ပံစ
ုံ ံ(၁)
ပုံိုးသတ်ဆဆိုးမှတပ
် ုံတင်ရန် သမဟုံ
ုံ ို့ တ ် ပပင်ဆင်မှတပ
် ုံတင်ရန်ဆလ ျှောက်လျှော
ရက်စွဲ------------သုံ ို့
ပိုးုံ သတ်ဆ
၁။ ဆ

ိုးမှတပ
် ံုံတင်အဖွဲွဲ့

ျှောက်ထျှောိုးသ၏
ူ အမည်နင
ှ ်ို့

ပ်စျှော--------------------------------------------------------

၂။ နင
ုံ င
် သ
ံ ျှောိုးစစစ်ဆရိုးကတ်ပပျှောိုး/အမ ိုးသျှောိုးမှတ်ပံတ
ုံ င်/ နင
ုံ င
် ပံ ျှောိုးသျှောိုး မှတပ
် ံုံတင်အမှတ်--------၃။ ဆ

ျှောက်ထျှောိုးသည်ို့ မှတ်ပံတ
ုံ င်အမ ိုးအစျှောိုး-------------------------------------------------

၄။ ပိုးုံ သတ်ဆ

ိုးကုံနသ
် ယ်မှုအမည်------------------------------------------------------------

၅။ ပါဝင်သည်ို့ အ

ပ်ရှပစစညိုး် အမည်နင
ှ ်ို့ ပပင်ိုးအျှောိုး၊ ဆဖျှော်စပ်သည်ပ
ို့ ံစ
ုံ ံ

---------------------------------------------------------------------------------------------၆။ ထုံတ်

ပ
ုံ ်သ/ူ ဆဖျှော်စပ်သ၏
ူ အမည်နင
ှ ်ို့

ပ်စျှော-----------------------------------------------

-၇။ တင်သင်ိုး/ပဖန်ပဖ
ို့ ိုးရန်အ

ပုံ ပ သည်ို့ ပုံဂ္

်/ အဖွဲွဲ့အစည်ိုး၏ အမည်နင
ှ ်ို့

ပ်စျှော---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------၈။ ထုံပ်ပုံိုး/ ထည်သ
ို့ င်ိုးသည်ို့ ပစစညိုး် အမ ိုးအစျှောိုးနှငအ
်ို့ ရယ်အစျှောိုး------------------------------၉။ ဆ

ျှောက်

ျှောနှငအ
်ို့ တူမပ က်မကက်ပိုးူ တတ
ွဲ င်ပပရန်

(က) ပိုးုံ သတ်ဆ

အ
ုံ ပ်သည်ို့ အ က်မ ျှောိုး-

ိုးနင
ှ ပ
်ို့ တ်သက်သည်ို့ အ က်အ

( ) အသံိုးုံ ပပ ရန် အ

ပုံ ပ တင်ပပသည်ို့ တံ

က်မ ျှောိုးစျှောတမ်ိုးမတတ (၃)စံ၊ုံ

ပ်(အညန်ိုးစျှော)(၃)စံ(ုံ ပမန်မျှောဘျှောသျှောပပန်

ုံ က်

ပဖင်)ို့
(ဂ) အ

ပ်ရှပစစညိုး် ပါဝင်မှု တက စျှောဆဖျှော်ပပထျှောိုးသည်ို့ ပုံိုးသတ်ဆ

(ဃ) အ

ပ်ရှပစစညိုး် တစ်မ ိုးထက် ပမ
ုံ ုံပါဝင်

မူတည်၍ ဆဖျှော်ပပသည်ို့ စံပိုးုံ သတ်ဆ
(င) စက်ရုံ ံထတ
ုံ အ
်

င်အ
ို့

ိုး(၁)ဂရမ် (၂) ပုံ

င် ပါဝင်သည်ို့ ပိုးုံ သတ်ဆ

င်ိုး၊

ိုးအမ ိုးအစျှောိုးဆပေါ်

ိုးမ ျှောိုးအျှောိုး သီိုးပ ျှောိုးစီဆပိုးပရန်
ုံ ို့ ၊

ပ်ရှ ပစစညိုး် အပပင်ိုးတင် ပါဝင်သည်ို့ အ

ပ်အဆတျှောက်ပဖစ်နင
ုံ ်

ဆသျှောမသန်သည်
ပ
ို့ စစညိုး် မ ျှောိုး သမဟုံ
ုံ ို့ တ် အစမ်ိုးမွဲပ
ို့ ဝ မှတပ
် ံုံ
ို့
ို့ စစည်ိုးမ ျှောိုး (ယျှောယီ/အပပည်အ
တင် င်ဆ
ို့
ဂရမ်၊

ျှောက်ထျှောိုးရျှောတင်)အျှောိုး တုံငိုး် တျှောစစ်ဆ

ိုးရန်အတက် ယင်ိုးတ၏စံ
ုံ ို့ နမူနျှော( ၀.၅)

(စ) စက်ရုံ ံထတ
ုံ ် အ
(

) ပိုးုံ သတ်ဆ

ရန်

ပ်ရှပစစည်ိုးအပပင်ိုး(မ ျှောိုး) (၂၅) ဂရမ်၊

ိုး အရည်အဆသိုးစစ်ဆ

ဆထျှောက် ံထျှောိုးသည်ို့

ိုးရန်နင
ှ ်ို့ ဓါတ်ကကင်ိုးစစ်ဆ

ိုးရန်အတက် အသံိုးုံ ပပ

ဓျှောတ်ဆငွဲ့သိုးံုံ စက်ကရယျှောနှင ်ို့

အရည်ဖအျှောိုးသိုးံုံ

စက်ကရယျှောတတ
ုံ ို့ င်
အ
ုံ ပ်သည်ို့

ံ ည်မ င်ပပန်ဆကျှော်

(ဇ)

ပိုးုံ သတ်ဆ

စမ်ိုးသပ်ကက်မ ျှောိုး

မ
ံ ျှောိုး၊

ိုးအရည်အဆသိုးစစ်ဆ
ပပ

ဆဖျှော်စပ်ပပီိုးပုံိုးသတ်ဆ

ပ
ုံ ်ရန်

ဆ
ံုံ

ိုးရန်နင
ှ ်ို့

ဓျှောတ်ကကင်ိုးဆ

ျှောက်သည်ို့

ို့

ျှောဆရိုး

ပမျှောဏရှသည်ို့

ိုး(တင်သင်ိုးသည်ို့ ပမျှောဏ

ကဆ
ုံ ဖျှော်ပပရန်)
၁၀။

အထက်ဆဖျှော်ပပထျှောိုးသည်ို့ အ က်အ

က်မ ျှောိုးသည် ပပည်စ
ို့ မ
ံုံ ှနက
် န်ပါဆ ကျှောင်ိုး ဝန် ံကတ

ပပ ပါသည်။
------------------------ဆ

ျှောက်ထျှောိုးသူ

က်မှတ်

ပံစ
ုံ ံ(၂)
ပပည်ဆ

ျှောင်စုံသမမတပမန်မျှောနင
ုံ င
် ဆတျှော်အစုံိုးရ
ပုံိုးသတ်ဆဆိုးမှတပ
် ုံတင်အဖွဲ့

ပုံိုးသတ်ဆဆိုးမှတပ
် ုံတင် သမဟုံ
ုံ ို့ တ ် ပပင်ဆင်မှတပ
် ုံတင်လက်မှတ ်
ရက်စွဲ-----------------၁။

ပပည်ဆထျှောင်စုံသမမတပမန်မျှောနင
ုံ င
် ၊ံ ပိုးုံ သတ်ဆ
ကုံမပဏမ
ီ ှထတ
ုံ ်

၂။

ပ
ုံ ်ဆသျှော

ပိုးုံ သတ်ဆ

ိုးအမ ိုး

အစျှောိုးအ

ုံက် မှတပ
် ံုံတင် င်ပို့ ပ

ထုံတ်

ိုးမှတပ
် ံုံတင်အဖွဲွဲ့သည် -----------------------

ဆအျှောက်ဆဖျှော်ပပပါ

ပုံိုးသတ်ဆ

ိုးမ ျှောိုးကုံယဉ်
ှ တပ
ွဲ ါ

က
ုံ ်သည်။

ပ
ုံ ်သည်က
ို့ ုံမဏ
ပ အ
ီ မည်----------------------------------------------------------

----၃။

ပိုးုံ သတ်ဆ
----

ိုး၏ မှတပ
် ံုံတင်ထျှောိုးဆသျှောအမည်--------------------------------------------

၄။

ပါဝင်သည်ို့ အ

ပ်ရှပစစညိုး် (မ ျှောိုး)အမည်နင
ှ ပ်ို့ ပင်ိုးအျှောိုး-------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------၅။

သံိုးုံ စွဲ င်ို့

က်မတ
ှ ်အမ ိုးအစျှောိုး---------------------------------------------------------

----၆။

မှတပ
် ံုံတင်အမှတ-် -------------------------------------------------------------------------

၇။

သက်တမ်ိုးကုံန ်

ိုးံုံ မည်ဆ
ို့ နရက်
ို့ ---------------------------------------------------------

----စည်ိုးကမ်ိုး က်မ ျှောိုး
(က)

တင်သင်ိုး

ရယူ ဆ
( )

ျှောမည်ို့ မည်သည်ပ
ို့ ိုးုံ သတ်ဆ

ိုးကမ
ုံ

ုံ ပိုးုံ သတ်ဆ

ိုးတင်သင်ိုး င်ို့ ဆထျှောက် ံ က်

ျှောင်ရက်ရမည်။
မှတပ
် ံုံတင်သက်တမ်ိုးမကုံန ်

ဆ ကိုးကုံ ဆပိုးဆ

ျှောင်ရမည်။ ၆

ိုးံုံ မီ သက်တမ်ိုးတုံိုးရန်နင
ှ ်ို့ ဆနျှောက်က ပါက သတ်မတ
ှ ်သည်ဒ
ို့ ဏ်

ဆက ျှော်

န်ပါက မှတပ
် ံုံတင်ဖ က်သမ်ိုးပ င်ိုး ံရမည်။

မှတ် က်
(က)

ဤမှတပ
် ံုံတင်

က်မှတ် ရရှသူသည် ပိုးုံ သတ်ဆ

အသံိုးုံ ပပ နင
ုံ ဆ
် ရိုးနင
ှ ပ
်ို့ တ်သက်၍ ထပ်မံသရှ

ိုးအျှောိုး ထဆရျှောက်စျှောနှင ်ို့ အနတရျှောယ်ကင်ိုးစျှော

ျှောဆသျှော အ က်အ

က်မ ျှောိုးအျှောိုး တင်ပပရန် တျှောဝန်ရှ

သည်။
( )
ဆ

စမ်ိုးသပ်သိုးံုံ စွဲ င်ို့ မှတပ
် ံုံတင်အမ ိုးအစျှောိုးသည် မှတပ
် ံုံတင်အဖွဲွဲ့က နယ်ဆပမအတင်ိုး ပိုးုံ သတ်
ိုး၏ ထဆရျှောက်မက
ှု ုံ

ည်ိုးဆကျှောင်ိုး၊ စက
ုံ ပ
် ိုးစနစ်နင
ှ သ
်ို့ င်ဆ
ို့

ဆကျှောင်ိုး၊ သတ်မှတန
် င
ုံ ရ
် န် (၂)နှစ်တျှောကျှော

ျှော်သည်ို့ သံိုးုံ စွဲမန
ှု ည်ိုး

မ်ိုးကုံ

ည်ိုး

အတက်စမ်ိုးသပ်သိုးံုံ စွဲ င်ပို့ ပ ဆ ကျှောင်ိုး မှတပ
် ံုံတင်အဖွဲွဲ့က

ထုံတဆ
် ပိုးဆသျှော မှတ်ပံတ
ုံ င်အမ ိုးအစျှောိုးပဖစ်ပါသည်။

ရံုံိုးတံ

ပ်
အတင်ိုးဆရိုးမိုး
ပိုးုံ သတ်ဆ

ိုးမှတပ
် ံုံတင်အဖွဲွဲ့

ပုံိုးသတ်ဆဆိုးမှတပ
် ုံတင်ရန်လအ
ုံ ပ် မညို့ ် အဆ
(၁) သတ်မတ
ှ ထ
် ျှောိုးဆသျှော ဆ
(၂) ပုံိုးသတ်ဆ
အဂဂ

ျှောိုးမ ျှောိုး

ျှော

ိုး နှင ်ို့ ပတ်သက်သည်ို့ နည်ိုးပညျှော

င
ုံ ရ
် ျှောအ က် အ

က်မ ျှောိုးနင
ှ အ
်ို့ တူ

ပ်/ပမန်မျှောနှစ်ဘျှောသျှောပဖင်ို့ ပပန် ထ
ုံ ျှောိုးသည်ို့ အညန်ိုးစျှော

(၃) အရည်အဆသိုးစစ်ဆ
အ

ျှောက်

ျှောက်အ

ိုးရန် ပုံိုးသတ်ဆ

ိုးနမူနျှောနှငအ
်ို့ တူ ပူိုးတဆ
ွဲ ပိုးပရမည်
ုံ ို့
အ
ို့
က်

က်မ ျှောိုး -

-(က) ဆဖျှော်စပ်ပပီိုး ပုံိုးသတ်ဆ

ိုးနမူနျှော ၂၅၀ စီစီ (သ)ုံ ို့ ၂၅၀ ဂရမ်

-( ) Analytical Standard စံ ပုံိုးသတ်ဆ

ိုး (21 gm)ဆပိုးပရမည်
ုံ ို့
၊ Active

Ingredient တစ် ထ
ုံ က်ပုံပါက သီိုးပ ျှောိုးတစ် ပုံ င်ိုးစီ ဆပိုးပရန်
ုံ ို့ ၊ Certificate of
Analysis (Chromatograph)
-(ဂ) ပုံိုးသတ်ဆ

ပူိုးတတ
ွဲ င်ပပရန်၊

ိုးအရည်အဆသိုးဓါတ် စ
ွဲ စ်ဆ

ိုးရျှောတင် အသံိုးုံ ပပ သည်ို့ Gas Chroma-

tograph (GC) HPLC Column မ ျှောိုး။
ပုံိုးသတ်ဆဆိုးမှတပ
် ုံတင်လပ
ုံ ် ငန်ိုးအဆင်ဆ
ို့ င်ို့
ပပည်ပနင
ုံ င
် က
ံ မ
ုံ ဏ
ပ မ
ီ ျှောိုးမှ ဆတျှောင်သမ
ူ ျှောိုးစက
ုံ ် င်ိုးတင် အသံိုးုံ ပပ ဆသျှော ပုံိုးသတ်ဆ
သဆ
ုံ

ျှောှ င်သိုးီ နမ
ံှ ျှောိုးတင် အသံိုးုံ ပပ ဆသျှော ပုံိုးသတ်ဆ

အျှောိုးပမန်မျှောနင
ုံ င
် အ
ံ တင်ိုးသုံ တင်
သင်ိုးဆရျှောင်ိုး
ို့
အစုံိုးရပုံိုးသတ်ဆ
၁။ ပုံိုးသတ်ဆ

ိုးမ ျှောိုး၊

ိုးမ ျှောိုးနှင ်ို့ အမ်တင်ိုးသိုးုံံ ပုံိုးသတ်ဆ

ိုးမ ျှောိုး

ပ
ုံ ါက ပပည်ဆထျှောင်စသ
ုံ မမတပမန်မျှောနင
ုံ င
် ဆ
ံ တျှော်

ိုးမတ
ှ ပ
် ံုံတင်အဖွဲတ
ွဲ့ င် မှတပ
် ံုံတင်ဆ

ိုးနမူနျှောတစ်မ ိုးအတက် ဓါတ် စ
ွဲ စ်ဆ

ျှောက်ထျှောိုးရပါမည်။
ိုး ဆင၃၀၀၀၀၀/-(က ပ်သိုးုံံ သန်ိုးတတ)

ကုံ ဆနပပည်ဆတျှော် ပမန်မျှောစ
ို့ ီိုးပျှောိုးဆရိုးဘဏ်၊ ဘဏ်စျှောရင်ိုးအမှတ် MD-013156 သုံ ို့ ဆပိုး
သင်ိုးရသည်။
၂။ ဓါတ် စ
ွဲ စ်ဆ

ိုး ဆငသင်ိုး

ပပည်စ
ို့ ံုံပါက ပုံိုးသတ်ဆ

၊ံ ပိုးသတ်ဆ

ိုးနမူနာနှငအ
့်် တူ ပူိုးတဆ
ွဲ ပိုးပရမည်
အ
့်
က်မ ျှောိုး
့်

ိုးဓါတ်ခခ
ွဲ န်ိုးမှ Sample

Complete Receipt ထတ်ဆပိုးပါ

သည်။
၃။

ပုံိုးသတ်ဆ
နည်ိုးပညျှော

ိုး

င
ုံ ရ
် ျှောအ က် အ

မှတပ
် ံုံတင်ဆ

ျှောက်

ျှော၊

က်မ ျှောိုး ( Dossier) ကုံ

ဆငသင်ိုး
က်

တ
ံ နှ
ုံ ို့ ငအ
်ို့ တူ

က် ဆပိုးပရပါသည်
ုံ ို့
။

၄။ Dossier နှင ်ို့ Sample မ ျှောိုးပပည်စ
ို့ စ
ံုံ ျှော ရရှပပီိုးမှသျှော Registration Application Receipt
ထုံတဆ
် ပိုးပါသည်။
၅။ ဓါတ် စ
ွဲ စ်ဆ
အ က်အ

ိုး ဆငသင်ိုးပပီိုးဆသျှော်
က်မ ျှောိုးပပည်စ
ို့ ံုံမှုမရှ

ည်ိုး Sample နှင ်ို့ Dossier တင် ဆဖေါ် ပပထျှောိုးသည်ို့
င် မှတပ
် ံတ
ုံ င်ပ င်ိုး

ပ
ုံ ်ငန်ိုးစဉ်မှ

ိုးံုံ ဝပယ်ဖ က်မည်

ပဖစ်ပါသည်။
၆။ Registration Application Receipt ရရှပပီိုးပါက ပုံိုးသတ်ဆ
ဓါတ် ွဲ န်ိုးမှ အရည်အဆသိုးစစ်ဆ

ိုး နမူနျှောကုံ ပုံိုးသတ်ဆ

ိုးပါသည်။

၇။

ပုံိုးသတ်ဆ
နည်ိုးပညျှောအ က်အ

မ ျှောိုးစစစ်ဆထျှောက် ံ က်မ ျှောိုးနင
ှ အ
်ို့ တူ

ိုးမ ျှောိုးကုံ

ိုးမှုရ

ဒ်နင
ှ ်ို့ နည်ိုးပညျှောအ က်အ

က်

နည်ိုးပညျှောဆကျှော်မတီအစည်ိုးအဆဝိုး၊

ိုး မှတပ
် ံတ
ုံ င်အဖွဲွဲ့အစည်ိုးအဆဝိုးမ ျှောိုးသုံ တင်
ပပပါသည်။
ို့

၉။ မှတပ
် ံုံတင်အဖွဲွဲ့အစည်ိုးအဆဝိုးမှ
ဆ

၊ွဲ

ိုးပါသည်။

ိုးဓါတ် ွဲ န်ိုးမှ အရည်အဆသိုးစစ်ဆ

ပုံိုးသတ်ဆ

ိုးနင
ှ ပ
်ို့ တ်သက်ဆသျှော

က်မ ျှောိုးကသ
ုံ ိုးီ နက
ံှ ျှောကယ်ဆရိုးဌျှောန

နည်ိုးပညျှောဆကျှော်မတီဝင်မ ျှောိုး မှစစ်ဆ
၈။ ပုံိုးသတ်ဆ

ိုး

ိုးုံံ ပဖတ်အတည်ပပ ပပီိုး မှတပ
် ံုံတင် င်ပို့ ပ ဆသျှော ပုံိုးသတ်

မှတပ
် ံတ
ုံ င်အမ ိုးအစျှောိုးအ

က
ုံ ်

သတ်မှတထ
် ျှောိုးသည်ို့

ပုံိုးသတ်ဆ

ိုး

မှတပ
် ံတ
ုံ င်ဆ ကိုးနနှု ိုး် ထျှောိုးမ ျှောိုးကုံ ဆပိုးသင်ိုးရပါသည်။
၁၀။ မှတပ
် ံုံတင်ဆ ကိုးဆပိုးသင်ိုးပပီိုးဆ ကျှောငိုး် အဆထျှောက်အထျှောိုးရရှပါက မှတပ
် ံုံတင်
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ှ ်

ထုံတဆ
် ပိုးပါသည်။
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ုံ င်

က်မတ
ှ ရ
် ရှပပီိုးမှသျှော ပုံိုးသတ်ဆ

ံ က် (Import Endorsement) ကထ
ုံ ပ်မံဆ

ိုးတင်သင်ိုး င်ို့ ဆထျှောက်

ျှောက်ထျှောိုးရပါသည်။

