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March 9, 2018 

ညွှန်ကကောား စော  ၁/ ၉၈ 

အ စောား အ  သောက်ထုတ်လုပ် ခြင်ား လုပ်ငန်ား ၏ အ နည်ားဆ ု ားလ  ုအပ်ြျက် 

 

ဗဟ ိုအစောားအဆသောက်နှင့််ဆ ားဝ ားကကီားကကပ်ကွပကဲ်ဆ ားဆကော်မတီ ၀၄၊၉၈ ကက မဆ် မောက် အစည်ား 

အဆဝား ို ား ြတ်ချက်က ို  ညည်ွှန်ား၍ အစောားအဆသောက်ထိုတ်လိုပ ်ခင်ားလိုပ်ငန်ား၏ အနည်ား ို ားလ ိုအပ် 

ချက်က ို ဆအောက်ပ အတ ိုင်ားသတ်မှတလ် ိုက်သည။် 

 

၁။ ကိုန်ကကမ်ားနှင့််ကိုန်ဆချော  ိုင် ောသတ်မှတခ်ျက် 

၁- ၁။ ကိုန်ကကမ်ား 

(က) လတ် တ်၍နှစ်ချ  ျို့မဟိုတဆ်သော ကိုန်ကကမ်ား ြစ် မည်။ 

(ခ) စ ချ န်စ ညွှန်၊ သတ်မှတ်ထောား မည်။ 

(ဂ) သယ်ယူပ ိုို့ဆ ောင် ောတွင်လည်ားဆကောင်ား၊ သ မာ်း ညာ်း ောတွင်လည်ားဆကောင်ား၊ အသို ား  ပ ဆသော 

ဆသတတော၊ ဗူား၊ အ တ၊် ဆတောင်ားစသည့်် သယ်ဆ ောင်ပစစညာ်းသည ် ကိုန်ကကမ်ားအောား ပျက်စီားဆစ ခင်ား၊ 

သ ိုို့မဟိုတ ်အ ညအ်ဆသွားက ို ထ ခ ိုက်ဆစ ခင်ား မ ှ ဆစ ။ 

၁- ၂။ ကိုန်ဆချော 

(က) မ မ ထိုတ်လိုပ်သည့်် အစောားအဆသောက်နှင့််စပ်လျဉ်ား၍ (ပ ဝင်ပစစညာ်း၊ ထိုတ်ပ ိုားပို ၊ တ   ပ်နှင့်် 

အ ခောား) သတ်မှတခ်ျက်ထောား ှ  မည်။ 

(ခ) ထိုတ်လိုပ်သည့််ဆနေ့မှ မည်သည့််ကောလအတွင်ား အဆကောင်ား ို ားစောားသို ားန ိုင်သည ် သတ်မှတထ်ောား 

 မည်။ 

 

၂။ လိုပ်ငန်ားတညဆ်န ော၊ အဆ ောက်အဦားနှင့််အခင်ားအကျင်ား 

၂- ၁။ လိုပ်ငန်ားတညဆ်န ောသည် အစောားအဆသောက်ထိုတ်လိုပ် ခင်ားအတွက် သင့််ဆလျော်ဆလျောက် ပတ်သည့်် 

ပတ်ဝန်ားကျင်၌ ြစ် မည်။ သန်ေ့ ှင်ားသည့်် ပတ်ဝန်ားကျင်တွင် တည် ှ  မည်  ြစ်ပပီား ကကက်၊ ယင်၊ 

ပ ိုားဆကောင်နှင့််အန ေ့အသက်  ိုားတ ိုို့မ ှကင်ားကွောသည့်် ဆန ော ြစ် မည်။ 

https://www.fda.gov.mm/?p=658


၂- ၂။ အစောားအဆသောက်ထိုတ်လိုပသ်ည့်် အဆ ောက်အဦသည ် ဂ ိုဆ  င်ဆဟောင်ား၊ တဲတန်ားလျောား၊ လူဆနအ မ် 

အ ြစ်ဆစ ။ 

၂- ၃။ အစောားအဆသောက်ထိုတ်လိုပ်သည့််အဆ ောက်အဦ၊ အခန်ားမျောားတွင် တ   စဆောန်နှင့်် ပ ိုားဆကောင်မျောား မ ှ  

ဆစ ၊ ယင်ားတ ိုို့ဝင်ဆ ောက် ခင်ားမ ပ န ိုင်ဆအောင် အစီအမ မျောား  ပ လိုပ်ထောား မည်။ 

၂- ၄။ အခင်ားအကျင်ားြွျဲို့စညာ်းထောားမှုသည် ထိုတ်လိုပ် ခင်ားအ င့်် င့််က ို အစဉ်လ ိုက်ဆ ောင် ွက် သွောားန ိုင် 

သည့်် ပို စ  ြစ် မည်။ ကဲွ ပောားဆသော ထိုတ်လိုပ် ခင်ားအ င့််မျောားက ို သီား ခောား စီဆ ောင် ွက် မည်။ 

ထ ိုသ ိုို့ဆ ောင် ွက်န ိုင် န် လ ိုအပ်ဆသောအခန်ားမျောား ကန်ေ့ထောား မည်။ 

၂- ၅။ အစောားအဆသောက် ပ  ပင် ောဆန ောသည ် အထူားသန်ေ့ ှင်ားသပ် ပ် မည်။ ကကမ်ား၊ န   ၊ မျက်နှောကျက် 

မျောားအောား လွယ်ကူစွော သန်ေ့ ှင်ားဆ ား ဆ ောင် ွက်န ိုင် န်သင့််ဆလျော်ဆသော ပစစည်ား ြင့််  ပ လိုပ်ထောား မည်။ 

(လ ိုအပ်ပ က) ကကမ်ားက ို ဆကက ပောားခင်ား ခင်ား၊ န   က ို ဆကက ပောား ြင့််ကပ် ခင်ား၊ မှန ်ြင့််ကော ခင်ား  ပ လိုပ် မည်။ 

၂- ၆။ ဆလဝင်ဆလထက်ဆကောင်ား မည်။ (လ ိုအပ်ပ က) ဆလစိုပ်ပန်ကောတပ် ခင်ား၊ ဆလဆအားစက် တပ် ခင်ား 

 ပ  မည်။ 

၂- ၇။ လို ဆလောက်ဆသော အလင်ားဆ ောင် ဆစ မည်။ 

၂- ၈။ (က) လိုပ်သောား အဝတလ်ဲခန်ား၊ လိုပ်သောားသန်ေ့စင်ခန်ားမျောား ထောားဆပား မည်။ 

(ခ) ထ ိုအခန်ားမျောားသည် အစောားအဆသောက် ပ  ပင် ောဆန ောနှင့်် တ ိုက်ရ ိုက် က်မဆန ဆစ ၊ 

ပွင့််မဆနဆစ ၊ သန်ေ့ ှင်ားဆသောအခန်ားနင်ှ့်ဆသော်လညာ်းဆကောင်ား၊ စကကြလမ်ားနှင့်် ဆသော်လညာ်းဆကောင်ား၊ 

 ခောားထောား မည်။ 

(ဂ) လိုပ်သောားသန်ေ့စင်ခန်ားနှင့််ကပ်လျက် လက်ဆ ားခန်ားက ို ထောားဆပား မည်။ 

(ဃ) လိုပ်ငန်ားခွင် လက်ဆ ားကန်က ို အစောားအဆသောက် ပ  ပင်သည့််ဆန ောသ ိုို့ မဝင်မ ီ ဆန ောတွင် 

ထောားဆပား မည်။ (လ ိုအပ်ပ က) လိုပ်ငန်ားခင်ွအတွင်၌လည်ား လိုပ်ငန်ားခွင် 

လက်ဆ ားကန်ထောားဆပား မည်။ ဆ ပ ိုက်၊ လက်ဆ ားကန်တ ိုို့ တပ် ငထ်ောားမှုသည ် လွယ်ကူစွော 

လက်ဆ ားန ိုင်မှုက ို အဆထောက်အကူ ြစ်ဆစ မည်။ ဆ ားပပီားလက်အောား  ပန်လညည်စ်ဆပဆစန ိုင်မှုက ို 

မ ြစ်ဆစ ။ 

 

၃။ စက်ပစစည်ားက   ယောတန် ောပလောမျောား 

(က) လိုပ်ငန်ားအတွက်သင့််ဆလျော် မည်။ 

(ခ) သန်ေ့ ှင်ား န်လွယ်ကူ မည်။ 



(ဂ) ထိုတ်လိုပ်သည့််အစောားအဆသောက်တွင် မသက်  ိုင်သည့််ပစစညာ်းမျောား ဆ ောဆနှောပ ဝင်သွောားမှု 

မ ြစ်န ိုင်ဆသော စက်ပစစညာ်းမျောား ြစ် မည်။ 

(ဃ) လိုပ်ငန်ားတောဝန်ထမာ်းဆ ောင်စဉ် သတ်မှတလ်ိုပ်ငန်ားဝတ်စို  ဝတ ်မည်။ 

 

၄။ ဝန်ထမ်ားလိုပ်သောား 

(က) အစောားအဆသောက်က ို တ ိုက်ရ ိုက်က ိုင်တွယ ်သည့်် လိုပ်သောားတ ိုင်ား ကျန်ားမောဆ ား အစစ်ဆ ားခ  

ထောား မည်။ ပဏောမ ကျန်ားမောဆ ားစစ်ဆ ား ခင်ားနှင့်် ပို မှန်စစ်ဆ ား ခင်ားဟူ၍ ခွဲ ခောားဆ ောင် ွက်  မည်။ 

(ခ) ဝန်ထမ်ားမျောားသည် အစောားအဆသောက်မှတစ် င့်် ကူားစက်န ိုင်ဆသော ဆ ောဂ  ှ သူ၊ သယ်ဆ ောင်သူ၊ 

 ပည်တည်နော ှ သူ၊ အဆ  ပောားဆ ောဂ  ှ သူ၊ ဝမ်ားနှင့််ပတ်သက်ဆသော ကူားစက်ဆ ောဂ  ှ သူ မ ြစ်ဆစ ။ 

(ဂ) ကျွမ်ားကျင်ဆသောလိုပ်ငန်ားအဆတွျို့အကက   ှ သူမ ှကကီားကကပ် မည်။ 

(ဃ) လိုပ်ငန်ားတောဝန်ထမာ်းဆ ောင်စဉ် သတ်မှတလ်ိုပ်ငန်ားဝတ်စို  ဝတ ်မည်။ 

 

၅။ လိုပ်ငန်ားခင်ွသန်ေ့ ှင်ားဆ ား 

(က) လိုပ်ငန်ားခင်ွသန်ေ့ ှင်ားဆ ားက ို ဆ ောင် ွက် မည်။ ထ ိုသ ိုို့ဆ ောင် ွက် ောတွင် ပို မှနသ်န်ေ့ ှင်ားဆ ား၊ 

အထူားသန်ေ့ ှင်ားဆ ားဟူ၍ ခွဲ ခောားဆ ောင် ွက် မည်။ 

(ခ) လိုပ်ငန်ားခင်ွသို ား အသို ားအဆ ောင်ပစစညာ်းမျောားက ို ဆ ားဆကကော န် သီားသန်ေ့ဆန ောထောား 

ဆ ောင် ွက် မည်။ 

(ဂ) သတ်မှတ်သန်ေ့ ှင်ားဆ ား ဆ ောင် ွက်မှုနည်ားစဉ်က ို  ပ စိုထောား မည်။ အ  ိုပ  သတ်မှတ် 

နည်ားစဉ်အတ ိုင်ား ဆ ောင် ွက် မည်။ 

(ဃ) လိုပ်ငန်ားစဉ်သန်ေ့ ှင်ားမှုက ို အဆထောက်အကူ ပ ဆသော အစီအမ မျောားဆ ောင် ွက်ထောား မည်။ 

(ဥပမော အမှိုက်ပို ား ှ  ခင်ား၊ စောားကကင်ားစောားကျန်မျောားမပစ်ချ ခင်ားစသည် ြင့််) 

 

၆။ မှတတ်မ်ားထ န်ားသ မ်ား ခင်ား 

ဆအောက်ပ မှတ်တမ်ားမျောားက ို စနစ်တကျထ န်ားသ မာ်းထောား မည်။ 

(က) စက်ပစစည်ားက   ယောမျောားနင်ှ့် စပ်လျဉ်ား၍ သို ားစွဲမှု (Log book) ကက ့်ခ ိုင်ဆ ားဆ ောင် ွက်မှု 

သန်ေ့ ှင်ားဆ ားဆ ောင် ွက်မှု စက်ရို  ပင် င်မှု လည်ပတ်စဉ် ပင် ငမ်ှု စက်အတ ိုင်ားအထွောမျောား ချ န်ည  မှု 

(ခ) ဝန်ထမ်ားမျောားနှင့််စပ်လျဉ်ား၍ စစ်ဆ ားဆတွျို့ ှ ချက် နောမကျန်ားမှု ဆ ားကိုသမှု  



(ဂ) ထိုတ်လိုပ်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ား၍ ထိုတ်လိုပ်အပတ်စဉ်မျောား အ ညအ်ဆသွားစစ်ဆ ားဆတွျို့ ှ ချက်မျောား 

(ကိုန်ကကမ်ား၊ ကိုန်ဆချော) 

 

၇။ ကိုန်ကကမ်ားမျောားနှင့််ထိုတ်လိုပ်ပပီားအစောားအဆသောက်မျောားက ို အ ညအ်ဆသွားစစ်ဆ ား ခင်ား 

(က) ကိုန်ကကမ်ားမျောားအောား ကိုန်ဆချောထိုတ်လိုပ် ခင်ားမ ပ မီ မူခသတ်မှတခ်ျက်မျောားနင်ှ့် ည၊ီ မညီ 

လ ိုအပ်ဆသော ဓ တ်ခွဲစစ်ဆ ားမှုမျောား ဆ ောင် ွက် မည်။ 

(ခ) ထိုတ်လိုပ်ပပီား ကိုန်ဆချောမျောား မူလသတ်မှတ်ချက်နှင့််ည၊ီ မည ီ ဓ တ်ခွဲစစ်ဆ ားမှုမျောား 

ဆ ောင် ွက် မည်။ 

(ဂ) သတ်တမ်ားကိုန် ဆနေ့စွဲသတ်မှတ ်ခင်ားက ို ဓ တ်ခွစဲစ်ဆ ား ဆတွျို့ ှ ချက်ဆပေါ်အဆ ခခ ၍သော 

သတ်မှတ ်မည်။ 

 

  



Minimum requirements for the food industry 

March 9, 2018 

Order Instruction 1/98 

According to the decision of the 04/98th meeting of the Central Food and Drug 

Administration Committee, the minimum requirements for the food industry are as follows; 

 

1. Specification for raw material and finished products 

1-1. Raw materials 

(A) must be fresh and not expired 

(B) standards must be specified 

(C) in transportation or storage, food contact materials/ food containers such as boxes, 

cans, bags, baskets must not damage the raw materials and its quality 

1-2. Finished Products 

(A) Regard to the food finished product, there must be specified standard for 

ingredients, packing materials, brand label and other 

(B) Identified the best time to consume it from the date of manufacture 

2. Industry location, infrastructure and layout 

2-1. The industry location must be in a suitable environment for food production. It must be 

located in a clean environment and it must be free from fly, rats, mice, insects and odors. 

2-2. The food production facility must not be located in the old warehouse, tent and house. 

2-3. Food processing facilities and rooms must be free of animals and insects. Arrangements 

must be made to prevent them. 

2-4. The layout for food processing must be designed for the production process 

sequentially. Different production process must be carried out separately. The necessary 

rooms must be created for this purpose. 

https://www.fda.gov.mm/?p=658


2-5. The food preparation area must be extremely clean and tidy. Floor, wall and ceilings 

must be made of suitable materials for easy cleaning. Tiling the floor, tiling the wall and 

installing the glass must be made (if necessary). 

2-6. It must be good ventilation, installed exhaust fan and air conditioner (if necessary).  

2-7. Adequate lighting must be provided. 

2-8 (A) Workers' changing room, hand wash, cleaning facilities and toilets must be provided. 

(B) The changing rooms must not be directly connected to the food preparation area, 

keep closed and must be separated with a clean room and by passage. 

(C) Basins must be placed next to the workers' toilet. 

(D) The hand wash basin must be kept in place before entering the food preparation area 

and also in the workplace (if necessary). The installation of hand basins and pipes must 

facilitate for easy hand washing. Avoid contamination after hand washing. 

 

3. Equipment, machines and tools must be 

(A) suitable for food business 

(B) easy to clean 

(C) designed not to contaminate the unrelated ingredients in the food product 

 

4. Staff and worker 

(A) Every worker who handles food directly must undergo a health examination. It 

included primary health check-up and regular health check-up. 

(B) Food prepared staff must not be infected with food-borne diseases and diarrhoea, 

must not be carrier, must not have infected wound and skin diseases. 

(C) Supervisor must be experienced skilled person.  

(D) Must wear the prescribed uniform while on duty. 

 

5. Workplace cleaning 



(A) Workplace cleaning must be carried out. It must be performed as regular cleaning and 

special cleaning. (if necessary) 

(B) A special place shall/must be set for the washing of used equipment 

(C) The prescribed cleaning procedure shall be prepared and followed it. 

(D) Arrangements shall be made to support the cleanliness of workplace. (For example: 

placing a trash bin, not throw away leftovers) 

 

6. Records keeping 

The following records must be documented: 

(A) Records for Log book, maintenance, servicing, cleaning and calibration related to the 

machines and equipment  

(B) Records for medical check-up and treatment of illness related to the employees 

(C) Records for production lots, findings from quality inspection (Raw and finished 

product) 

(D) Records for safety work place (daily cleaning, fire, waste disposal) 

 

7. Quality control for finished food product and raw materials. 

(A) Necessary laboratory tests of raw materials shall be performed in accordance with 

the defined specification before the production. 

(B) Products shall be analyzed by Necessary laboratory tests in accordance with the 

original specifications. 

(C) The expiration date shall be determined based on the laboratory test findings. 

 


