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အစားအေသာက် အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက် 

ဥပေဒ/ နည်းဥပေဒ / အမိန်� 

အစားအေသာက်ဌာနခဲွ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

 

 

 



အစားအေသာက် အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက် 
 

အစားအေသာက်ဆုိသည်မှာ -  

                                                                                   ေဆးဝါး၊  ေဆးရွက်က� းီ�င့်ှ အလှကုန်ပစ�ည်းမအှပ  လတူို� စားေသာက�်ိုင ်ေသာ 

စားေသာကဖ်ယွရ်ာ�ငှ့် ယငး်တို�တငွပ်ါရိှေသာပစ�ညး် သို�မဟတု ်အစားအေသာက် 

ထပ်ဖြ ည့်ပစ�ညး်ကိုဆိုသည။်  ယငး်စကားရပတ်ငွ ် ကျန်းမာေရး ဝန်က� းီဌာနက 

 ပြ ညေ်ထာငစ်အုစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတညူခီျက ်ဖြ င့် အခါအားေလျာ်စာွ အမန်ိ� 

ေက� ာ်ငြ ာစာထတု်ပြ န်၍ အစားအ ေသာကဟ် ုသတမ်တှ ်ေသာပစ�ညး်လညး်ပါဝငသ်ည။်     

    ( အမျို းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ) 
 



ဥပေဒ/ နည်းဥပေဒ / အမိန်� 
 အခန်း (၆)     လုိင်စင်ကုိ ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖင့် ေခတ� �ုပ်သိမ်းခြ င်း၊ ပယ်ဖျက်ြခငး် 

 ပုဒ်မ ၁၃ -   မ� ို �နယအ်စားအေသာက�်င့်ှေဆးဝါးက� းီက� ပက်ပွက်ေဲရးေကာမ်တသီည ်

ေအာကပ်ါ  ပြ ုလပုမ်�တစရ်ပရ်ပက်ို ကျူးလနွသ်အူား ယာယ ီသို�မဟတု ်အမ� တဲမး် 

ပတ်ိပင်တား  မြ စ်ခြ င်းပြ စဒ်ဏက်ိုချမတ်ှ�ိုင်သည ်

 (က) ကျနး်မာေရး�င့်ှည�ီတ်ွသန�်ရင်ှးမ�မရှိေသာ အေခြ အေနတင်ွ အစာအေသာကက်ို 

ထတ်ုလပု်ခြ င်း၊ သိုေလာှင်ခြ င်း ၊ သယယ်ပူို�ေဆာင်ခြ င်း၊  ဖြ န ့့် ဖြ ူးခြ င်း  သို�မဟတု ်  

ေရာင်းချခြ င်း၊ 

 (ခ) အစားအေသာကမ် ှတဆင့် ကးူဆက�်ိုင်ေသာေရာဂါရှိသ ူသို�မဟတု ်အဆိုပါ 

ေရာဂါပိုး သယေ်ဆာင်သကူို အစားအေသာကထ်တ်ုလပုေ်သာ၊ သယယ်ပူို� 

ေဆာင်ေသာ၊  ဖြ န�် ဖြ ူး ေသာ  သို�မဟတ်ု ေရာင်းချေသာ ေနရာသို�ဝင်ေရာကေ်စခြ င်း၊ 

အလပုလ်ပုက်ိုင်ေစခြ င်း၊ 

 

 



ဥပေဒ/ နည်းဥပေဒ / အမိန်� 

 အခန်း (၁၀) တားမြ စ်ချက်များ 

 ပုဒ်မ ၂၁  - မညသ်မူ� ပဒုမ် ၁၃ အရ ချမတ်ှေသာအမနိ�် တစရ်ပရ်ပက်ိုလိုကန်ာရန ်                  

ပျကက်ကွ်ခြ င်း မရှိေစရ 

 ပုဒ်မ ၂၂  - မညသ်မူ� ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါအစားအေသာကက်ို ထတ်ုလပု်ခြ င်း၊   ပြ ညတ်င်ွး သို�  

      တငသ်ငွး်ခြ င်း၊   ပြ ညပ်သို�  တင်ပို�ခြ င်း၊ သိုေလာှင်ခြ င်း ၊သယယ်ပူို� ေဆာင်ခြ င်း၊   

       ဖြ န�် ဖြ ူးခြ င်း သို�မဟတ်ု ေရာင်းချ  ခြ င်း မပြ ုရ 

  (က)စားသုံးသကူိုအဆိပသ်င့်ေစ�ိုင်ေသာ၊  ေဘးဥပါဒအ်��ရာယ်ဖြ စေ်စ�ိုင်ေသာ    

                သို�မဟတ်ု  ကျနး်မာေရးကိုထခိိုကေ်စ�ိုင်ေသာ အစားအေသာက ်

  (ခ) အစားအေသာက၏်သဘာဝ၊  ဒြ ပဝ်ထ�ု သို�မဟတ်ု အရညအ်ေသးွ ကိုထခိိုကေ်စပ� းီ   

                ေဘးဥပါဒအ်��ရာယ်ဖြ စေ်စရန် အရာဝထ�ုတစခ်လုုံးကိုဖြ စေ်စ၊တစစ်တိ ်တစပ်ိုင်း ကို   

                 ဖြ စေ်စ၊ အစားထိုးထားေသာ သို�မဟတ်ု ေရာစပထ်ားေသာအစားအေသာကအ်လပု ် 

                လပုက်ိုင်ေစခြ င်း၊ 

 

 



ဥပေဒ/ နည်းဥပေဒ / အမိန်� 

  
 (ဂ) အစားအေသာကထ်ပ်ဖြ ည့်ပစ�ည်း ကိုသတမ်တှခ်ျကထ်က ်ပိုမိုအသုံးပြ ုထားေသာ   

အစားအေသာက ်

 (ဃ) သကဆ်ိုငရ်ာကသတမှ်တထ်ားသည့်    စိုကပ်ျို း ေရးဆိုငရ်ာ ဓါတပ်စ�ညး်အများဆုံး ပါဝင ်�ိုငခ်ငွ့် 

ရှိ ေသာ ပမာဏထက ်   ပိုမိုပါရှိေသာအစားအေသာက ်    

 (င) သကဆ်ိုငရ်ာက တားမြ စထ်ားသည့်ပစ�ညး်ဖြ စ် ေစ၊ ခငွ့်မပြ ုသည့်ပစ�ည်းဖြ စ် ေစပါရှိေသာ 

အစားအေသာက ်

 (စ) ပပုသ်ိုးေသာ၊ ပျကစ်းီေသာ သို�မဟတုလ်တူို�   စားသုံးရနမ်သင့်ေလျာေ်သာပစ�ညး်ပါရိှသည့် 

အစားအေသာက၊် 

 (ဆ) စမံညအီစားအေသာက၊် 

  (ဇ) အစားအေသာကတ်ငွမ်ပါဝင်သည့် ဂဏုသ်တ� ကိို အမတှတ်ဆံပိေ်ပ�တင်ွ လွဲမာှး ေဖာ်ပြ ထား 

ေသာအစားအေသာက၊် 

 (ဈ) လိုငစ်ငထ်တ်ုေပး ပိုငခ်ငွ့်ရိှေသာ သကဆ်ိုငရ်ာ အစိုးရဌာန သို�မဟတု ်အဖွဲ�အစည်းက   

သတမ်တှသ်ည့် ေဖာ်ပြ ရမည့် အချကအ်လကမ်ျားမပါရှိေသာ အစားအေသာက ်

 



ဥပေဒ/ နည်းဥပေဒ / အမိန်� 

 အခန်း (၁၁)  ပြ စ်မ��ှင့်  ပြ စ်ဒဏ်များ  

 ပုဒ်မ ၂၆  - မညသ်မူ� ပဒုမ် ၂၁ ပါပြ ဌာနး်ချကက်ို ေဖာကဖ်ျကက်ျူးလနွ ်ေက� ာင်း  ပြ စမ်� 

ထငရ်ာှးစရီင်ခြ င်းခရံလ�င် ထိုသအူား ေထာင်ဒဏ်  ၁ �ှစ် အထိဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်ေငွ ကျပ် 

တစ်သိန်းထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ် အထိဖြ စ်ေစ ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ် လံုးဖြ စ်ေစ ချမတှရ်မည။် 

 ပုဒ်မ ၂၇  - မညသ်မူ� ပဒုမ် ၂၁ ပါပြ ဌာနး်ချကတ်စရ်ပရ်ပက်ို လိုကန်ာရန ်ပျကက်ကွ ်ေက� ာင်း 

 ပြ စမ်�ထငရ်ာှး စရီင်ခြ င်းခရံပ� းီေနာက ်ဆက်လက်၍ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်လ�င် 

ထုိသူအားဆက်လက်၍  ပျက်ကွက်သည့်ေန� အသီးသီးအတွက် တစ်ေန�လ�င် ေငွဒဏ်ကျပ် 

ငါးေထာင် ချမှတ်ရမည်။  

 

 



ဥပေဒ/ နည်းဥပေဒ / အမိန်� 

  ပုဒ်မ ၂၈  - မညသ်မူ� ပဒုမ် ၂၂ ပါပြ ဌာနး်ချကတ်စရ်ပရ်ပက်ိို ေဖာကဖ်ျက ်ကျူးလနွေ်က� ာင်း 

 ပြ စမ်�ထငရ်ာှး စရီင်ခြ င်းခရံလ�င် - 

 (က) ပဒုမ်ခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) သို�မဟတ်ု (စ) ပါ အစားအေသာက�်င့်ှ 

သကဆုိ်င်သည့်  ပြ စမ်�  ဖြ စ်ပါက ထိုသအူား ေထာင်ဒဏ် ၃ �ှစ် အထိဖြ စ်ေစ၊ 

ကျပ်သံုးသိန်းထက် မပုိေသာ ေငွဒဏ် အထိဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လံုးဖြ စ်ေစ ချမတှရ်မည။် 

 (ခ)  ပဒုမ်ခွဲ (ဆ)၊ (ဇ) သို�မဟတ်ု (ဈ) ပါ အစားအေသာက�်င့်ှ သကဆ်ိုင်သည့်  ပြ စမ်� 

 ဖြ စပ်ါက  ထိုသအူား ေထာင်ဒဏ် ၁ �ှစ်အထိဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀၀၀   ဖြ စ်ေစ၊ 

ဒဏ်�ှစ်ရပ်လံုး  ဖြ စ်ေစ ချမတ်ှရမည။် 

 (ဂ)  ပြ စ်မ��ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ သက်ေသခံပစ�ည်းများကုိလည်း  ပြ ည်သူ�ဘ�ာ 

အဖြ စ်သိမ်းဆည်း  ရမည။် 

 



အစားအေသာက်ဌာနခွဲ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

 ေစျးကကွမ်တငမ်စီစိစ်ခြ ငး် (Pre market Assessment) 

 ေစျးကကွတ်င်ပ� းီေနာကစ်စိစ်ခြ ငး် (Post market Assessment) 

 အ��ရာယရှ်မိ�စစိစ်ခြ ငး် (Risk Assessment) 

 သငတ်န်း/ အလပု�်ုံေဆးွေ�းွပွဲ (Trainings/Workshop) 

 ကျန်းမာေရးအသပိညာေပးခြ ငး် (Health Education) 

 �ှီး�ယွဌ်ာန/ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး် (Collaboration 

with related departments /organizations – NGO / INGO) 



    ေစျးကွက် မတင်မီ စိစစ်ခြ င်း        

  ပြ ညတွ်ငး်အစားအေသာကထ်တ်ုလပုသ်ည့်လပုင်နး်များအား     အစားအေသာကထ်တုလ်ပု်ခြ င်း 

ေထာကခ်ခံျက ်�င့်ှေထာကခ်ခံျကထ်တ်ုေပးသည့် အစားအေသာကအ်မယစ်ာရင်း ထတုေ်ပးခြ င်း 

(Product    Registration) 

 သငွး်ကနုလ်ိုင်စင်ေလ�ာကထ်ားရန ်    အစားအေသာက�်င့်ှေဆးဝါးကပွက်ေဲရးဦးစးီဌာန၏ 

ေထာကခ်ခံျက ်ထတ်ုေပးခြ င်း (Import    Recommendation)  

 ပို�ကနုလ်ိုငစ်င်ေလ�ာကထ်ားရန ်အစား(အေသာက�်င့်ှေဆးဝါးကပွက်ေဲရးဦးစးီဌာန၏ 

ေထာကခ်ခံျက ်ထတ်ုေပးခြ င်း (Export   Recommendation) 

 အစားအေသာကတ်င်သင်ွးခြ င်းအတွက ်ကျနး်မာေရးေထာကခ်ခံျက ်ထတုေ်ပးခြ င်း   

      (Health Certificate of Food for Importation) 

 အစားအေသာကတ်င်ပို�ခြ င်းအတွက ်ကျနး်မာေရးေထာကခ်ခံျက ်ထတ်ုေပးခြ င်း   

       (Health Certificate of Food for Exportation) 

 



အစားအေသာက်ထုတ်လုပ် ခြ င်းေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပး ခြ င်း  
နည်းစဥ် အဆင့်ဆင့် 

 ေထာက်ခံချက်ေလှျာက်ထားခြ င်း 

 Documents စိစစ်ခြ င်း 

 စက်�ုံသုိ့ Inspection Team  ဖြ င့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခြ င်း 

 ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးစဥ် ေကာက်ယူခဲ့ေသာ အစားအေသာက်နမူနာများ ဓါတ်ခွဲေပးပို� 

စစ်ေဆးခြ င်း 

 ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးစဥ်  ပြ င်ဆင်/  ပြ ုပြ င်ရန် လုိအပ်ချက်များရှိပါက Inspection Team ၏ 

��န် က� ားချက်အတုိင်း ေဆာင်ရွက်ပ� ီးစီးမ�ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ၊ Documents များထပ်မံ 

တင်ပြ ခြ င်း 

 

 



 စက်�ုံဖွဲ�စည်းပုံ၊ အမှတ်တံဆိပ် �ှင့် ဓါတ်ခွဲအ ေြဖ၊ သတ်မှတ်ချက်�ှင့် ကုိက်ညီပ � ီး   

 ပြ င်ဆင်ြပီးစီးမ�မှတ်တမ်းများတင်ပြ မ�  ပ ြ ည့်စုံပါက ဗဟုိအစာ/ ေဆးဝါး က� ီး က� ပ် 

ကွပ်ကဲေရး ေကာ်မတီအစည်းအေဝးသုိ့ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပး�ုိင်ပါရန် တင်ပြ ခြ င်း 

 ဗဟုိအစာ/ ေဆးဝါး က� ီး က� ပ်ကွပ်ကဲ ေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝးမှ အတည်ပ ြ ု ပါက 

အစားအေသာက်ထုတ်လုပ်ခြ င်းေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခြ င်း    

 GMP- ၂�ှစ် , GHP- ၁�ှစ် သက်တမ်း 

 သက်တမ်း တုိးခြ င်း ကုိ သက်တမ်းမကုန်မီ ၂ လ  က� ိုတင် ေလျာက်ထားရမည် 

 ဖ ြ စ်ပါသည်။ 

 



အစားအေသာက်ထုတ်လုပ် ခြ င်းေထာက်ခံချက်ေလ�ာက်ထားရာတွင် 
လိုအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ 

 အစားအေသာက်�ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ေလ�ာက်လွာပုံစံ 

 ေလ�ာက်ထားလုိသည့် အစားအေသာက်အမည် ၊ အမှတ်တံဆိပ်အမည်၊ ထုပ်ပုိးပစ�ည်း 

အမျိုးအစား �ှင့် ထုပ်ပုိးအရွယ်အစား(Kind of food, Brand name, Type & size of 

packaging) 

 ဝန်ထမ်းစာရင်း (အမည်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ တာဝန်) 

 အမှတ်တံဆိပ်နမူနာ�ှင့် အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်မိတ� ူ (Label  sample and copy of 

label registration document) 

 

 

 

 



 စက်�ုံအခန်းဖွဲ�စည်းပုံ( Factory layout)-အတိုင်းအတာ ပါရှိရမည် 

 စက်�ုံတည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ(Localization map) 

 အစားအေသာက်ကုန် က� မ်းတစ်မျိုးထက် ပို၍ပါဝင်ပါက - ပါဝင်ပစ�ည်းအမျိုးအစား 

�ှင့်အချိုးအဆများတင်ြပရန် ( Recipe) -များရာမှ နည်းရာ 

 အသုံးြပုေသာစက်ကရိယာပစ�ည်းစာရင်း�ှင့်ယင်းစက်ကရိယာပစ�ည်းများ၏အေသးစိတ် 

     သတ်မှတ်ချက် (machine specifications) 

 ကုန် က� မ်းပစ�ည်းများ၏အရည်အေသွးသတ်မှတ်ချက်များ(raw material specifications)  

 



 ထုတ်လုပ်ပုံနည်းစဥ်အဆင့်ဆင့်(Production  process –including  

     time ,temperature) 

 ထုတ်လုပ်ပုံ နည်းစဥ်အဆင့်အဆင့်အား ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းဖြ င့်တင်ပြ ရန် (Photo records of 

production process) 

 အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းမ� အစီအစဥ်(QC/QA procedure) 

 ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးေဆးစစ်မှတ်တမ်း(သက်ဆုိင်ရာ မ� ို�နယ်ပြ ည်သူ�ကျန်းမာ 

ေရးဦးစီးဌာန) 

 

 

 



 အမှတ်တံဆိပ်ေပ�တွင် ေဖာ်ပြ ထားချက်များ 

  အမှတ်တံဆိပ်ေပ�တွင် Halal logo ေဖာ် ပြ ထားလ�င် ဟာလာေထာက်ခံချက် (Halal  

              Certificate ) တင်ပြ ရန် 

  အမှတ်တံဆိပ်ေပ�တွင် barcode ေဖာ် ပြ ထားလှျင် barcode explanation တင် ပြ ရန် 

  အမှတ်တံဆိပ်ေပ�တွင် အာဟာရတန်ဖုိးဇယား (Nutritional facts) ေဖာ် ပြ ထားလှျင် 

 back- up data တင် ပြ ရန် 

 စည်ပင်လုိင်စင်/ အေသးစားစက်မ�/လက်မ�မှတ်ပုံတင် ရရှိထားလ�င် မိတ� ူများ တင်ပြ ရန် 

 



   စက်�ံုစစ်ေဆးခြ င်း 

1) အေဆာက်အဥးီ ေမြ ေနရာအခင်းအကျင်း 

 ပတ်ဝနး်ကျင်သင့်တင့်ေလျာကပ်တ်မ� 

 လေူန�ငှ့်သးီခြ ားရှိိမ� 

 စက�်ုံအကျယအ်ဝနး် �င့်ှ လပုင်နး်မ�တမ� 

 စက�်ုံအတွင်း/ အပြ င် သန�်ရင်ှးမ� 

   က� မး်ပြ င/် နရံ/ံ မျက�်ာှက� က-် သန�်ရင်ှးေရးလယွက် ူ ( ေကျာက်ပြ ားခင်း /  epoxy  

paint   သတ်ု/ ေက� ပြ ားကပ်) 

 အလငး်ေရာင် လုံေလာကမ်�ရှိ ခြ င်း   

 ေလဝငေ်လထကွ ်ေကာင်းမနွေ်အာင် စစီဥထ်ားရှိခြ င်း  

 

 

 



 ကွဲပြ ားေသာလပုင်နး်အလိုက ်အခနး်များကန�်ထား  ခြ င်း 

  အဝတလ်ခဲနး်              

  ကနု်က� မး်စတိုခနး် , ကနုေ်ချာစတိုခနး် 

 ထတုလ်ပုမ်�အတက်ွ  ပြ ငဆ်ငမ်� အခနး် 

 ထတုလ်ပုမ်�အခနး်  

 ထတုပ်ိုးခနး် *** 

 တံခါး- အလိုအေလျာကပ်တ်ိတံခါးများ ( ဆင်နာရကွတံ်ခါးများ) *** 

 



2) စက်ပစ�ည်းများ 

 လပုင်နး်အလိုကသ်င့်ေလျာေ်သာစကမ်ျားဖြ စ်ခြ င်း 

 တပဆ်ငထ်ားမ�လပုင်နး်ကိုမထခိိုက်ခြ င်း 

 ေကာငး်စာွပြ ုပြ င်ထနိး်သမိး်ထားခြ င်း 

 ေသချာစာွ(ပုံမနှ)် ေဆးေက� ာသန�်စင်ထားခြ င်း 

  ပ ြ ငပ်မညှစည်မး်ပစ�ညး်များမ၀င်�ိုင်ရနက်ာကယွထ်ားေသာစက်ဖြ စ်ခြ င်း 

 စကပ်စ�ညး်များ၏ အေသးစတ်ိသတ်မတ်ှချက/် တုိင်းပြ ည ်

 



3) ၀န်ထမ်းလုပ်သား 

 မန်ေနဂျာမသှန်�ရှငး်ေရးသငတ်န်းေပးခြ ငး်( တစက်ိုယေ်ရသန်.ရှငး်ေရး၊အစားအေသာက ်

မညစည်မး် ေစရန်ေရှာင်က� ဥရ်မည့်ကစိ�များ၊ ထတုလ်ပုမ်�အဆင့်ဆင့်တငွ ်သန်�ရှငး်စာွ 

ေဆာငရွ်ကရ်န်) 

 ကျန်းမာေရးေဆးစစ်ခြ ငး်(အလပုမ်ခန်�မ ီ�ငှ့်  လပုင်န်းခငွဝ်င်ပ� းီ   (၆) လတစ်က� မိ်-

သကဆ်ိုငရ်ာြမို�နယ ်ြပညသ်�ူ ကျန်းမာေရးဥးီစးီဌာန) 

 ကးူစကေ်ရာဂါရိှသ/ူ ေရာဂါသယေ်ဆာငသ်/ူ အေရပြ ားေရာဂါ/        ပြ ညတ်ညန်ာ/ 

ထခိိုကရှ်နာ/ ၀မး်ပျက၀်မး်ေလျာ-  အစားအေသာကမ်ကိုငတ်ယွရ် 

 



 လပုင်နး်ခင်ွသုံးဝတ်စုံ (ယနူေီဖာင်း၊ အေပ�၀တ်�ုံ/ ေခါင်းေဆာင်း/�ာှေခါင်းစညး်/ လကအ်ပိ/် 

သးီသန�်ဘနိပ)် ၀တ်ဆင်ထားခြ င်း 

 လက၀်တ်လကစ်ားများ၀တ်မထားရ 

 အပ ြ ုအမ ူ( အစာစား/ ပေီက/ ေဆးလပိေ်သာက်/ ကမွး်၀ါး/ တံေတွးေထးွ) 

 အရညအ်ချင်းပြ ည့်မေီသာ  က � းီက� ပသ်မူတှာ၀နယ်ရူ မည ်

 



4) သန်�ရှင်းေရးအစီအစဥ် 

 လပုင်နး်ခငွအ်၀င်/ သန�်စင်ခနး်အထကွ ်/ ထတ်ုလပုမ်� ေနရာ- လကေ်ဆး၊    လကေ်ခြ ာကရ်န ်

အစအီစဥ၊် ‘လကေ်ဆးပါ’ သတိေပးစာတနး်ရှိခြ င်း 

 သင့်ေလျာေ်သာေနရာ၌ သန�်ရင်ှး၍ လယွက်စူာွေဆးေက� ာ�ိုင်ေသာ  သန�်စင်ခနး်ရှိခြ င်း 

 အ၀တ်လခဲနး် သးီသန�်ရှိခြ င်း၊  လပုသ်ားနားေနခန်း/ စားေသာကခ်နး်သးီသန�်ရှိခြ င်း 

 အမ�ိကပ်ုံး- အဖုံး/ ေခြ နင်းပါ (လုံေလာက)် 

 လပုင်နး်ခငွ၊် စကက်ရယိာ၊ အသုံးေဆာင်ပစ�ညး်-ေဆးေက� ာခြ င်း က� းီက� ပရ်န ်hazards, 

contamination အေ က� ာင်းနားလညေ်သာ  ၀နထ်မး်သးီသန�်တာ၀နေ်ပးရန် 

 ေဘးထကွပ်စ�ညး်/  စနွ�်ပစပ်စ�ညး် - စနစတ်ကျသုိေလာှင် စနွ�်ပစရ်န ်စစီဥ်ထားရိှမ� 

  အမိေ်မးွတိရစ�ာန ်/ ယင်/  က� က ်-၀င်ေရာကမ်�မရှိေစရန ် စမီထံားရှိခြ င်း 

 

 



5) ထုတ်လုပမ်�လုပင်န်းစဥ် 

 လပုင်နး်က�မး်ကျင်သမူ ှ က � းီက� ပရ်မည ်

 လပုင်နး်စဥအ်ားလုံးကိုေ�ှာင့်ေ�းှမ� လုံး၀မရှိေစဘ ဲေဆာင်ရကွရ်မည ်

 အစားအေသာက ်

လပုင်နး်သုံးေရ- potable water 

  အစားအေသာကက်နု်က� မး်များ- ချိနတွ်ယ၊် ေရာစပ ်

ထတ်ုလပုမ်�အဆင့်ဆင့် 

 

 



6) စက်�ံုအခန်းဖွဲ�စည်းပံု 

 တင်ပြ ထားချက�်င့်ှကိုကည်မီ�ရှိ/ မရှိ 

 ကနု်က� မး်မ ှ ကနုေ်ချာအဆင့်ဆင့်ထတ်ုလပုရ်ာတွင်ညစည်မး်မ� မဖ ြ စေ်စရန ်

 အခနး်များအစဥအ်လိုကစ်နစတ်ကျဖွဲ�ထားမ�  

 

 



အသင့်ထုပပ်ိုးပ� းီ အစားအေသာက် တစခ်တွုင် ပါဝင် ရမည့် အမတ်ှတံဆိပ် 
ေဖာ်ပြ ချက်များ 

 အစားအေသာကအ်မျိူ းအစား 

 ကန်ုအမတှတ်ဆံပိ ်

 အသားတငအ်ေလးချန်ိ/ ပမာဏ 

 ပါဝငပ်စ�ညး်ေဖာ်ပြ ချက် (များရာမနှညး်ရာသု့ိ) 

 ထတုလ်ပုသ်ည့်စက�်ုံအမည�်ငှ ့်လပိစ်ာ 

 ထတုလ်ပုသ်ည့်တုိငး်ပြ ည ်

 ရကစ်ွဲအမတှအ်သား (ထတုလ်ပုရ်ကစ်ွဲ၊ ကန်ုဆုံးရကစ်ွဲ �ငှ့်ထတုလ်ပုသ်ည့် 
အပတစ်ဥ ်အမတှ)် 

 သုံးစွဲရန်အည�န်း/ ထားသုိ ရန်အည�န်း 



   ေစျးကွက်တင်ပ� ီး ေဈးကွက်နမူနာေကာက်ယူခြ င်း 
    

 မနု�်ဖတ်၊ ပဲပြ ား၊ ပေဲသးွ 

 စမိး်စားငါးပ ိ

 လကဖ်က၊် ဂျင်း  

 င�တ်ုသးီမ�န�် 

 ယိုစုံ (Preserved fruits)၊ င�တ်ုဆီ၊ ပနုး်ရည်က� းီ 

 ဘးူသင်ွးစားသုံးဆီ ( အထးူသဖြ င့် ဘးူသင်ွးေရာေ�ာှဆ)ီ 

 ေသာကေ်ရသန�်ဘးူ 

  ပြ ုပြ ငထ်တ်ုလပုေ်သာ ေအးခအဲသား/ငါးထကွစ်ားေသာကက်နုမ်ျား 

 အမတ်ှတံဆပိြ်ပည့်စုံစာွမေဖာ်ပြ ထားေသာ အစားအေသာကမ်ျား 

 �ို�စို�ကေလး�င့်ှကေလးငယအ်တွကေ်ဖာစ်ပထ်တ်ုလပုထ်ားေသာအစားအေသာက ်

 



အစားအေသာက်များတွင် သံုးစွဲရန် ခင့်ွမပြ ုေသာဆုိးေဆးများ �င့်ှ   

ေတွ�ရ ေလ့ရိှေသာ အစားအေသာက် အမျို းအစားများ 

 Auramine O (yellow colour)(pickled tea leaves) 

 Rhodamine B (red colour)  (shrimp paste) 

 Sudan Dyes (red colour) (chilli powder) 

 Orange II (orange colour)  (chilli powder, lentil, preserved fruits) 

 ဆိုးေဆးပါဝင်ေသာ အစားအေသာကမ်ျား စားေသာကမ်ပိါက အစာအမိအ်လူမး်ေက� ာင်း 

ေရာငရ်မး်ခြ င်း၊ ပျို�ခြ င်း၊ အန်ခြ င်း၊  

      ဦးေ�ာှက ်အာ�ုံေက� ာ ထိုင်းမ�ိင်းခြ င်း၊ အသညး်�ငှ့်ေကျာကက်ပပ်ျကစ်းီခြ င်း၊ 

     ကင်ဆာေရာဂါဖြ စပ်ာွးေစခြ င်း၊ ကေလးများတွင် ခ��ာကိုယ်က� းီထာွးမ�ကို    

      ထခိိုကေ်စခြ င်းတုိ�ကို  ဖြ စေ်စပါသည။် 

 
 



အစားအေသာက်များတွင် သံုးစွဲရန်ခင့်ွမပြ ုသည့် အစားအေသာက် ထပ်ဖြ ည့်ပစ�ည်းများ�ှင့် 
အသံုးပြ ုေလ့ရိှေသာ အစားအေသာက် အမျို းအစားများ 
 

    Formalin  

 ေဖာမ်လငဆ်ိုသညမ်ာှ အေရာင်အဆင်းမရှိ အန�ံပြ င်းေသာ Formaldehyde 

 ဒြ ပေ်ပါငး်ပါဝင်ေသာ အရညတ်စမ်ျိုးဖြ စသ်ည။်  

 ေဖာမ်လငက်ို လေူသအေလာင်းများ မပပုမ်သိုးေအာင်ပြ ုလပုရ်ာတွင် လညး်ေကာင်း၊ 

စက�ူစက�်ုံ၊ အထညစ်က�်ုံများတွင် ပလပစ်တစ် Resin များ ထတ်ုလပုရ်ာတင်ွ 

လညး်ေကာင်း အသုံးပြ ုသည။် 

 



 ေဖာမ်လင်ကို အစားအေသာကမ်ျားတွင် လုံးဝထည့်သင်ွးအသုံပြ ုခြ င်း မပြ ုရ။ 

  မ ြ နမ်ာ�ိုငငံ်တွင် ေဖာမ်လင်ကို မနု�်ဖတ်၊ ပဲပြ ား၊ ပေဲသးွ (အမေဲသးွ) များ တာရညှခ်ရံန ်

ထည့်သငွး်အသုံးပြ ုက� သည ်

 ေဖာမ်လင်ပါဝင်ေသာ အစားအေသာကမ်ျားကို ေရရညှအ်ားဖြ င့် (သို�မဟတု)် ပမာဏများစာွ 

စားသုံးမပိါက  ပြ င်းထနစ်ာွ ဗိုကေ်အာင့် ခြ င်း၊ ဗိုကန်ာခြ င်း၊ ေအာအ့န်ခြ င်း၊  သတလိစေ်မေ့မြ ာခြ င်း၊ 

ေကျာကက်ပပ်ျကစ်းီ  ခြ င်း�င့်ှ အသကအ်��ရာယဆ်ုံး��ံးသညအ်ထိ  ဖြ စေ်ပ�ေစ�ိုင်ပါသည။် 



 



   Boric Acid (Borax) 

 Borax သည ် အန�ံမရှိ၊  က� ညလ်င်ေသာ ပုံေဆာင်ခဲ အမ�န�် (သို�) အဖြ ူေရာင် 

အမ�န�်ဖြ စသ်ည။် 

 ေရထတွဲင ်အလယွတ်ကေူပျာဝ်င်�ိုင်သည။် 

 အစားအေသာကမ်ျားတွင် သုံးစွဲခင့်ွမပြ ုပါ။ 

 မ�ိမေပါကေ်အာင် တားဆးီေပး�ိုင်ေသာ ဂဏုသ်တ� ေိက� ာင့် အသားလံုး၊ အသားပြ ား၊ 

 က� ကအ်ေူချာင်း၊ ဝကအ်ေူချာင်း�ှင့် ေခါကဆဲွ်အစုိ/ ေခါက်ဆွဲ ေ ခြ ာကထ်ဲတငွ် 

တာရညှခ်ေံဆးအဖြ စ ်အသုံးပြ ုက� သည်။ 



   Sodium Hydrosulphite 

 Sodium Hydrosulphite သည ်အေရာင်ခ�တ်ရာတွင် အသုံးပ ြ ုသည့် Bleaching 

Agent တစမ်ျိုးဖြ စသ်ည။် 

 အစားအေသာကမ်ျားတွင် သုံးစွဲရနခ်င့်ွမပြ ုပါ။ 

 

     Salicylic Acid 

 Salicylic Acid ကို အေရာင်ကျေဆး၊ ပဋဇိဝီေဆး စသညတုိ်�တွင် အသုံးပြ ုသည။် 

အများအားဖြ င့် အေရပြ ားလမိး်ေဆးများ�င့်ှ အလကှနုမ်ျားတွင် အဓကိသုံးသည။် 

 အစားအေသာကမ်ျားတွင် သုံးစွဲခင့်ွမပြ ုပါ။ 

 



   သတိပြ ုသင့်သည့် အစားအေသာက်များ 

 Sodium Hydrosulphite �င့်ှ Salicylic Acid များ အသုံးပြ ုေလရ့ှိေသာ 

အစားအေသာကမ်ျားမာှ တာရညှခ်ေံစရန ်ပြ ုလပုထ်ား ေသာ သစသ်းီဝလမံျား�င့်ှ 

ဟငး်သးီဟင်းရကွမ်ျား (ဥပမာ- ပပဲင်ေပါက၊် မ�စခ်ျဥ၊် သစသ်းီေခြ ာကမ်ျား) ၊ 

အချဥတ်ညထ်ားေသာ (သို�မဟတ်ု) သနပ ်တညထ်ားေသာ ဟင်းသးီဟင်းရကွမ်ျား 

(ဥပမာ- သခာွးသးီ၊ က� ကသ်နွ၊် ဆလတ်ရကွ၊် မနုည်�င်းရကွ၊် ေဂ�ဖ)ီ စသညတ်ို�တင်ွ 

အများအားဖြ င့် ေတွ�ရ ေလရ့ှိပါသည။် 



 အစားအေသာက်များတွင် သံုးစွဲရန်ခင့်ွပြ ုသည့် အစားအေသာက်ထပ်ဖြ ည့် ပစ�ည်း  

Sodium Benzoate 

 Sodium Benzoate ဆိုသညမ်ာှ အစားအေသာက်များတွင် သုံးစွဲရန်ခင့်ွ ပြ ုထား ေသာ 

ခငွ့် ပြ ုဓါတုပစ�ညး်ဖြ စ်ပ� းီ အနံ�မရှိေသာအဖြ ူေရာင်/ အေရာင်မဲ့ ေသာ ေရတွင် 

အလယွတ်ကေူပျာဝ်င်�ိုင်သည့် benzoic acid sodium ဆားတစမ်ျိုး ြဖစသ်ည။် 

 ပိုးသတ်�ိုင်သည့်ဂဏုသ်တ� ေိက� ာင့် အစားအေသာကမ်ျား၊အလှကနုမ်ျား �င်ှ ့ေဆးဝါး 

များတွင ် က� ာရညှခ်ေံဆးအေနဖြ င့် အသုံးပြ ုက� သည။် 

 Potassium Sorbate အစား  Sodium Benzoate ကို အချိုရည် လပုင်နး်များတင်ွ 

အစားထိုးအသုံးပြ ုက� သည။် 
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  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ�ှုစအ်တွင်း အစားအေသာက�ှ်င့်ေဆးဝါးကပွက်ေဲရးဦးစီးဌာန-ရန်ကန်ု၏ 

ေစျးကကွန်မနူာ ေကာကယ်စူစ်ေဆးချကအ်ရ   ယိုစုံ၊ င�တ်ုဆီ၊  အချိုရညအ်ချို �တို�တွင်  အမြ င့်ဆုံး 

ခငွ့် ပြ ုသတ်မတ်ှချကထ်က ်ေကျာလ်နွစ်ာွ သုံးစွဲေနသညက်ို ေတွ�ရှိရပါသည။် 

  အစားအေသာက်များတွင်  Sodium Benzoate ကို  ခင့်ွ ပြ ုသတမ်တှခ်ျကထ်က်ေကျာလ်နွ ်

သုံးစွဲခြ ငး် မပြ ုရန ်
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 Potassium Sorbate 

 Potassium Sorbate သည ် အစားအေသာကမ်ျားတွင် သုံးစဲွရန်ခင့်ွ ပြ ုထားေသာ 

ခငွ့် ပြ ုဓါတုပစ�ညး်ဖြ စ်ပ� းီ အဖြ ူေရာင်ရှိသည့် sorbic acid ပါဝင်ေသာ   ေရတငွ် 

အလယွတ်ကေူပျာဝ်င်သည့်   potassium   ဆားတစမ်ျိုး ြဖစသ်ည။် 

 အစားအေသာက်များရိှ မိ��င့်ှပိုးမ�ားများကုိတားဆးီပ� းီ အစားအေသာက်သက်တမး် 

ကိုထန်ိးသမိး်ထား�ိုင်သည့် ဂဏုသ်တ� ေိက� ာင့် အစားအေသာကမ်ျား  က� ာရညှခ်ေံစရန် အတွက် 

အသုံးပြ ုသည။် 

 Potassium Sorbate ကို အသား ေြခာက၊် ပန်းသီးရာှလကာရည် ၊ အချို ရည်၊ 

သစသ်းီေဖျာရ်ည�်င့်ှ မနု�်ဖတ်ုလပုင်နး်များတွင် အများဆုံး အသုံးပြ ုသည။် 
  



                                     
ေကျးဇူးတင်ပါသည် 

 

Website;   www.fdamyanmar.gov.mm 

Facebook;(1) Food and Drug Administration, Myanmar 

                (2) YGN FDA  

 

http://www.fdamyanmar.gov.mm/
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