
အလှကုန်ပစ္စည်ဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲရခြင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ြျက်မျာဵ 

၁။  ကျန်းမာရရးအတွက် ရေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ရသာ၊ အရည်အရသွးရကာငး်မွန် ရသာ၊ 

အကျ ို းအာနိသင်ရိှရသာ အလှကုန်ပစ္စည်းများကို သံုးစွဲနိုငရ်စရန်။ 

၂။ အာဆီယံ အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ပပဌာန်းချက်နဲ့အညီ အလှကုန်ပစ္စည်းများ 

ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ တငသ်ွင်းပဖန့်ပဖူးရရာင်းချပခင်းများ ပပုလုပ်နိုင်ရစရန်။ 

 

အလှကုန်ပစ္စည်ဵ၏အဓိပ္ပာယ် 

“အလှကုန်ပစ္စည်ဵ” ဆိုသည်မှာ  

*  လူတို့၏ ြန္ဓာကိုယ်ေပါ်ရှေိနရာအမျ ို ဵမျ ို ဵ 

(မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ ဆံပင်၊ အရမွှေးအမျှင၊် လက်သည်း၊ ရပခသည်း၊ အရရပပားနှင့် 

ပပငပ်လိင်အဂေါ) သ့ုိမဟုတ် သွားနှင့်ခံတွင်းတို့တွင် အသံုးပပုရန်ပဖစ်ပပီး အဓကိအား ပဖင့ ်

၎င်းတို့ကို 

 သန့်ရှင်ဵစင်ကကယ်ေစခြင်ဵ၊ 

 ေမွှေဵကကိုင်ေစခြင်ဵ ၊ 

 ရုပ်ဆင်ဵ အသွင်အခပငေ်ခပာင်ဵ လဲေစခြင်ဵ၊ 

 ြန္ဓာကိုယ်အနဳ့အသက်ခပုခပင်ေစခြင်ဵ ၊ 

 ေကာင်ဵမနွ်သည်ဴအေခြအေနတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှေိနေစခြင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပျက်စီဵခြင်ဵ မှ 

ကာကွယ်ေစခြင်ဵ စသည်တို့ကို ပဖစ်ရစသည့် ရဖာ်စပ်ထားရသာ အရာဝတ္ထုကို 

ဆိုလိုသည်။ 
 

Cosmetic product (definition) 
 Any substance or preparation intended to be placed  
 in contact with the various external parts of the human body 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  

 

 



အလှကုန်ပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ (Product types of cosmetics) 

(၁) မျက်နှာ၊ ရပခလက်၊ နှင် ့ခန္ဓာကိုယ်အ ရရပပားရပါ် အသုံးပပုရသာ ပစ္စည်းများ၊  

Creams, emulsions, lotions, gels and oils for the skin (hands, face, feet, 

etc)  

 

(၂) မျက်နှာရပါ်တွင် ဖုံးအုပ်ပခင်း၊ ရပါငး်တငပ်ခငး်တို့တွင် အသံုးပပုရသာ   

အလှပပငပ်စ္စည်းများ၊  

Face masks (with the exception of chemical peeling products) 

 

(၃)  

 

ကိုယ်ခန္ဓာရပါ် အသံုးပပုရသာ အရည်၊ အမှုန့်၊ အဆီ စသည့် အရပခခံပစ္စည်းများ၊ 

Tinted bases (liquids, pastes, powders)  

 

(၄) ဆပ်ပပာအမျ ို းမျ ို း၊ 

Toilet soaps, deodorant soaps 

 

(၅) ရရရမွှေးများ၊ 

Perfumes, toilet waters (eau de toiletries) and eau de Cologne  

 

(၆) ရရချ ို းရာတွင ်အသံုးပပုရသာ အလှကနု်ပစ္စည်းများ၊ 

Bath and shower preparations (salts, foams, oils, gels, etc)  

 

(၇) အနံ့အသက်ရပျာက်ရစသည့်ပစ္စည်းများ၊ 

Deodorants and antiperspirants   

 

(၈) ဆံပင်အလှပပုပပင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ 

Hair care products  

 Hair tints and bleaches (including permanent hair dyes) 

 Products for waving, straightening or fixing 

 Setting products  
 Cleansing products (lotions, powders, shampoos), 

 Conditioning products (lotions, creams, oils), 

 Hairdressing products (lotions, lacquers, brilliantines) 

 



(၉) အရမွးအမှင် ဖယ်ရှားရာတွင်လည်းရကာင်း၊ ရိတ်ရာတွင်လည်းရကာငး်၊  

ကျွတ်ရစရာတွင် လည်းရကာငး် အသံုးပပုသည့်ပစ္စည်းများ၊ 

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

 

(၁၀) မျက်စိ၊ မျက်ခွံ၊ မျက်ရတာငရ်မွှေး၊ မျက်ခုံးရမွှေးတို့အတွက် အလှပပုပပင်ရာတွင် 

အသုံးပပုရသာ ပစ္စည်းများ၊ 

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

eyes  

 

(၁၁) နှုတ်ခမ်းအလှပပင်ပစ္စည်းများ၊ 

Products intended for application to the lips 

 

(၁၂) သွားနှင့်ခံတွင်းအတွက် အသံုးပပုသည့် သွားတိုက်ရဆးနှင့် အပခား  

အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ 

Products for care of the teeth and the mouth 

 

(၁၃) လက်သည်း၊ရပခသည်း အလှပပငပ်စ္စည်းများ၊  

Products for nail care and make-up 

 

(၁၄) လိင်အဂေါပပင်ပတွင် သန့်ရှင်းရရးအတွက် အသုံးပပုသည့် ပစ္စည်းများ၊ 

Products for external intimate hygiene 

 

(၁၅) ရန ရလာငပ်ခင်းမှ ကာကွယ်ရန် အသံုးပပုသည့် ပစ္စည်းများ၊ 

Sunbathing products 

 

(၁၆) အ ရရပပား အရရာငရ်ပပာငး်ရစရန် အသံုးပပုသည့် ပစ္စည်းများ၊ 

Products for tanning without sun 

 

(၁၇) အ ရရပပားမတွန့်ရန် အသံုးပပုသည့် ပစ္စည်းများ၊  

Anti-wrinkle products 

 


