ပုံ ှိပ်စာလုံးြဖင့် ြဖည့်စွက်ရန်
(Please fill with typewriting)
ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်ြခင်းပုံစံ(၁)
Form (1) M. Device Manufacturer

ြ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
ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်သူေလာက်လာပုံစံ
APPLICATION FORM FOR MEDICAL DEVICE MANUFACTURER'S LICENCE
ံးု သုံးအတွက်သာ
(For Official Use Only)

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

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

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး
ေလာက်ထားခ
ြ င်းအတွက်သာ
(When apply for renewal)

လိုင်စင်နံပါတ်
Licence No.
--------------------

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

အပိုင်း(၁)။ ထုတ်လုပ်သူလိုင်စင်ေလာက်ထားသူ ှင့်ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်များ
Part (1) APPLICANT
၁။ (က) ေလာက်ထားသူအမည် …………………………………………………………………..
Name………………………………………………………………………………
(ခ) ုံးလိပ်စာ……………………………… အိမ်လိပ်စာ…………………………………...
Office Address……………………….. Residence Address………………………… .
(ဂ) (စကားေပ
ြ ာေကးနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ အီးေမးလိပ်စာ)

(စကားေပ
ြ ာေကးနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ နံပါတ်များ)…………...

………………………………….

…………………………………………….

(Telephone, Fax, email address)…..

(Telephone, Fax No)………………………...

………………………………….

…………………………………………….
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၂။ လုပ်ငန်းအမည် ှင့်စက် ုံလိပ်စာ……………………………………………………………….
Name and address of company/factory…………………………………………………
(စကားေပ
ြ ာေကးနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ အီးေမးလိပ်စာ)…………………………………………………….
(Telephone, Fax, email address)…………………………………………………………
၃။ လုပ်ငန်းဖွဲစည်းပုံအမျိ းအစား (အစုစပ်လုပ်ငန်း သို မဟုတ် အခ
ြ ား)……………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Form of Organization (partnership or other)………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
၄။ ပိုင်ဆိုင်မ( ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံြခားသား၊ထည့်ဝင်မ ရာခိုင် န်း)……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Ownership (national; foreigner; percentage of ownership)……………………………….
…………………………………………………………………………………………
၅။ မတည်ေငွရင်း (ကျပ်၊ အေမရိကန်ေဒ လာ)………………………………………………………
Capital (Kyats/ US$)…………………………………………………………………….
အပိုင်း(၂)။ ေဆးပစည်းပိုင်ရှင/် ထုတ်လုပ်သူ ှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များ
PART (2) OWNER/MANUFACTURER OF MEDICAL DEVICE
၁။ ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်သူသည် ေဆးပစည်းပိုင်ရှင် ဟုတ်/မဟုတ် ၊ ……………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Is the manufacturer owner of Medical Device? Yes……………….. No ………………….
၂။ မဟုတ်ပါက --- If No
(က) ေဆးပစည်းပိုင်ရှင်၏ အမည် ှင့်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ ( ိုင်ငံေဖာ် ြပရန်) ……………………………
………………………………………………………………………………………...
Name and full address of owner (state country)…………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
(စကားေပ
ြ ာေကးနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ အီးေမးလိပ်စာ)……………………………………………………
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(Telephone, Fax, email address) ………………………………………………………
(ခ) ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မေဖာ် ြပချက်
State on which basis the manufacturer is undertaken:
ကန်ထရိုက်စနစ် ြဖင့် ထုတ်လုပ် ြခင်း
- Contract manufacturer
ထုတ်လုပ်သူသည် ေဆးပစည်းပိုင်ရှင်၏ အေထာက်အပံ့ခံကုမဏီ ြဖစ် ြခင်း
-

The manufacturer is a subsidiary company of owner of Medical Device
အခ
ြ ားေဖာ် ြပရန် အချက်များ ( ြပည့်စုံစွာ ေဖာ် ြပပါ)

၃။

Other (please elaborate)

ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် (ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းြခင်း ှင့် ပိုးသတ်ြခင်း) လုပ်ငန်းများကို
ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးတည်းက ေဆာင်ရွက်သည်။
ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးထက်ပို၍ ေဆာင်ရွက်သည်။
Is the manufacture (Production, quality control and sterilization) of said medical device
Undertaken by one or more than one manufacturer?
One[ ]

၄။

More than one [ ]

ထုတ်လုပ်သူ(များ)၏ အမည် (များ) ှင့် လိပ်စာ (များ)။ …………………………………………
……………………………………………………………………………………
Name (s) and address (es) of manufacturer (s) ……………………………………..
…………………………………………………………………………………...

၅။

ေဆးပစည်းအရည်အေသွး အာမခံမည့်သူ၏ အမည် ှင့်လိပ်စာ ………………………………….
………………………………………………………………………………….
Name and address of person responsible for quality assurance ……………………
…………………………………………………………………………………..
(စကားေပ
ြ ာေကးနန်း၊ ဖက်(စ်)၊ အီးေမးလိပ်စာ) ………………………………………………
(Telephone, Fax, email address) …………………………………………………

3

အပိုင်း (၃)။ ဝန်ထမ်း ှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များ
PART (3) EMPLOYEES
၁။

ဝန်ထမ်းအေရအတွက် (
မှတ်ချက်။

) ဦး

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ ပညာအရည်အချင်း၊ ရာထူး ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့် ေဖာ် ြပရန်။

Number of employee (please classify employee as per job description)
၂။

ထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်း ကီး ကပ်ေဆာင်ရွက်မည့်သူ၏
(က)

အမည် …………………………………………………………………….
Name of production supervisor ……………………………………………

(ခ)

ပညာအရည်အချင်း (ေအာင်လက်မှတ်ပူးတွဲ) ………………………………………
Qualifications (Attached with Certificate) …………………………………

(ဂ)

လုပ်ငန်းအေတွအ က ံ ှင့် က မ်းကျင်မ .……………………………………………
Work Experience and Experties …………………………………………...

၃။

အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း ကီး ကပ်ေဆာင်ရွက်မည့်သူ၏
(က)

အမည် …………………………………………………………………….
Name of quality control supervisor ………………………………………...

(ခ)

ပညာအရည်အချင်း (ေအာင်လက်မှတ်ပူးတွဲ) ………………………………………
Qualifications (Attached with Certificate) ………………………………….

(ဂ)

လုပ်ငန်းအေတွအ က ံ ှင့် က မ်းကျင်မ .……………………………………………
Work Experience and Experties …………………………………………...

အပိုင်း (၄)။ ထုတ်လုပ်မည့် ေဆးပစည်း ှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များ
PART (4) Medical Devices To Be Manufactured
၁။

အမှတ်တံဆိပ်အမည် …………………………………………………………………
Brand Name …………………………………………………………………….

၂။

ေဆးပစည်းအမည် …………………………………………………………………..
Product Name …………………………………………………………………..
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၃။

ေဆးပစည်းအမျိ းအစား ……………………………………………………………….
Type of Medical Device (Eg. General Medical Device or In Vitro Diagnostic) ……….
…………………………………………………………………………………

၄။

ေဆးပစည်းထုတ်ပိုးပုံ/တင် ြပပုံ …………………………………………………………
Presentation/Pack size of Medical Device ………………………………………...

၅။

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

၆။

ေဆးပစည်း၏အမှတ်တံဆိပ်ေဖာ်ြပချက်များ ………………………………………………
Label of medical device …………………………………………………………

၇။

အသုံးြပ သည့်ရည်ရွယ်ချက် …………………………………………………………...
Intended Purpose ………………………………………………………………

မှတ်ချက်။
၈။

ထုတ်လုပ်မည့် ေဆးပစည်းတစ်ခုထက်ပိုပါက ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့် ေဖာ်ြပရန်။

ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးေသာကုန် ကမ်းပစည်းများစာရင်း
………………………………………………………………………………….
List of raw materials ……………………………………………………………

၉။

ေဆးပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးေသာကုန် ကမ်းပစည်းများကိုဝယ်ယူခဲ့သည့်

ကုမဏီ/ဆိုင်အမည် ှင့်

လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ
………………………………………………………………………………….
Raw material supplier's name & address …………………………………………..
………………………………………………………………………………….
မှတ်ချက်။
၁၀။

ကုန် ကမ်းဝယ်ယူခဲ့သည့်ေနရာတစ်ခုထက်ပိုပါက ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့် ေဖာ် ြပရန်။

ေဆးပစည်း ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ ………………………………..
Specification of medical device ………………………………………………….

၁၁။

အသုံးြပ ေသာကုန် ကမ်းပစည်းများ၏ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ …………………………...
Specification of raw materials …………………………………………………….
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၁၂။

ေဆးပစည်းထုတ်ပိုးြခင်း ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ (ပုလင်း၊ ဗူး၊ ကတ် ြပား၊ ဗူးခွံ
စသည်တို အတွက် ေဖာ်ြပချက်)
Specification of Packaging material (primary package, secondary package)
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

၁၃။

ေဆးပစည်းသိုေလှာင်ရမည့် အေခ
ြ အေန ှင့် ေဆးပစည်းသက်တမ်း …………………………….
Storage conditions and shelf life …………………………………………………..

၁၄။

အသုံးြပ ပုံအညန်း …………………………………………………………………..
Instruction for use ………………………………………………………………...

၁၅။

ေဆးပစည်းသုံးစွဲမ ြပ ရာတွင် ြဖစ်ေပ ိုင်ေသာ ေဘးအ ရာယ် ြဖစ် ိုင်ေြခများ …………………
Risk assessment …………………………………………………………………..

အပိုင်း (၅)။

အေဆာက်အအုံေြမေနရာ၊ စက်ပစည်းကိရိယာများ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်များ

PART (5)

PREMISES AND EQUIPMENTS

၁။

အေဆာက်အအုံ၊ ေမ
ြ ေနရာတို ၏ အခင်းအကျင်းေဖာ်ြပချက် ………………………………….
Localization map & layout of the premises ………………………………………...

၂။

သက်ဆိုင်ရာဌာနစိတ်ပုံစံ ……………………………………………………………..
Blue - print of the section …………………………………………………………

၃။

စက်ပစည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများစာရင်း ှင့် ယင်းတို ၏အသုံးြပ ပုံေဖာ် ြပချက် ……………..
………………………………………………………………………………….
Machinery, instrument, equipment list and their uses ………………………………
………………………………………………………………………………….

အပိုင်း (၆)။

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစ ်များအတွက်သတ်မှတ်ချက်များ

PART (6)

STANDARD OPERATING PROCEDURES

၁။

ေဆးပစည်းထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ……………………………………………
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Production process (Manufacturing flow chart) …………………………………...
၂။

ပိုးသန် စင်သည့် နည်းစနစ်အဆင့်ဆင့် …………………………………………………...
Sterilization process ……………………………………………………………...

၃။

အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် …………………………………………...
Quality control process ………………………………………………………..

၄။

ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်း …………………………………………………………...
Certificate of Analysis ………………………………………………………….

၅။

အခ
ြ ားစမ်းသပ်နည်းများ (အဏုဇီဝစမ်းသပ်ချက်၊ တည် မဲမစမ်းသပ်ချက် စသည် ြဖင့်) ………………
………………………………………………………………………………….
Other test method (such as microbiological test, stability test etc.)………………….
………………………………………………………………………………….

အပိုင်း (၇)။ ပူးတွဲေပးပို ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ (ဥပမာ-ကုမဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ ၊ သက်ဆိုင်ရာ
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ သို မဟုတ် အဖွဲ၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ ၊ ပုဂလိက စက်မလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်မိတ
စသည်ြဖင့်)
၁။

……………………………………………

၂။

……………………………………………

၃။

……………………………………………

အပိုင်း (၈)။ အာမခံချက် ှင့် ဝန်ခံချက်များ
၁။

အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များသည် မှန်ကန်တိကျမရှိေ ကာင်း တာဝန်ယူပါသည်။
I hereby declare that the information provided in this application is true and correct
to the best of my knowledge

၂။

ေဆးပစည်းထုတ်လုပ် ြခင်း ှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရး ှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ
နည်းဥပေဒများ၊ ညန် ကားချက်များ၊ အမိန် ေကာ်ြငာများကို လိုက်နာပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ 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 manufacture of medical
device.
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ေလာက်ထားသူလက်မှတ် …………………...
Applicant's Signature ………………….
အမည် ………………………………….
Name …………………………………
ရာထူး …………………………………..
Official designation ……………………
ကုမဏီတံဆိပ် ………………………..........
Company stamp ………………………..
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