိစ္စအပါအဝင် ပညာေပ်ပိုင်းဆိုင်ောအသိပညာ
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးရဆာင်ေွက်ရပးေန်။

(စ)

e-Government System for Consumer Affairs ထူရထာင်သွားေန်။

မမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် FDA နှင့်ပတ်ေက်၍ ချမှတ်ထားရောဉပရဒများ
၆။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အြျိုးသားအစားအရသာက်ဥပရဒကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၃ ေက်ရန့တွင်

ဥပရဒအြှတ် (၅/၉၇)မဖင့် နိုငင
် ရ
ံ တာ်ပငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုတည်ရဆာက်ရေးအဖွဲ့က မပဋ္ဌာန်းခဲ့ပပီးရနာက်
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လတွင် အြျိုးသားအစားအရသာက်ဥပရဒကို မပည်ရထာင်စုသြ္မတမြန်ြာ
နိုငင
် ရ
ံ တာ်အစိုးေ၊ မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ဥပရဒအြှတ်(၂၄)မဖင့် မပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာနိုငင
် ံ
အစားအရသာက်နှင်ရ
့ ဆးဝါးအာဏာပိင
ု ်အဖွဲ့မဖစ်သည့် ကျန်းြာရေးဝန်ကကီးဌာနက ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊
ဇူလင
ို ်လ ၂၄ ေက်ရန့တွင် အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ်(၂၂/၂၀၁၄)မဖင့် နို့စို့ကရလးနှငက
့် ရလးငယ်

ြျားအတွက် ရဖာ်စပ်ထုတ်လပ
ု ်ထားရသာအစားအရသာက်ြျား ရေးကွက်တင်သွင်းမခင်းဆိုငေ
် ာ
အြိန့်ထတ
ု ်မပန်ခဲ့ပါသည်။ ထိ့အ
ု မပင် အြျိုးသားရဆးဝါးဉပရဒကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုောလ
၃၀ ေက်ရန့တွင် မပဋ္ဌာန်းခဲ့ပပီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရြလ ၂၈ ေက်ရန့တွင် မပင်ဆင်မပဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။
ထို့အမပင် “အစားအရောက်၊ ရေးဝါး၊ ရေးပစ္စည်းကိေိယာနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းများေိုင်ော ဓာတ်ခွဲခန်း
ဥပရဒကကမ်း”

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနြှ လွှတ်ရတာ်သို့တင်သွင်းေန် မပင်ဆင်ရနဆဲမဖစ်

ပါသည်။
၇။

FDA

မပည်ရထာင်စု

သြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ် အြျိုးသားခေီးသွားဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးရကာ်ြတီ၏ အြိန့်ရကကာ်မငာစာ
အြှတ် (၀၄/၂၀၁၉) မဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အစားအရသာက်ဆိုင်ောခေီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး
အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ြျားချြှတ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် အစားအရသာက်ဆိုင်ောခေီးသွားရကာ်ြတီကို
နာယက (၂) ဦးအပါအဝင် ဉက္ကဌ၊ ဒုတိယဉက္ကဌြျားနှင့် အဖွဲ့ဝင်စုစုရပါင်း (၁၃)
ထားပါသည်။

အစားအရသာက်ဆိုင်ောခေီးသွားလုပ်ငန်းရကာ်ြတီ၏

မဖင့် ဖွဲ့စည်း

တာဝန်ဝတ္တေားြျားြှာ

ရအာက်ပါအတိုငး် မဖစ်ပါသည် (၁)

အစားအရသာက်ဆိုင်ောခေီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ော အသိပညာြျားကို အစားအရသာက်
လုပ်ငန်းြျားတွင် ပါဝင်ရဆာင်ေွက်သူြျားသို့ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်မဖန့်ရဝေန်၊

(၂)

အစားအရသာက်ဆိုင်ောခေီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးေပုဂ္ဂလိက
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို တိုးမြှင့ရ
် ဆာင်ေွက်ေန်၊

(ဂ)

မြန် ြ ာ့ ရ ိ ု း ောစားရသာက်ဖွယ်ောြျား

အဆင့် အ တန်း မပည့်ဝရသာ ခေီ း သွ ာ း

ထု တ ် ကုန ်ြ ျားအမဖစ် အဆင့်မ ြှ င် ့တ င်ရ ဖာ် ထု တ ်၍ ခေီး သွာ းဧည် ့ သ ည် ြ ျား၏
စိတ်ဝင်စားြှုကို မြှင့်တင်ရသာအစီအစဉ်ြျားရဆာင်ေွက်ေန်၊
https://pyithu.hluttaw.mm/question-661

http://www.fdamyanmar.gov.mm/wp-content/uploads/2018/01/Regulations-on-National-Drug-Law-min.pdf (accepted date
10.12.2019)
https://www.moi.gov.mm/?q=laws/id/32350 (accepted date - 1.1.2020)
မပည်ရထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ်မပန်တြ်း (၃၁.၁.၂၀၂၀)

(ဃ)

ခေီးစဉ်ရဒသြျားတွင် အစားအရသာက်ဆိုင်ော ခေီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ပဖိုးရေးအတွက်
ရဒသဆိုငေ
် ာခေီးသွားလုပ်ငန်းရကာ်ြတီြျားနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန်၊

(င)

အာဆီယံအစားအရသာက်ဆိုင်ောခေီးသွားလုပ်ငန်း ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြှု လုပ်ငန်းစဉ်
ြျားတွင် ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ေန်၊

(စ)

အစားအရသာက်ဆိုင်ောခေီးသွားလုပ်ငန်း စနစ်တကျဖွ့ံ ပဖိုးရေးအတွက် ခေီးသွား
လုပ်ငန်းဆိုင်ောအသင်းအဖွဲ့ြျားနှင့်ညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းစဉ်ြျား ချြှတ်အရကာင်အထည်
ရဖာ်ရဆာင်ေန်။

FDA ၏
၈။

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲြှုဦးစီးဌာနအရနမဖင့် ဗဟိုအစားအရသာက်နှင့် ရဆးဝါးကကီးကကပ်

ကွပ်ကဲရေးရကာ်ြတီ ၀၄/၉၈ ကကိြ်ရမြာက် အစည် းအရဝးဆုံ းမဖတ်ခ ျက် ကို ေည်ညန
ွှ ်း၍ အစား
အရသာက်ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်း၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ကို ရအာက်ပါအတိုင်းသတ်ြှတ်ထား
ပါသည် (က) ကုန်ကကမ်းနှင့်ကုန်ရချာေိုင်ောေတ်မှတ်ချက်
(၁)

ကုန်ကကမ်း
(ကက) လတ်ဆတ်၍နှစ်ချို့ြဟုတ်ရသာ ကုန်ကကြ်းမဖစ်ေြည်၊
(ခခ)

စံချိန်စံညန
ွှ ်းသတ်ြှတ်ထားေြည်၊

(ဂဂ)

သယ် ယ ူ ပ ိ ု ့ ရ ဆာင် ေ ာတွ င ် လ ည် း ရကာင် း ၊ သိ ြ ် း ဆည် း ောတွ င ်
လည်းရကာင်း အသုံးမပုရသာ ရသတ္တာ၊ ေူး၊ အိတ်၊ ရတာင်း စသည့်
သယ်ရဆာင်ပစ္စည်းသည် ကုန်ကကြ်းအားပျက်စီးရစမခင်း၊ သို့ြဟုတ်
အေည်အရသွးကိုထခ
ိ ိုက်ရစမခင်းြေှရ
ိ စေ။

ရဒါက်တာရကျာ်ပငိြ်းရအး အချိန်ပိုင်းပါရြာက္ခ (ေန်ကန
ု ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်) အစာအာဟာေဆိုင်ော သိပ္ပံပညာေပ်
https://www.foodmagazinemyanmar.com/food (accepted date - 1. 5. 2020)

(၂)

ကုန်ရချာ
(ကက) ြိြိထုတ်လုပ်သည့် အစားအရသာက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍(ပါဝင်ပစ္စည်း
ထု ပ ် ပ ိ ု း ပု ံ ၊ တံ ဆ ိ ပ ် န ှ င ် ့ အ မခား) သတ်ြှတ်ချက်ထားေှိေြည်၊
(ခခ)

ထုတ်လုပ်သည့်ရန့ြှ ြည် သ ည့် ကာလအတွ င်း အရကာင်း ဆုံး
စားသုံးနိုင်သည့်ကာလ သတ်ြှတ်ထားေြည်၊

(ခ)

လုပ်ငန်းတည်ရနော၊ အရောက်အဦနှင့်အခင်းအကျင်း
(၁)

လုပ်ငန်းတည်ရနောသည် အစားအရသာက်ထုတ်လုပ်မခင်းအတွက် သင့်ရလျာ်
ရလျာက်ပတ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်၌မဖစ်ေြည်။ သန့်ေှင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်
တည်ေှိေြည်မဖစ်ပပီး ကကက်၊ ယင်၊ ပိုးရကာင်နှင့် အနံ့အသက်ဆိုးတို့ြှ ကင်းရဝးသည့်
ရနောမဖစ်ေြည်၊

(၂)

အစားအရသာက် ထ ုတ ် လု ပ် သ ည့် အရဆာက် အဦသည် ဂိုရ ဒါင်ရဟာင်း ၊
တဲတန်းလျား၊ လူရနအိြ်ြမဖစ်ရစေ၊

(၃)

အစားအရသာက် ထ ု တ ် လ ု ပ ် သ ည် ့ အရဆာက် အ ဦ၊ အခန် း ြျားတွ င ်
တိ ေိစ ္ဆာ န်န ှင ့် ပိ ုးြွှားြျား ြေှိရစေ၊ ယင် း တိ ု ့ ဝ င် ရ ောက် မ ခင် း ြမပုနိ ု င ် ရ စေန်
အစီ အြံြ ျားမပုလု ပ် ထ ားေြည်၊

(၄)

အခင်းအကျင်းဖွဲ့စည်းထားြှုသည် ထုတ်လုပ်မခင်းအဆင့်ဆင်က
့ ို အစဉ်လိုက်
ကွဲမပားရသာထုတ်လုပ်မခင်းအဆင့်ြျားကို သီးမခားစီရဆာင်ေွက်ေြည်။ ထိုသို့
ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် လိအ
ု ပ်ရသာအခန်းြျား ကန့်ထားေြည်၊

(၅)

ကကြ်း၊ နံ ေံ၊ ြျက်န ှာ ကျက် ြျားအား လွယ်ကူစွာသန့်ေှင်းရေး ရဆာင်ေွက်
နိ ု င ် ေ န် သင့်ရလျာ်ရ သာပစ္စ ည ်းမဖင့် မပုလု ပ ် ထ ားေြည် ။ (လိ ု အ ပ် ပ ါက)
ကကြ်းကိုရကကမပားခင်းမခင်း၊ နံေံကိုရကကမပားကပ်မခင်း၊ ြှန်ကာမခင်း မပုလုပ်ေြည်၊

(၆)

ရလဝင်ရလထွက်ရကာင်းေြည်။ (လိအ
ု ပ်ပါက) ရလစု ပ ် ပ န် က ာတပ် မ ခင် း ၊
ရလရအးစက်တပ်မခင်းမပုေြည်၊

(၇)

လုရ
ံ လာက်ရသာ အလင်းရောင်ေရစေြည်၊

(၈)

လုပ်သားအဝတ်လဲခန်း၊ လုပ်သားသန့်စင်ခန်းြျား ထားရပးေြည်(ကက)

ထိ ု အ ခန် း ြျားသည် အစားအရသာက် မ ပုမပင် ေ ာရနောနှ င ် ့
တိုက်ရိုက်ဆက်ြရနရစေ၊ ပွင့်ြရနရစေ၊ သန့်ေှင်းရသာအခန်း
နှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ စကကြန်လြ်းနှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း
မခားထားေြည်၊

(ခခ)

လုပ်သားသန့်စင်ခန်းနှင့်ကပ်လျက် လက်ရ ဆးခန်းကို ထ ား
ရပးေြည်၊

(ဂဂ)

လုပ်ငန်းခွင်လက်ရဆးကန်ကို အစားအရသာက်မပုမပင်သည့်
ရနောသိြ
ု့ ဝင်ြီရနောတွင် ထားရပးေြည်။ (လို အ ပ်ပ ါက)
လု ပ် ငန်းခွင ် အတွ င်း လု ပ် ငန် းခွ င် လ က်ရ ဆးကန် ထားရပး
ေြည်။ ရေပိ ုက ်၊ လက်ရ ဆးကန်တ ို ့တ ပ်ဆ င်ထ ားြှု သ ည်
လွယ်ကူစွာလက်ရဆးနိုငြ
် ှုကို အရထာက်အကူမဖစ်ရစေြည်။
ရဆးပပီးလက်အား မပန်လည်ညစ်ညြ်းရစနိုင်ြှုကို ြမဖစ်ရစေ။

(ဂ)

စက်ပစ္စည်းကိေိယာတန်ောပလာများ
(၁)

လုပ်ငန်းအတွက်သင့်ရလျာ်ေြည်၊

(၂)

သန့်ေှင်းရေးမပုလုပ်ေန်လွယ်ကူေြည်၊

(၃)

ထုတ်လုပ်သည့်အစားအရသာက်တွင် ြသက်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းြျားရောရနှာ
ပါဝင်သွားြှုြမဖစ်နိုင်ရသာ စက် ပ စ္စ ည ် း ြျားမဖစ် ေ ြည် ၊

(၄)

လုပ်ငန်းတာဝန်ထြ်းရဆာင်စဉ် သတ်ြှတ်လုပ်ငန်းဝတ်စုံ ဝတ်ေြည်၊

(ဃ) ဝန်ထမ်းလုပ်ေား
(၁)

အစားအရသာက်ကို တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ေသည့်လုပ်သားတိုင်း ကျန်းြာရေး
အစစ်ရဆးခံထားေြည်။ ပဏာြကျန်းြာရေးစစ်ရဆးမခင်းနှင့် ပုံြှန်စစ်ရဆးမခင်း
ဟူ၍ ခွဲမခားရဆာင်ေွက်ေြည်၊

(၂)

ဝန်ထြ်းြျားသည် အစားအရသာက်ြှတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်ရသာ ရောဂါေှိသူ၊
သယ် ရ ဆာင် သ ူ ၊ မပည် တ ည် န ာေှ ိ သ ူ ၊ အရေမပားရောဂါေှ ိ သ ူ ၊ ဝြ် း နှ င ် ့
ပတ်သက်ရသာ ကူးစက်ရောဂါေှိသူြမဖစ်ရစေ၊

(င)

(၃)

ကျွြ်းကျင်ရသာလုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံေှိသူြှ ကကီးကကပ်ေြည်၊

(၄)

လုပ်ငန်းတာဝန်ထြ်းရဆာင်စဉ် သတ်ြှတ်လုပ်ငန်းဝတ်စုံဝတ်ေြည်၊

လုပ်ငန်းခွင်ေန့်ေှင်းရေး
(၁)

လုပ်ငန်းခွင်သန့်ေှင်းရေးကိုဆရးာင်ေွက်ေြည်။ ထိ ု သ ိ ု ့ ရ ဆာင် ေ ွ က ် ေ ာတွ င ်
ပုံြှန်သန့်ေှင်းရေး၊ အထူးသန့်ေှင်းရေးဟူ၍ခွဲမခားရဆာင်ေွက်ေြည်၊

(၂)

လုပ်ငန်းခွင်သုံးအသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းြျားကိုရဆးရကကာေန် သီးသန့်ရနောထား
ရဆာင်ေွက်ေြည်၊

(၃)

သတ်ြှတ်သန့်ေှင်းရေးရဆာင်ေွက်ြှုနည်းစဉ်ကို မပုစုထားေြည်။ အဆိုပါ
သတ်ြှတ်နည်းစဉ်အတိုငး် ရဆာင်ေွက်ေြည်၊

(၄)

လုပ်ငန်းစဉ်သန့်ေှင်းြှုကို အရထာက်အကူမပုရသာအစီအြံြျား ရဆာင်ေွက်ထား
ေြည်။ (ဥပြာ- အြှိုက်ပုံးေှိမခင်း၊ စားကကင်းစားကျန်ြျားြပစ်ချမခင်း စသည်မဖင့်)

(စ)

မှတ်တမ်းထိန်းေိမ်းမခင်း
ြှတ်တြ်းြျား
(၁)

ရအာက်ပါ

စနစ်တကျထိန်းသိြ်းထားေြည်-

စက်ပစ္စည်းကိေိယာြျားနှင့် စ ပ် လ ျဉ် း ၍ သုံးစွဲ ြှု

၊ ကကံ ့ ခ ိ ု င ် ရ ေး

ရဆာင်ေွက်ြှု၊ သန့်ေှင်းရေးရဆာင်ေွက်ြှု၊ စက် ရုံမ ပင် ဆင်ြ ှု လ ည် ပတ် စ ဉ်
မပင်ဆင်ြှု၊ စက်အ တိ ု င ် း အထွ ာ ြျားချ န
ိ ် ည ှ ိ ြ ှု ၊
(၂)

ဝန်ထြ်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ရဆးရတွ့ေှိချက်၊ နာြကျန်းြှု၊ ရဆးကုသြှု၊

(၃)

ထု တ ် လု ပ် ြှု နှ င့် စပ် လျဉ် း၍ ထုတ ် လ ုပ ် အပတ်စ ဉ်ြ ျား၊ အေည် အရသွး
စစ်ရဆးရတွ့ေှခ
ိ ျက်ြျား(ကုန်ကကြ်း၊ ကုန်ရချာ)။

(ဆ)

ကုန်ကကမ်းများနှင့်ထုတ်လုပ်ပပီး
(၁)

ကုန်ကကြ်းြျားအား ကုန်ရချာထုတ်လုပ်မခင်းြမပုြီ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ညီ၊
ြညီ လိုအပ်ရသာဓါတ်ခွဲစစ်ရဆးြှုြျား ရဆာင်ေွက်ေြည်၊

(၂)

ထုတ်လုပ်ပပီးကုန်ရချာြျား ြူလသတ်ြှတ်ချက်နှင့်ညီ၊ြညီ ဓါတ်ခွဲစစ်ရဆးြှုြျား
ရဆာင်ေွက်ေြည်၊

(၃)

သက်တြ်းကုန်ရန့စွဲသတ်ြှတ်မခင်းကို ဓါတ်ခ ွဲ စ စ်ရ ဆးရတွ့ ေှိခ ျက်အရပါ်
အရမခခံ၍သာ သတ်ြှတ်ေြည်၊

မမန်မာနိုင်ငံ၏ အစားအရောက်စိတ်ချေမှုအေင့်နှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံမှုအေင့်
၉။

မမန်မာနိုင်ငံေည် ကမ္ဘာရပါ်တွင်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံမှုအေင့် ၈၀ တွင်ေှိပပီး အစားအရသာက်

အပိုင်းတွင် သန့်ေှင်းစိတ်ချေြှုအဆင့်ကို ရအာက်ရဖာ်မပပါဇယားတွင် ရလ့လာရတွ့ေှိနိုင်ပါသည်ကမ္ဘာ့
အေင့်

နိုင်ငံ

ရယဘုယျ
ေတ်မှတ်ချက်

အေည်အရေွး

လက်ခံနိုင်မှု

နှင့်လခုံ ခုံစိတ်ချမှု

၆၂

ဗီယက်နြ်

၅၆.၀

၅၈.၉

၅၈.၉

၅၃.၉

၆၀

ရဂျာ်ဒန်

၅၇.၀

၅၅.၇

၅၅.၇

၅၉.၃
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ကမ္ဘာ့

နိုင်ငံ

အေင့်

ရယဘုယျ
ေတ်မှတ်ချက်

အေည်အရေွး

လက်ခံနိုင်မှု

နှင့်လခုံ ခုံစိတ်ချမှု

=၇၄

ဟွန်ဒူးေပ်စ်

၅၀.၇

၄၅.၆

၄၅.၆

၅၄.၂

=၆၅

အီရကွရဒါ

၅၄.၈

၅၈.၈

၅၈.၈

၅၁.၅

၇၀

ဖိလစ်ပိုင်

၅၁.၅

၄၆.၃

၄၆.၃

၅၅.၆

၈၄

ကင်ြေွန်း

၄၂.၄

၃၅.၆

၃၅.၆

၄၄.၇

၆၉

အယ်ဂျ ီးေီးယား

၅၂.၁

၅၁.၄

၅၁.၄

၅၂.၇

၈၂

မြန်ြာ

၄၅.၇

၃၇.၀

၃၇.၀

၅၁.၄

၅၁.၁

၅၂.၀

၅၂.၀

၅၀.၁

၇၂
၇၇

ပါကစ္စတန်

၄၉.၁

၄၇.၆

၄၇.၆

၅၀.၂

=၇၄

ေိုလီေီးယား

၅၁.၇

၅၃.၅

၅၃.၅

၄၈.၅

၆၇

သီေိလကြာ

၅၄.၃

၅၆.၈

၅၆.၈

၅၃.၈

၉၆

နိုငဂ
် ျ ီးေီးယား

၃၈.၀

၂၆.၅

၂၆.၅

၄၄.၄

၉၉

ဆူဒန်

၃၆.၄

၂၆.၈

၂၆.၈

၄၀.၄

၇၆

အိန္ဒိယ

၅၀.၁

၄၆.၄

၄၆.၄

၅၄.၁

ပု(ံ ၃)။

ကမ္ဘာရပါ်တွင် မမန်မာနိုင်ငံ၏အစားအရောက်ပင
ို ်းေိုင်ော ေန့်ေှင်းစိတ်ချေမှုအေင့်

မမန်မာနိုင်ငံ FDA ၏ အေိအမှတ်မပုလက်မှတ်များ
၁၀။

မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ ှိ FDA ၏ GMP (Good Manufacturing Practice - ရကာင်းြွန်ရသာ

ထုတ်လုပ်ြှုနည်းလြ်း) အတွက် သက်တြ်း ၂ နှစ်ေှိရသာရထာက်ခံချက်လက်ြှတ်ထုတ်ရပးပါသည်။
GHP (Good Hygiene Practice - ရကာင်းြွန်ရသာ သန့်ေှင်းြှုနည်းလြ်း) နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ပါက
သက်တြ်း ၁နှစ်သတ်ြှတ်ထားရသာ ရထာက်ခံချက်လက်ြှတ်ထုတ်ရပးပါသည်။ မပည်ပြှတင်သွင်း
လာရသာ အစားအရသာက်ြျားအတွက် IR (Import Recommendation) နှင့် IHC (Import
Health Certificate) အစေှိရသာလက်ြှတ်ြျားကိုထုတ်ရပးပပီး မပည်တွင်း၌ ရောင်းချခွင့်ရပးထား
ပါသည်။ မပည်တွင်းြှမပည်ပသို့တင်ပို့ရသာ အစားအရသာက်ြျားအတွက် ER (Export Recommendation)၊
EHC (Export Health Certificate) ြျားထုတ်ရပးထားပါသည်။ စားရသာက်ကုနြ
် ျားထုတ်လုပ်ော၌

သတ်ြှတ်စံချိန်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ ကိုက်ညီြှုေှိရစေန်အတွက် ရအာက်ပါအတိုငး် အသိအြှတ်မပု
လက်ြှတ်ြျားကို သတ်ြှတ်ထုတ်ရပးလျက်ေှိပါသည် (က)

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ရဘးအန္တောယ်စစ်ရေးပပီး
အဓိကထိန်းချုပ်ရေးအချက်များ။ ရေးအန္တောယ်စစ်ရဆးပပီးအဓိကထိန်းချုပ်ရေး
အချက်ြျားအရနမဖင့် ရအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ် (၇) ေပ်ေှိပါသည်(၁)

ရေးအန္တောယ်မဖစ်ရစနိုင်ြည့်အချက်ြျားကို ဆန်းစစ်ရလ့လာမခင်း၊

(၂)

အဓိကထိန်းချုပ်နိုင်ြည့် အချက်အလက်ြျားေှာရဖွမခင်း၊

(၃)

မဖစ်နိုင်ရချေှိသည့် အတိုငး် အတာပြာဏကို ချြှတ်မခင်း၊

(၄)

အစဉ်ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲမခင်း၊

(၅)

မပန်လည်မပင်ဆင်အရေးယူရဆာင်ေွက်ေန်စီစဉ်မခင်း၊

(၆)

ထပ်ြံအတည်မပုနိုင်ြည့်လုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲမခင်း၊

(၇)

ြှတတ
် ြ်းြှတ်ောထားေှိနိုင်ေန်အတွက် အစီေင်ခံစာရေးသားမပုစုရေးဆိုင်ော
လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကိုစီစဉ်ရဆာင်ေွက်မခင်း။

(ခ)

GMP(Good Manufacturing Practice)

။

ထုတ်လုပ်ြန
ှု ည်းလြ်းရကာင်းြျားအရနမဖင့် စားရသာက် က ု န ် က ု န ် က ကြ် း ြျားြှ
ကုန်ရချာအဆင့်ရောက်သည်အထိ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် စနစ်တကျလိုက်နာ
ရဆာင် ေ ွ က ် က ကေြည် ့ စ ည် း ကြ် း ချက် ြ ျားကိ ု အတိအကျလိုက်နာရစာင့်ထန
ိ ်းပပီး
ထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်တွင်လည်း နည် း လြ် း ရကာင် း ြျား ကျင် ့ သ ု ံ း ထု တ ် လ ု ပ ် မ ခင် း
တို့ပါဝင်ပါသည်။ ဉပြာ- လက်အိတ်ြျားဝတ်ဆင်ပပီးခူးဆွတ်မခင်း၊ သန့်ေှင်းရသာ
အိုး၊ ခွက်၊ မခင်း၊ ရတာင်းြျားအသုံးမပုမခင်း၊ လက်ရဆးောတွင်စနစ်တကျေှိမခင်း၊

ရဒါက်တာရကျာ်ပငိြ်းရအး အချိန်ပိုင်းပါရြာက္ခ (ေန်ကန
ု ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်) အစာအာဟာေဆိုင်ော သိပ္ပံပညာေပ်
https://www.foodmagazinemyanmar.com/food/% (accepted date – 9. 4. 2020)

ထုတ်လုပ်ြှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထုတ်လုပ်သူလုပ်သားြျားအတွက်သန့်ေှင်းစင်ကကယ်စွာ
စီစဉ်၍ ဂရုတစိုက်ထုတ်လုပ်မခင်းြျားမဖစ်ပါသည်။
(ဂ)

GAP (Good Agricultural Practices)

။

စိုက်ပျိုးရေးနည်းလြ်းရကာင်းြျားဆိုသည်ြှာ ရမြမပုမပင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်ြှ
စားသုံးသူလက်ဝယ်ရောက်သည်အထိ ထုတ်လုပ်ြှုတိုင်းတွင်စားသုံးသူြျားအတွက်
အန္တ ေ ာယ် မ ဖစ် ရ စရသာညစ်ညြ်းြှုြျား၊ ပိုးသတ်ရဆးအန္တောယ်ြျား အနည်းဆုံး
မဖစ် ရ စေန် လိ ု က ် န ာြည် ့ စ ံ လ ု ပ ် ထ ု ံ း လု ပ ် န ည် း လြ် း ညွှ န ် ြ ှု ြ ျားမဖစ် ပ ါသည် ။
စိုက်ပျိုးြှုနည်းလြ်းရကာင်းြျားလုပ်ရဆာင်မခင်း၏ အဓိကေည်ေွယ်ချက်ြှာ စိုက်ပျိုးစဉ်
အချိန်ြှေိတ်သိြ်းပပီးအချိန်အထိ ဟင်းသီးဟင်းေွက်ြျားနှင့်သစ်သီးြျားကို ပိုးြွှားြျား
ဝင်ရ ောက်မ ခင်း ြှ ရလျှော့ချနိုင်မခင်း၊ အလုပ်သြားြျား၏ ကျန်းြာရေး၊ တစ်ကိုယ်ရေ
သန့်ေှင်းရေးအပါအဝင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးစဉ် အသုံးမပုသည့်ရေစနစ်သန့်ေှင်းမခင်း၊
စားသုံးသူြျားထံသို့ စိတ ် ခ ျေရသာေိ တ ် သ ိြ ်းပပီး သီးနှ ံြ ျားကို ပိ ု့ရ ဆာင် ရ ပးမခင်း
စသည့် အချက်ြျားပါဝင်ပါသည်။
(ဃ) GHP (Good Hygiene Practices)
။ ၎င်းအဓိပ္ပါယ်ြှာ သန့်ေှင်းရေးအရလ့အကျင့်ရကာင်းြျားကို အသုံးမပုပပီး
ရကာင်းြွန်ရသာကျန်းြာရေးအရမခအရနကိုထိန်းသိြ်းထားနိုင်ေန် ချြှတ်ထား ရသာ
စည်းကြ်းအချက်အလက်၊ လြ်းညွှန်ချက်ြျားမဖစ်ပါသည်။ အစားအရသာက်ြျားကို
ကိုင်တွယ်မခင်းြှတစ်ဆင့် ဓာတုနည်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောနည်းနှင့် ဇီဝနည်းြျားအေ
ဝင်ရောက်လာြည့် ြလိုလားအပ်ရသာအန္တောယ်ြျားကို ရလျှော့ချနိုင်ေန်ေည်ေွယ်ပါ
သည်။ ကျန်းြာရေးနှင့်ညီညွတ်ရသာသန့်ေှင်းမခင်းအရလ့အကျင်ရ
့ ကာင်းြျား
အစားအရသာက်ြျားကိုငတ
် ွယ်မခင်း၊ မပင်ဆင်မခင်း၊ သိြ်းဆည်းမခင်းနှင့်မဖန့်ချမိ ခင်း
တိတ
ု့ ွင် စိတ်ချလုခံ ခုံစွာ ထိန်းသိြ်းရဆာင်ေွက်မခင်း စသည့်အ ချက် ြျားပါဝင် ြ ည်
မဖစ်ပါသည်။

(င)

ISO (International Organization for Standardization) ။ ISO ကိ ု ၁၉၄၇ ခုနှ စ် ၊
ရဖရဖာ်ဝါေီလ ၂၃ ေက်ရန့

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျန
ီ ီဗာပြို့၌စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့်

ရောင်းဝယ်ရဖာက်ကားမခင်း စံချိန်စံညွှန်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားအတွက် ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော
အဖွဲ့ အစည်း အရနမဖင် ့ စတင်တ ည် ရ ထာင် ဖွ ဲ့ စည် းခဲ ့ပ ါသည်။ အစားအရသာက်
လုံခခုံစိတ်ချေမခင်း၊ စိုက်ပျိုးမခင်းနှင့်ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်မခင်း စသည်တို့အတွက်
စက် ရ ု ံ ြ ျားြှ ထ ု တ ် လ ု ပ ် ထ ားရသာကု န ် ပ စ္စ ည ် း ြျားနှ င ် ့ နည် း ပညာြျားအထိ
စစ်ရဆးမခင်းြျားအတွက် စံချိန်စံညွှန်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားြှာ ၂၀ ရကျာ်ေှိပါသည်။

ပုံ (၄) ။

မမန်မာနိုင်ငံ FDA ၏ အေိအမှတ်မပုလက်မှတ်များ

၊
၁၁။

မြန်ြာနိုင်ငံ ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ အစားအရသာက်နှငရ
့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ

ရေးဦးစီးဌာနြှ ကျန်းြာရေးနှင့်ြညီညွတ်ရသာ အစားအရသာက်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးရောင်းချသူြျား၊
အစားအရသာက်တွင်သုံးစွဲေန်ြသင့်သည့် စားသုံးေန်ခွင့်ြမပုရသာဆိုးရဆးြျား၊ ခွင့်ြမပုတာေှည်ခံ
ဓာတုပစ္စည်းြျားကို လုံးဝအသုံးြမပုေန်၊ ထိုသို့သတ်ြှတ်ထားရသာစည်းကြ်းကို လိုက်နာမခင်း

ြေှိပါက အြျိုးသားအစားအရသာက်ဉပရဒ ပုဒ်ြ ၂၈(က) အေ အရေးယူြည်မဖစ်ရကကာင်း အသိရပး
ထားသည်ကို ရလ့လာရတွ့ေှိေပါသည်။
၁၂။

ထိ့န
ု ည်းတူစွာ တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းြျားသည် အရေမပားယားယံမခင်း၊ ရောင်ေြ်းမခင်း၊

အမဖူအနီကွက်ြျားမဖစ်မခင်းအမပင်

(Mercury)

သည် အရေမပားြှတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်

တွင်းသို့ စိြ့်ဝင်နိုငရ
် သာရကကာင့် ထုက
ံ ျင်မခင်း၊ ကကက်သားတုန်ခါမခင်း၊ ပင်ပန်းနွြ်းနယ်မခင်း၊
ရခါင်းကိုက်မခင်းနှင့် စိတ်ကျရောဂါြျားအမပင် ရေေှည်သုံးစွဲပါက ရကျာက်ကပ်ပျက်စီးမခင်းနှင့် အမခား
ြလိုလားအပ်ရသာ ရောဂါြျားမဖစ်ပွားနိုငပ
် ါသည်။ Topical steroid (Triamcinolone) သည်
အရေမပားပါးလွှာမခင်း၊ ဆဲလ်ရောင်ေြ်းမခင်း၊ အရေမပားပါးလွှာ၍ပိုးဝင်နိုင်မခင်း၊ အရေမပားမဖူရဖျာ့
လာမခင်းတို့အမပင် ရေေှည်သုံးစွဲပါက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလံးု နှင့်ဆိုငရ
် သာဆိုးကျ ိုးအရနမဖင့် ြျက်စိ
အတွင်းတိြမ် ဖစ်ပွားမခင်း၊ ြျက်နှာရဖာရောင်မခင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ရသွးတိုးရောဂါ၊ ကရလးကကီးထွားြှု
ထိခိုက်ရစြှု၊ အရိုးပွရောဂါနှင့် ရကျာက်ကပ်ရောင်ရောဂါြျားမဖစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ Rhodamine B
အရောင်ဆိုးရဆးသည် အဝတ်အထည်ြျားအရောင်ဆိုးောတွင် အသုံးမပုရသာ ဓာတုပစ္စည်းမဖစ်၍
ရေေှည်သုံးစွဲပါက နှုတ်ခြ်းကင်ဆာ၊ အစာအိြ်အူလြ်းရကကာင်းကင်ဆာနှင့် ရကျာက်ကပ်ရောဂါြျား
မဖစ်ပွားရစနိုင်ပါသည်။
၁၂။

(၁၁)

အလှကုန်ပစ္စည်းြျားအား တင်သွင်း၊ မဖန့်မဖူး၊ ရောင်းချသည့်ကုြ္ပဏီနှင့် လက်လီလက်ကား
အရောင်းဆိုင်ြျားသည် အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတွင် ြှတ်ပုံတင်ထားမခင်း
ြေှိရသာ

အြျားမပည်သူသုံးစွဲေန်ြသင့်ရကကာင်း

ရကကညာထားသည့်

အလှကုန်ပ စ္စ ည ် း ြျား

တင်သွင်း၊ မဖန့်မဖူး၊ ရောင်းချမခင်းြျားကို ကျင့်ဝတ်အေ (Ethic) အေ လုံးဝြမပုလုပ်ေန်နှင့် လိုက်နာ
ရဆာင်ေွက်မခင်းြေှိပါက သက်ဆိုင်ောအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက မပည်သူ့ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ဉပရဒပုဒ်ြ ၃၊
အပိုဒ် (၃) (ဃ) အေ အရေးယူရဆာင်ေွက်သွားြည်ကို ရလ့လာသိေှိေပါသည်။

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကရ
ဲ ေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန (accepted date – 2. 4. 2020)

မမန်မာနိုင်ငံ FDA မှကန့်ေတ်ထားရော အစားအရောက်/ရဆးဝါး/ ရေးပစ္စည်းနှင့် အလှကန
ု ်
ပစ္စည်းများ
၁၂။

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါး

ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနက တေားဝင်ထုတ်မပန်ထားရသာ စားသုံးေန်/ အသုံးမပုေန်ြသင့်သည့် အစား
အရသာက်/ ရဆးဝါး/ ရဆးပစ္စည်းနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းြျားစာေင်းကို ရအာက်ပါဇယားတွင် ရလ့လာ
ရတွ့ေှိနိုင်ပါသည် စဉ်

အမျိုးအမည်

အရေအတွက်

၁။

စားသုံးေန်ြသင့်သည့် အြှတ်တံဆိပ်ြပါေှိသည့် အစားအရသာက်ြျားစာေင်း

၄၂

၂။

စားသုံးေန်ြသင့်သည့် အြှတ်တံဆိပ်ပါေှိသည့် အစားအရသာက်ြျားစာေင်း

၇၂

၃။

သုံးစွဲေန်ြသင့်သည့် ရဆးဝါးြျားစာေင်း

၂၅

၄။

ရဆးဝါးြှတ်ပုံတင်ြေှိသည့် ရဆးဝါးြျားစာေင်း

၇

၅။

သုံးစွဲေန်ြသင့်သည့် အလှကန
ု ်ပစ္စည်းြျားစာေင်း

၄၂

၆။

သုံးစွဲေန်ြသင့်သည့် ရဆးပစ္စည်းြျားစာေင်း

၁

ပု(ံ ၅)။ စားေုံးေန်/ အေုံးမပုေန်မေင့်ေည့် အစားအရောက်/ ရေးဝါး/
ရေးပစ္စည်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စညး် များစာေင်း

မမန်မာနိုင်ငံ FDA နှင့်ပတ်ေက်၍ စိန်ရခါ်မှုများ
၁၂။

မြန်ြာနိုင်ငံFDAအရနမဖင့် အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးပစ္စည်းြျားကို ထုတ်ကုန်တစ်ခုအမဖစ်

ထု တ ် လု ပ် လ ျှေင ်ရ သာ် လ ည် းရကာင်း ၊ ရေးကွ က် အတွင ်း သိ ု့ မဖန့် ရဝလျှေ င်ရ သာ် လ ည်းရကာင်း ၊

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကွပ်ကရ
ဲ ေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန (accepted date – 2. 4. 2020)

ထုတ်ကုန်ပစ္စ ည ်း ကိ ု

လက်ဝ ယ် ထားေှိ လျှေ င ်ရ သာ် လ ည်း ရကာင်း

စစ်ရဆးကကပ်ြတ်ောတွင်

ရအာက်ရဖာ်မပပါ ကကီးြားရသာအခက်အခဲြျားနှင့်ေင်ဆိုငေ
် ရလ့ေှိပါသည် (က)

သတ်ြှတ်စံချိန်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ ကိုက်ညီြှုေှိ/ြေှိ စစ်ရဆးနိုင်ေန်အတွက် ရခတ်ြီ
နည်းပညာြျား၊ ကိေိယာြျားလိုအပ်လျက်ေှိမခင်း၊

(ခ)

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရနမဖင့် လုပ် ငန်း ရဆာင်ေ ွက ်ြ ှုြ ျားကို ထိရ ောက်
တွင်ကျယ်စွာရဆာင်ေွက်နိုငေ
် န်အတွက် ဝန်ထြ်းအင်အားလုရ
ံ လာက်ြှုြေှိမခင်း၊

(ဂ)

လုပ်ငန်းသရောသောဝအေ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား၊ သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန
အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အစိုးေြဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ထိရောက်စွာပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်လအ
ို ပ်မခင်း၊

(ဃ)

အစားအရသာက်နှင့် ရဆးဝါးဆိုင်ော စစ်ရဆးြှုြျားအတွက် သတ်ြှတ်ထားရသာ
ဉပရဒြျားအခိုင်အြာရပါ်ထွန်းလာရစေန်လအ
ို ပ်မခင်း၊

(င)

နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ စစ်ရဆးသတ်ြှတ်နိုင်ေန်အတွက် အေည်အချင်း
မပည့်ြီသည့် ဝန်ထြ်းြျားအား ရလ့ကျင့်ရပးေန်လအ
ို ပ်မခင်း၊

(စ)

မြန်ြာနိုင်ငံ FDA ၏အဆိုအေ မြန်ြာနိုင်င၏
ံ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း ထိ န ် း ချုပ် ရ ေး
ရအဂျင်စီြျားသည် ယခုအချိန်တွင် အေင်းအမြစ်အကန့်အသတ်မဖစ်ြှု ဆိုးေွားလျက်
ေှမိ ခင်း။ (ဉပြာ - လက်ြှတ်ေဓာတ်ခွဲခန်းြျားလုံရလာက်စွာြေှိမခင်း၊ ဓာတ်ခွဲစြ်းသပ်သည့်
ကိေိယာတန်ဆာပလာြျားနည်းပါးမခင်းနှင့် အေည်အချင်းမပည့်ဝသည့်ဓာတ်ခွဲစစ်ရဆးသူ
လုရ
ံ လာက်စွာြေှိမခင်းတို့မဖစ်ပါသည်။)

(ဆ)

အပင်ရောဂါကာကွယ်ရေးဌာန (PPD) နှင့် အစားအရသာက်နှင့် ရဆးဝါးကွပ်ကဲရေး
ဦးစီးဌာန (FDA) ြှ တာဝန်ေှိသူြျား၏အဆိုအေ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်ပိုးသတ်ရဆး အြျား
အမပား၏ ကကင်းကျန်ြှုအဆင်ြ
့ ျားကိုစစ်ရဆးနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအြှတ်မပု

https://www.oecd.org/dev/multidimensional%20review%20of%20myanmar.pdf (accepted date – 7. 4. 2020)

အစိုးေဓာတ်ခွဲခ န်း (ISO 17025:2005) တစ် ခ ု သ ာေှ ိ မ ခင် း ရကကာင် ့ တ ေားြဝင်
အစားအစာြျား ဝင်ရောက်လာြှု အန္တော

မြင့်ြားရနမခင်း။

နိင
ု ်ငအ
ံ ချ ို့တွင် FDA နှင့်ပတ်ေက်၍ ရောင်ေွက်ထားမှုများ
၁၃။

ယရန့ရခတ်ကြ္ဘာကကီးတွင် စားသုံးသူြျားသည် ၎င်းတို့၏ရန့စဉ်ေဝအတွက် အစားအရသာက်နှင့်

ရဆးဝါးထုတ်ကုန်ြျားကို ပုံစံအြျိုးြျ ိုးမဖင့် ထုတ်လုပ်လာကကပါသည်။ အရြေိကန်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်း
နိုငင
် တ
ံ တ
ို့ ွင် FDA နှငပ
့် တ်သက်၍ရဆာင်ေွက်ထားေှြ
ိ ှုြျားကိုလည်း ရအာက်ပါအတိုငး် ရလ့လာ
ရတွ ေှိ ေပါသည်(က) အရမေိက န် န ို င် ငံ။

အရြေိက န် FDA

အရြေိ ကန် စိ ုက ်ပ ျ ုိ းရေးဌာနနှ င် ့

သက်ဆိုင်ရနရသာ အသား၊ ဉစားကကက်နှင့်ကကက်ဉထုတ်ကုန်ြျား၊ အစားအရသာက်
ထုတ်ကုန်ြျားြှတစ်ပါးအမခားစားရသာက်ထုတ်ကုန်ရေးကွက်ကကီးကို ထိန်းချုပ်ထားပပီး
လူနှင့်တိေိစာ္ဆန်သုံးရဆးဝါးြျား၊ ကာကွွယ်ရဆးနှင့်တစ်မခားဇီဝထုတ်ကုန်ြျားမဖစ်ရသာ
လူသားတို့အသုံးမပုေန် ဓာတ်ြှန်ရိုက်ောတွင်အသုံးမပုသည့် အီလတ်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်ြျား၊
အလှကုန်ြျား၊ ကိုယ်အရလးချိန်ရလျှော့ချေန် မဖည့်စွက်စာြျားနှင့် တစ်မခားရဆးဝါး
အရထာက်အကူပစ္စည်းြျား အစေှိရသာ ရေးကွက်ကကီးကို ထိန်းချူပ်ထားရသာအဖွဲ့
အစည်းတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် FDA ြှ ထိန်းချုပ်ထားရသာအစား
အရသာက်နှင့်ရဆးဝါးထုတ်ကုန်ြျား၏ ောခိုင်နှုန်းြျားကို ရအာက်ရဖာ်မပပါပုံ(၆) တွင်
ရလ့လာနိုငပ
် ါသည်

https://www.fda.gov/industry/import-basics/regulated-products (accepted date – 10. 4. 2020)

ပုံ (၆)။

(ခ)

ထိင
ု း် နိုငင
် ။ံ

Source: US Foods and Drugs Administration

ထိုင်းနိုင်ငံ FDA၏ အဓိကလုပ်ရဆာင်ြှုြျားအရနမဖင့် စားသုံးသူြျား၏

ကျန်းြာရေးသတ်ြှတ ်ချက်ြျားအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားရသာ ထုတ်ကုန်ြျားကို
အန္တောယ်ကင်းေှင်းရစရေးနှင့် အေည်အရသွးမပည့်ဝရသာထုတ်ကုန်ြျား မဖစ်လာရစရေး
တို့အတွက် အရလးရပးရဆာင်ေ ွက ် လျက် ေှ ိ ပ ါသည်။ ထို င် းနိ ု င် ငံ F DA၏ အဓိ က
လုပ်ရဆာင်ရနရသာ အခန်းကဏ္ဍ(၅)ြျိုးကို ရအာက်ပါအတိုင်း ရလ့လာနိုင်ပါသည် (၁)

ရစျးကွက်ြရောက်ြီ ရစျးနှုန်းထိန်းချုပ်မခင်း၊

(၂)

ကုန်ပစ္စည်းရစျးကွက်တင်ပပီးရနာက် ရစျးနှုန်းထိန်းချုပ်မခင်း၊

(၃)

စားသုံးသူြျား၏ ရေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးကိုရဆာင်ေွက်မခင်း၊

(၄)

စားသုံးသူ ပညာရပးရေးလုပ်ငန်းြျားလုပ်ရဆာင်မခင်း၊

(၅)

နည်းပညာအကကံရပးမခင်းြျားနှင့် တစ်မခားအဖွ့ဲ အစည်းြျားနှင့ပ
် ူးရပါင်း
ရဆာင်ေွက်မခင်း။

Food and Drug Administration, Thailand http://www.fda.moph.go.th/sites/fda_en/SitePages/Roles.aspx (accepted date
– 2. 4. 2020)

အာေီယံနိုငင
် တ
ံ စ်ချို့တွင် FDA နှင့်ပတ်ေက်၍ ချမှတ်ထားရောဉပရဒများ
၁၄။

အာဆီယံနိုင်ငံြျားတွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးရကာ်ြတီ (ACCP – The ASEAN Committee

on Consumer Protection)ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ရထာင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဉပရဒတွင်
အာဆီယံ(၁၀)နိုင်ငံြှ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးရအဂျင်စီြျားကိုကိုယ်စားမပု၍ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေး (၂၀၁၆-၂၀၂၅) ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်းသည် အာဆီယံနိုင်ငြ
ံ ျား
ရအာက်ရဖာ်မပပါခုနှစ်ြျားအလိက
ု ် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါသည်
(က) ေရူနိုင်းဒါရူဆလြ် (၂၀၁၁ ခုနှစ်)၊
(ခ)

ကရြ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံ (ရဆာင်ေွက်ဆဲ)၊

(ဂ)

အင်ဒိုနီးေှားနိုငင
် ံ (၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဉပရဒအြှတ် (၈)၊

(ဃ) လာအိုမပည်သူ့သြ္မတနိုင်ငံ ( ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ)၊
(င)

ြရလးေှားနိုငင
် ံ (၁၉၉၉ ခုနှစ်)၊

(စ)

မြန်ြာနိုင်ငံ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြတ်လ)၊

(ဆ)

ဖိလစ်ပိုငန
် ိုင်ငံ (၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဥပရဒအြှတ် (၇၃၉၄))၊

(ဇ)

စကြာပူနိုငင
် ံ (၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မပန်လည်မပင်ဆင်)၊

(ေ)

ထိင
ု း် နိုငင
် ံ (၁၉၇၉ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မပန်လည်မပင်ဆင်)၊

(ည)

ဗီယက်နြ်နိုင်ငံ (၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောလ ၁၅ ေက်)။

နိဂုံး
၁၅။

ရဆးဝါး
)
။
ရဆးဝါး

https://asean.org/wp-content/uploads/2018/05/Handbook-on-ASEAN-Consumer-Protection-Laws-and-Regulation.pdf
(accepted date – 10. 4. 2020)

ရဆးဝါး

။
၊
။

(

)

၊

-

1G

- ၀၆၇-၄၅၉၁၃၈၀၊ ၀၆၇-၄၅၉၁၂၃၅၊ ၀၆၇-၄၅၉၁၆၆၄၊
-

၀၆၇-၄၅၉၁၃၈၀

owdjyK&ef
၄
သည
တစ

ရသတင

မ

(

သင
အရည

)
(
သင

)သတင

က

မ

သင
၊ ဝန

Email - rs.amyothhluttaw@gmail.com
research@amyotha.hluttaw.mm

