ပုံ ှိပ်စာလုံးြဖင့်ြဖ ည့်စွက်ရန်
(Please fill with typewriting)
ေဆးပစည်းမှတ်ပုံတင်ြခင်းပုံစံ(၂)
Form (2) M. Device Registration
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
ြမန်မာ ိုင်ငံအစားအေသာက် ှင့်ေဆးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ
MYANMAR FOOD AND DRUG BOARD OF AUTHORITY
ဗဟိုအစားအေသာက် ှင့်ေဆးဝါးကီး ကပ်ကွပ်ကဲေရးေကာ်မတီ
CENTRAL FOOD AND DRUG SUPERVISORY COMMITTEE
ေဆးပစည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ေလ ာက်လာပုံစံ
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF MEDICAL DEVICE
ံးု သုံးအတွက်သာ
(For Official Use Only)

ေလာက်ထားသည့်ရက်စွဲ
(Date of Application)
-----------------------------

ေလာက်လာနံပါတ်
(Application No.)
-------------------------

မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ရန်
ေလာက်ထားခ
ြ င်းအတွက်သာ
(When apply for renewal)

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နံပါတ်
Registration certificate No.
--------------------

ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ
Date of issue
-----------------------

အပိုင်း(၁)။ ေလာက်ထားသူ ှင့်ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်များ
Part (1) APPLICANT
၁။ အမည် ………..………………………………………………………………...
Name………………………………………………………………………….
ုံးလိပ်စာ………………………

အိမ်လိပ်စာ…………………………………..

Office Address………………..

Residence Address…………….……………

(စကားေပ
ြ ာေကးနန်း၊ဖက်(စ်)၊ တဲလက်(စ်)

(စကားေပ
ြ ာေက းနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ တဲလက်(စ်)

နံပ ါတ်များ)……………...….

နံပါတ်များ)…………………………………...

(Telephone, Fax, telex)..…….

(Telephone, Fax, telex)……….…………....
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၂။ လုပ်ငန်းအမည် ှင့်လိပ်စာ ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
2. Name and address of company/firm ………………………………………….
(စကားေပ
ြ ာေကးနန်း၊ဖက်(စ်)၊ တဲလက်(စ်) နံပ ါတ်များ) …………….……………………..
(Telephone, Fax, Telex )………………………………………………………
၃။ လုပ်ငန်းအမျိ းအစား၊ မှတ်ပုံတင်န ံပါတ်၊ ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ၊ (ဥပမာ-ကိုယ်စားလှယ်၊
လက်ကားလုပ်ငန်း၊ ထုတ်လုပ်သူစ သည် ြဖင့် သက်ဆိုင်သည်ကိုေဖာ် ြပ ရန်) …………………….
3. Type of business undertaking its registration No.& date of issue (for example,
representative/wholesaler / manufacturer etc) ……………………………….
၄။ (က)

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပူးတွဲတင် ြပထားပါသည်။

4. (a)

Enclosed is a certificate of business registration.

(ခ)

ြမန်မာ ိုင်ငံတွင် ေဆးပစည်းပိုင်ရှင်၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေ ကာင်း အေထာက်အထား
လက်မ ှတ်ကို ပူးတွဲတင် ြပ ထားပါသည်။

(b)

Enclosed is a letter of authorization to represent the owner of medical device in
Myanmar.

အပိုင်း (၂) ေဆးပစည်းပိုင်ရှင် ှင့် ပတ်သက်ေသာအချက်များ
PART (2) OWNER OF MEDICAL DEVICE
၁။ ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်သူသည် ေဆးပစည်းပိုင်ရှင် ဟုတ်/မဟုတ်၊………………………………
………………………………………………………………………………...
1. Is the manufacturer owner of medical device?
Yes……………No…………………….
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၂။ မဟုတ်ပါက
2. If no
(က)

(a)

ေဆးပစည်းပိုင်ရှင်၏အမည် ှင့်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ( ိုင်ငံေဖာ် ြပရန်)
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Name and full address of owner of medical device (state country)
…………………………………………..…………………………….
………….………………………………………………………………

(စကားေပ
ြ ာေကးနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ တဲလက်(စ်)နံပါတ်များ)………………………………………
(Telephone, Fax, Telex)..……. ………………………………………….…...….
(ခ)

မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသည့်ေဆးပစည်း ှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ေဖာ် ြပချက်

(b)

State, on which basis the manufacture is undertaken: -

ကန်ထရိုက်စနစ် ြဖင့် ထုတ်လုပ် ြခ င်း

-

contract manufacture

-

ထုတ်လုပ်သူသည် ေဆးပစည်းပိုင်ရှင်၏ အေထာက်အပံ့ခံကုမဏီ ြဖစ် ြခင်း

-

the manufacture is a subsidiary company of owner of medical device

-

အခ
ြ ားေဖာ်ြပရန် အချက်များ ( ြပည့်စုံစွာ ေဖာ် ြပ ပါ)

-

other (please elaborate)

………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
၃။

ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် ေဖာ်ြပပါေဆးပစည်း ှင့်ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်
ထုတ်လုပ်မ နည်းစနစ်များကို မှန်ကန်တိကျစွာ လို က်နာေဆာင်ရွက်ေ ကာင်း ေဆးပစည်းပိုင်ရှင်၏ ဝန်ခံ
ချက်ကို ပူးတွဲတင်ြပ ထားပါသည်။

3.

Enclosed is an attestation by owner of medical device on compliance of
manufacturing procedure and medical device with their respective specifications.
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၄။

ကုမဏီ၏ ြဖစ်စ ်အကျ ်းချ ပ်ကို ပူးတွဲတင်ြပထားပါသည်။

4.

Enclosed is a company profile.

အပိုင်း (၃) ထုတ်လုပ်သူ ှင့် ပတ်သက်ေသာအချက်များ
PART (3) MANUFACTURER
၁။

မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသည့် ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် (ထုတ်လုပ် ြခ င်း ှင့် အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းြခ င်း)
လုပ်ငန်းများကို

1.

[

]

ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးတည်းက ေဆာင်ရွက်သည်။

[

]

ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးထက်ပို၍ ေဆာင်ရွက်သည်။

Is the manufacture (production, quality control) of said medical device undertaken by
one or more than one manufacture?
One [

]

more than one

၂။

ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးထက်ပိုပါက၊

2.

If more than one manufacturer are involved

[

]

(က)

ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးချင်း၏ တာဝန် ှင့်ဝတရား အေသးစိတ်
ေဖာ် ြပချက်များကို ပူးတွဲတင် ြပထားပါသည်။

(a)

Enclosed is a statement in detail about duties and responsibilities of each
manufacturer.

(ခ)

မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသည့် ေဆးပစည်းကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးထက်ပို၍ ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေ ကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံ၏ ေဆးပစည်း ကီး ကပ်ေရးအာဏာပိုင်မှ တရားဝင်အသိ
အမှတ်ြပ လက်မှတ်ကို ပူးတွဲတင်ြပ ထားပါသည်။

(b)

Enclosed is a certificate of official recognition by country’s medical device
regulatory authority regarding involvement of more than one manufacturer of
said medical device.
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၃။

ထုတ်လုပ်သူ(များ) ၏ အမည် (များ) ှင့် လိပ်စာ(များ) …………………………………….
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….

3.

Name(s) and address (es) of manufacturer(s) …………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

၄။
4.
၅။
5.

ထုတ်လုပ်သူ(များ)၏ လိုင်စင်(များ) ှင့် လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များကို ပူးတွဲ တင်ြပထားပါသည်။
(သင့်ေတာ်ပါက)
Enclosed is manufacture’s licences (s) appended with conditions of authorization
(where appropriate)
ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမဏီ၏ ြဖစ်စဥ်အ ြပင်၊ ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်သည့် စက် ုံ၊ အေထာက်အကူ
ပစည်းများ ှင့် ပတ်သက်သည့်အချက် အကျဥ်းချ ပ်များကို ပူးတွဲတင်ြပထားပါသည်။
Enclosed is a company profile including brief description of manufacturing facilities.

အပိုင်း (၄) ေဆးပစည်း ှင့် ပတ်သက်ေ သာအချက်များ။
PART (4) Medical Device To Be Registered
၁။

(က) အမှတ်တံဆိပ်အမည် …………………………………………………………….

1.

(a) Brand name …………………………………………………………………
(ခ) ေဆးပစည်းအမည် ………………………………………………………………
(b) Product name ………………………………………………….……………

၂။

ေဆးပစည်းအမျိ းအစား ………..…………………………………….……………
….…………………………………………………………….…………….

2.

- Type of Medical Device (Eg. General Medical Device or In-vitro Diagnostic)
……..…………………………………………….…………….……………
- Classification of Device ( Class - A, B, C, D ) ………...…………………………...
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၃။

ေဆးပစည်းထုပ်ပိုးပုံ/တင်ြပပုံ …………………………………………………………

3.

Presentation/Pack size of Medical Device …..……………………………….…...

၄။

ေဆးပစည်းတွင်ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ …………………………………………….

4.

Parts/ Contents of Medical Device ………………………………………….……..

၅။

ေဆးပစည်း၏ အညန်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပချက်များ ………………………………….…….

5.

Label of medical device ………………………………….……………………

၆။

ေဆးပစည်းထုတ်ပိုးြခင်း ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်များ။ (ပုလင်း၊ ဘူး၊ ကတ် ြပား၊ ဘူးခွံ စသည်တို အတွက်
ေဖာ် ြပချက်။)

6.

Packaging (primary package, secondary package)
(က)

အမျိ းအစားမျာ း …………………………………………………………….

(a)

Type ……………………………………………………………………

(ခ)

ထုတ်ပိုးပစည်းကို မည်သည့် ဝတ ပစည်းြဖင့် ြပ လုပ်ထားေကာင်း ေဖာ်ြပချက်။ (ဥပမာ-ပလတ်
စတစ်၊ ဖန်စသည် ြဖင့် ေဖာ်ြပချက်) ………………………………………………
………………………………………………………………………….

(b)

Nature of packaging material ……………………………………………
…………………………………………………………………….……

(ဂ)

အရွယ်ပမာဏ ……………………………...………………………………
………………………………………………………………………….

(c)

Pack size ……………..………………………………….………….……
…………………………………………………………….……….……

(ဃ)

ေဆးပစည်းသိုေလှာင်နည်း ှင့် ေဆးပစည်းသက်တမ်း ………………………………...
……………………………………………………………………………
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(d)

Storage conditions and shelf life …………………………..…………………
…………………………………………………………………………….

၇။

အသုံးြပ သည့် ရည်ရွယ်ချက် ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..….

7.

Intended Purpose ………………………………………………………………….

၈။

သုံးစွဲရန်အညန်း၊ သုံးစွဲနည်း …………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………

8.

Indications, Instruction for Use ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

၉။

ထုတ်လုပ်သူ/ပိုင်ရှင်က ေဆးပစည်း၏ အရည်အေသွးကိုက်ညီမ ဆိုင်ရာ အာမခံချက်များ………………
……………………………………………………………………...…………….

9.

Declaration of Conformity or Certificate of Analysis …………………………………..
………………………………………………………………….…………………

၁၀။

ေဆးပစည်း၏ ေဘးအ ရာယ် ြဖစ် ိုင်ေြခ ခွဲ ြခမ်းစိတ်ြဖာမ (ရှိလ င်ေဖာ်ြပရန်) …………………..……

10.

Risk Analysis (if applicable) …………...…………………………………..…………

၁၁။

ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ သက်ေ သအေထာက်အထားများ
……………………………………………………………………………………

11.

Clinical Evidence
……………………………………………………………………………………

၁၂။

ထုတ်လုပ်သည့် ိုင်ငံ ှင့် အခ
ြ ား ိုင်ငံများတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရှိမအေခ
ြ အေန
……………………………………………………………………………………

12.

Registration status in country of origin and in other countries
……………………………………………………………………………………
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အပိုင်း (၅)
PART (5)
၁။
1.

အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များသည် မှန်ကန်တိကျမရှိေ ကာင်း ဝန်ခံကတိ ြပ ပါသည်။
I hereby declare that the information provided in this application is true and correct to
Best of my knowledge.

၂။

ေဆးပစည်းမှတ်ပုံတင်ြခင်း ှင့်ပ တ်သက်၍ ကျန်းမာေရး ှင့်အားကစား၀န် ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပ န်ထားေသာ
နည်းဥပေဒများ၊ ညန် ကားချက်များ၊ အမိန် ေကာ် ြငာများကို လိုက်နာပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိ ြပ ပါသည်။
I also pledge that I shall comply with rules, regulations, directives or orders issued by the
Ministry of Health and Sports concerned in relation to Registration of Medical Device.

2.

ေလာက်ထားသူ၏ လက်မှတ် …………………………
Applicant’s signature ……………………………
အမည် ……………………………………………
Name …………………………………………..
ရာထူး …………………………………………….
Official designation ……………………………..
ကုမဏီတံဆိပ် ………………………………………
Company stamp
မှတ်ချက်။
Note:
က။ တိကျစွာ ေဖာ် ြပ ထားခ
ြ င်းမရှိပါက မူရင်းလက်မှတ်များကို မိတ ကူး၍ တင် ြပ ိုင်သည်။
a.
The photocopied certificates may be submitted unless otherwise specified.
ခ။
တင် ြပေသာ လက်မှတ်များသည် ေလာက်ထားသည့် ေန ရက်တွင် တရားဝင်ြဖစ်ဆဲြဖ စ်၍ အစစ်အမှန်များ
ြဖစ်ေ ကာင်း ေထာက်ခံချက်ပါရှိရမည်။
b.
All the certificates submitted shall be the ones valid on the date of application . They
shall be the property authenticated certificates.
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