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User Guide for Local Manufacturer (Applicant) 

1. User Dashboard 

 

 Login ဝငပ်ပ ြီးပါက Figure(1.1) တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး မ မ လလ  က်ထ ြီးလ ိုလသ  Service Type 

မ  ြီး (Food, Cosmetic, Medical Device စသည ်) အ ြီး လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။ 

 Cosmetic Notification (မှတ်တမ်ြီးတငပ်ြငြ်ီး) နငှ်  Cosmetic Manufacturing Certificate 

(ထိုတ်လိုပ်ပြငြ်ီး) လထ က်ြံြ က် လလ  က်ထ ြီးလ ိုသူမ  ြီးသည ် Cosmetic Box အ ြီး လရွြီးြ ယ်၍ 

ဝငလ်ရ က်လလ  က်ထ ြီးရမည်။ 

 

Figure 1.1: User Dashboard 

2. Cosmetic Dashboard 
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Cosmetic Dashboard တွင ်Figure(2.1) တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး- 

 Notification 

 FDA Announcement 

 Local Manufacturer 

 Download ဟူ၍ အပ ိုငြ်ီး(၄)ပ ိုငြ်ီး ြွွဲပြ ြီးလတွွေ့ ပမငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

Figure 2.1: Cosmetic Dashboard 

 

3. Local Manufacturer 

 

Local Manufacturer တွင ်- 

 New Application 

 Renew Application 
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 Product Extension 

 Incomplete Application 

 Draft Application ဟူ၍ အပ ိုငြ်ီး(၅)ပ ိုငြ်ီး ြွွဲပြ ြီးလတွွေ့ ပမငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

3.1. New Application 

 

 New Application Link အ ြီး နှ ပ်လ ိုက်ပါက erugiF(1.3) တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး 

လလ  က်လ  ပြည ်သွငြ်ီးရမည  ်ပံိုစံအ ြီး လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစ်ပါသည်။  

 ပံိုပါအတ ိုငြ်ီး Company Information, Manufacture Information, Brand Details 

Product Details , Document Attachments ဟူ၍ Tab (၅) ြိုပြင  ်ြွွဲပြ ြီးပမငရ်ပါမည်။ 

 ပံိုပါအတ ိုငြ်ီး Company Information Tab တွင ်

အလကှန်ုပစ္စည််းဈ ်းကွကတ်ငရ်န်တာဝန်ရှှိသည  ်

ပပည်တငွ််းကမု္ပဏီနငှ ပ်တသ်ကဈ်သာအချကအ်လကမ်္ျာ်းနငှ  ် ပပည်တငွ််းကမု္ပဏီကှိယုစ်္ာ်းပပြုသနူငှ  ်

သကဆ်ှိငုဈ်သာ အချကအ်လကမ်္ျာ်းအာ်း မှနက်နစ်ွ  ပြည ်သွငြ်ီးရပါမည်။ 

 Name of Company, Telephone Number, Address of Company, Email Address နငှ  ်

Business Registration Number ၌ Account Registration ပပြုလိုပ်ြွဲ စဉ်က DICA ဘက်မှ 

API ပြင  ်ယူထ ြီးသည ်အြ က်အလက်မ  ြီးအ ြီး စနစ်မ ှAuto ပြည ်လပြီးထ ြီးမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 Representative Person နငှ် ပတ်သတ်သည်  Information မ  ြီးအ ြီးပပည် စံိုစွ လြ ်ပပရမည်။ 

 

 



 

Fully online e-Submission System | User Guide for Applicant, Public User 6 

 

 

 

Figure 3.1: New Application 

 

 လန က်တစ်ဆင အ်လနပြင  ် Figure(3.2)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး MangfactgiF Infoimatron အ ြီး 

မှနက်နစ်ွ  လရွြီးြ ယ်ပြည ်သွငြ်ီးလပြီးရမည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 3.2: Manufacture Information 

 

လန က်တစ်ဆင အ်လနပြင  ်Figure(3.3)တွင ်ပပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး မ မ လလ  က်ထ ြီးလ ိုသည  ်အမှ္တတ်ဆံှိပ်အ ြီး 

လရွြီးြ ယ်ပြည ်သွငြ်ီးရမည်ပြစ်ပါသည်။  
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Figure 3.3: Brand Details 

 

လန က်တစ်ဆင အ်လနပြင  ်Figure(3.4)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး မ မ လလ  က်ထ ြီးလ ိုသည  ်အမှ္တတ်ဆံှိပ်နငှ  ်

ကန်ုပစ္စည််းအမ္ည် Net weight တှို   အ ြီး လရွြီးြ ယ်ပြည ်သွငြ်ီးရမည်ပြစပ်ါသည်။  

Change Update Photo)  
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Figure 3.4: Product Details 

 

 လန က်တစ်ဆင အ်လနပြင  ် Figure(3.5)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး ပူ်းတွွဲဈပ်းပှို  ရန်လှိအုပ်ဈသာ 

စ္ာရွကစ်္ာတမ်္်းမ္ျာ်းအ ြီး မှနက်နစ် ွ လရွြီးြ ယ်ပြည ်သွငြ်ီးလပြီးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 3.5: Document Attachments 

 

 အဆင ဆ်င် ပြည် သွငြ်ီးပပ ြီးလ င ် အြ က်အလက်မ  ြီးအ ြီးလံိုြီး ပပည ်စံိုမှနက်နပ်ြငြ်ီး ရှ  မရှ  စ စစ်ရမည် 

ပြစ်ပါသည်။ သက်ဆ ိုငရ်  Tab တစ်ြိုြ ငြ်ီးစ နှ ပ်၍ ပပနလ်ည်ကကည ်ရှု ပပငဆ်ငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပပ ြီး 

အြ က်အလက်အ ြီးလံိုြီးမှနက်နပ်ါက Figure(3.6)တွင ် ပပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Complete Button 

အ ြီးနှ ပ်၍ လငလွပြီးလြ န ိုငပ်ါသည်။ 
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Figure 3.6: Complete 

 Complete Button အ ြီးနှ ပ်လ ိုက်ပါက Figure(3.7)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Assessment Fees 

လပြီးလြ မည ်အပ ိုငြ်ီးသ ို   လရ က်ရှ မညပ်ြစ်ပါသည်။ 

 လပြီးသွငြ်ီးရမည ် Assessment Fees ပမ ဏနငှ  ် Bank Service Fees  မ  ြီးအ ြီး စနစ်မ ှ

ပပသလပြီးထ ြီးပါမည်။ 

 အဆ ိုပါ Page တွင ် မ မ လပြီးလြ လ ိုသည ် Payment Method အ ြီးလရွြီးြ ယ်၍ Pay Button 

အ ြီးနှ ပ်ရပါမည်။ 

 ဥပမ  CB Pay ပြင လ်ပြီးလြ လ ိုပါက CB Pay အ ြီးလရွြီး၍ Pay Button အ ြီးနှ ပ်ရပါမည်။ 

 

 

Figure 3.7: MPU Payment Form 

 

 Figure(3.8)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး QR Code အ ြီး လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစ်ပပ ြီး မ မ ြိုနြ်ီးရှ  CB Pay App 

တွင ်ပါရှ သည ် QR Scanner ပြင  ်အဆ ိုပါ  Code  အ ြီးြတ်၍ လငလွပြီးလြ န ိုငပ်ါမည်။ 

 လငလွပြီးလြ မှုလအ ငပ်မငပ်ါက Payment Success ပြစ်သည  ် Message အ ြီး 

လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 3.8: QR Code 

 

 အဆ ိုပါလငလွပြီးလြ မှုသည် အပပ ြီးသတ်လငလွပြီးလြ မှုမဟိုတ်ပါ / က နရှ် လသ  စက်ရံိုစစ်လဆြီးြနငှ်  

ဓ တ်ြွွဲစစ်လဆြီးြအ ြီး  ဌ နမှ တွက်ြ က်၍ လပြီးလြ ရန ်လငပွမ ဏအ ြီး စနစမ်ှ ပပနလ်ည်လပြီးပ ို  မည်ပြစ်၍ 

Announcement ရှ  Payable တွငဝ်ငလ်ရ ကစ်စ်လဆြီး၍ လပြီးသွငြ်ီးန ိုငသ်ည်။   

 

 

3.2. Renew Application 

 

 Figure(3.9)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Applicant User မှ လလ  က်ထ ြီးလသ  Application 

Form ၏ Certificate သက်တမ်ြီးကိုနဆ်ံိုြီးရန ်(1)လ အလ ိုတွင ် Renew Application Link တငွ ်

ဝငလ်ရ က် လလ  က်ထ ြီးရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 RFnFw Applrcatron  လလ  က်ထ ြီးရနအ်တွက် ပံိုတွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး RFnFwal Bgtton က ို 

နှ ပ်လပြီးရပါမည်။ 
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Figure 3.9: Renew Application 

 Renewal Button ကှိနုှှိပ်လှိကု်လျှင ် Figure(3.10)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး 

လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။ 

 ပုံပါအတှိငု််း Manufacturer Information Tab တငွ ် မ္ှိမ္ှိပပန်လည်ဈလျှာကထ်ာ်းလှိဈုသာ 

ထတုလ်ပ်ုသနူငှ  ် ပတသ်ကသ်ည ် အချကအ်လကမ်္ျာ်းအာ်းလံု်းကှို 

ပပည ်ပပည ်စ္ံုစ္ံပုြည ်သငွ််းဈပ်းရမ္ည်ပြစ္်ပါသည်။ 
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Figure 3.10: Manufacturer Information 

 

 လန က်တစ်ဆင အ်လနပြင  ် Figure(3.11)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Biand DFtarls တွင ်  Biand 

AppiovFd Lrsts ၌ မ မ ယြငလ်လ  က်ထ ြီးြွဲ လသ   အမှတ်တံဆ ပ်မ  ြီးအ ြီးလတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစ်ပါသည်။  
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 သက်တမ််းတ  ်း လ  ျှောက်ထျှော်းမည့််  အမှတတ်ံဆ ပ်မ ျှော်းက   ပံိုပါအတ ိုငြ်ီး Add Bgtton က ိုနှ ပ်၍ 

အြ က်အလက်မ  ြီးက ို ပပည ်စံိုမှနက်နစ်ွ ပြည ်သငွြ်ီးရပါမည်။ 

 

 

Figure 3.11: Brand Details  

 

 လန က်တစ်ဆင အ်လနပြင  ်Figure(3.12)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Product Details Tab တွင ်

Product Approved Lists ၌ မ မ ယြင ်လလ  က်ထ ြီးြွဲ လသ  အမှတ်တံဆ ပ်နငှ က်ိုနပ်စ္စည််းအမ္ည်နငှ  ်

ပတသ်ကသ်ည  ်အချကအ်လကမ်္ျာ်းကှို ဈတွွေ့ ပမ္ငန်ှိငုမ်္ည်ပြစ္်ပါသည်။  သက်တမ််းတ  ်း လ  ျှောက်ထျှော်းမည့််  

Product မ  ြီးအ ြီး  ပံိုပါအတ ိုငြ်ီး မ မ လလ  က်ထ ြီးလ ိုသည ်  Product နငှ ပ်တ်သက်သည  ်

အြ က်အလက်မ  ြီးအ ြီး ပပည ်စံိုမှနက်နစ်ွ  ပြည ်သွငြ်ီးလပြီးရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 



 

Fully online e-Submission System | User Guide for Applicant, Public User 17 

 

 

Figure 3.12: Product Details 

 

 လန က်တစ်ဆင အ်လနပြင  ်Figure(3.13)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Document Attachments Tab 

တွင ်Approved Document Attachment Lists ၌ မ မ ယြငလ်လ  က်ထ ြီးြွဲ လသ  

စ ရွက်စ တမ်ြီးမ  ြီးအ ြီး လတွွေ့ ပမငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ သက်တမ််းတ  ်း လ  ျှောက်ထျှော်းရျှောတွင်    အပ်မည့်် 

စ ရွက်စ တမ်ြီးမ  ြီးအ ြီး   ပံိုပါအတ ိုငြ်ီး ပပည ်စံိုမှနက်နစ်ွ  ပြည ်သွငြ်ီးလပြီးရမည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 3.13: Document Attachments 

 

 အြ က်အလက်မ  ြီးအ ြီး ပပည ်စံိုစွ  ပြည ်သငွြ်ီးပပ ြီးပါက သက်ဆ ိုငရ်  Tab တစ်ြိုြ ငြ်ီးစ နှ ပ်၍ 

ပပနလ်ည်ကကည ်ရှု ပပငဆ်ငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပပ ြီး အြ က်အလက်အ ြီးလံိုြီးမှနက်န ် ပပည ်စံိုပါက 
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Figure(3.14)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Complete Button အ ြီးနှ ပ်၍  

လငပွြည ်သွငြ်ီးလပြီးပြငြ်ီးအ ြီးဆက်လက်လဆ ငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 

 

 

Figure 3.14: Complete 

 Complete Button အ ြီးနှ ပ်လ ိုက်ပါက Figure(3.15)တွငပ်ပထ ြီးသည အ်တ ိုငြ်ီး 

လငလွပြီးလြ မည ်အပ ိုငြ်ီးသ ို   လရ က်ရှ မည်ပြစ်ပါသည်။ 

 လပြီးသွငြ်ီးရမည ် ပမ ဏ Assessment Fees နငှ  ် Banking Service Fees  မ  ြီးအ ြီး စနစ်မှ 

ပပသလပြီးထ ြီးပါမည်။ 

 အဆ ိုပါ Page တွင ် မ မ လပြီးလြ လ ိုသည  ် Payment Method အ ြီးလရွြီးြ ယ်၍ Pay Button 

အ ြီးနှ ပ်ရပါမည်။ 

 ဥပမ  CB Pay ပြင လ်ပြီးလြ လ ိုပါက CB Pay အ ြီးလရွြီး၍ Pay Button အ ြီးနှ ပ်ရပါမည်။ 
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Figure 3.15: MPU Payment Form 

 

 Figure(3.16)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး QR Code အ ြီး လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစ်ပပ ြီး မ မ ြိုနြ်ီးရှ  CB Pay App 

တွင ်ပါရှ သည ် QR Scanner ပြင  ်အဆ ိုပါ  Code  အ ြီးြတ်၍ လငလွပြီးလြ န ိုငပ်ါမည်။ 

 လငလွပြီးလြ မှုလအ ငပ်မငပ်ါက Payment Success ပြစ်သည  ်Message အ ြီး 

လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။ 

 

 အဆ ိုပါလငလွပြီးလြ မှုသည် အပပ ြီးသတ်လငလွပြီးလြ မှုမဟိုတ်ပါ / က နရှ် လသ  စက်ရံိုစစ်လဆြီးြနငှ်  

ဓ တ်ြွွဲစစ်လဆြီးြအ ြီး  ဌ နမှ တွက်ြ က်၍ လပြီးလြ ရန ်လငပွမ ဏအ ြီး စနစမ်ှ ပပနလ်ည်လပြီးပ ို  မည်ပြစ်၍ 

Announcement ရှ  Payable တွငဝ်ငလ်ရ ကစ်စ်လဆြီး၍ လပြီးသွငြ်ီးန ိုငသ်ည်။   
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Figure 3.16: QR Code 

 

3.3. Product Extension 

 

 Figure(3.17)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Applicant User မ ှလလ  က်ထ ြီးလသ  Application 

Form တွင ်တစ်စံိုတစ်ရ ပပနလ်ည်ပပငဆ်င/်ထပ်ထည ်လ ိုပါက Product Extension Link တွင ်

ဝငလ်ရ က် လလ  က်ထ ြီးရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 Product နငှ  ်ပတ်သတ်၍ ပပနလ်ည်ပပငဆ်င/်ထပ်ထည ်လ ိုပါက ပံိုပါအတ ိုငြ်ီး Product Extension 

Button အ ြီးနှ ပ်ရပါမည်။ 
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Figure 3.17: Product Extension 

 

 Product Extension Button အ ြီး နှ ပ်လ ိုက်ပါက Figure(3.18)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး 

လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။   

 Company Information Tab တွင ် မ မ လလ  က်လ  လလ  က်ထ ြီးြွဲ စဉ်က ပြည ်သွငြ်ီးြွဲ လသ  

အြ က်အလက်မ  ြီးက ို ပံိုပါအတ ိုငြ်ီး လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

Figure 3.18: Company Information 
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 Figure(3.19)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Manufacturer Information Tab တွင ်ထိုတ်လိုပ်သနူငှ  ်

ပတ်သတ်လသ  အြ  ြု ွေ့အြ က်အလက်မ  ြီးအ ြီး ပပငဆ်ငလ်ပပ ငြ်ီးလွဲန ိုငပ်ါသည်။ 

 

 

 

Figure 3.19: Manufacturer Information 
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 Figure(3.20)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Brand and Product types Tab တွင ်

မ မ လလ  ကလ်  လလ  က်ထ ြီးြွဲ စဉ်က ပြည ်သွငြ်ီးြွဲ လသ  အြ က်အလက်မ  ြီးအ ြီး 

လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။ 

 

 

Figure 3.20: Brand and Product types 

 

 Figure(3.21)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Product Details Tab တွင ် မ မ ထပ်ထည ်လ ိုလသ  

အမှတ်တံဆ ပ်နငှ က်ိုနပ်စစည်ြီးအမည်အ ြီး ပပည ်စံိုမှနက်နစ်ွ ပြည သ်ွငြ်ီးလပြီးရပါမည်။  
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Figure 3.21: Product Details  

 

 Edit Button အာ်းနှှိပ်လှိကုပ်ါက Figure(3.22)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစ်ပါသည်။ 

 မ မ ပပငဆ်ငလ် ိုလသ  အမှတ်တံဆ ပ်နငှ က်ိုနပ်စစည်ြီးအမည်အ ြီး ပပည ်စံိုမှနက်နစ်ွ  ပြည သ်ွငြ်ီး၍ UpdatF 

Bgtton အ ြီးနှ ပ်က  ပပငဆ်ငန် ိုငပ်ါသည်။ 
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Figure 3.22: Update Product Details 

 အဆ ိုပါအဆင ပ်ပ ြီးလ င ် Figure(3.23)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Complete Button အ ြီးနှ ပ်၍ 

လငလွပြီးလြ ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

     

 

Figure 3.23: Complete 
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3.4. Incomplete Application 

 

 လငလွပြီးလြ ပပ ြီးလသ  Application Form မ  ြီးက ို ဌ နမ ှ စစ်လဆြီး၍ ပပည ်စံိုမှနက်နမ်ှုမရှ ပါက 

Incomplete Application မ  ြီးက ို User မှ ပပနလ်ည်လလ  က်ထ ြီးရ တငွ ် Incomplete 

Application Link တွင ်ဝငလ်ရ က်လလ  က်ထ ြီးရမည်။ 

 Figure(3.24)တွင ် ပပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး  Incomplete အလနပြင်   လပြီးပ ို  ထ ြီးလသ Product 

မ  ြီးနငှ် ပတ်သက်၍ သ ရှ န ိုငရ်န ် Application No, Brand Name, Product Name, 

Application Date စသည  ် အြ က်အလက်မ  ြီးက ို မှနက်နစ် ွ ပြည ်သွငြ်ီးလရွြီးြ ယ်ပပ ြီး Search 

Button က ိုနှ ပ်၍ ရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 Read Remark Button အ ြီးနှ ပ်ပါက Figure(3.25)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး FDA Admin 

ဘက်မ ှRemark လပြီးထ ြီးသည်က ို လတွွေ့ ပမငရ်ပါမည်။ 

 Edit Button အ ြီးနှ ပ်ပါက Figure(3.26)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Applicant User မ ှ

မ မ ပပငဆ်ငလ် ိုလသ  အြ က်အလကမ်  ြီးက ို ပပနလ်ည်ပပငဆ်င၍်  FDA Admin ဘက်သ ို   

Complete Button နှ ပ်ပပ ြီး ပပနလ်ည်လပြီးပ ို  ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 ဌ နမ ှလပြီးပ ို  ထ ြီးလသ  အြ က်အလက်မ  ြီးအ ြီး ရက်(၉၀)လက  ်လွန၍် ပပငဆ်ငတ်ငပ်ပပြငြ်ီးမရှ ပါက 

စနစ်မှအလ ိုအလလ  က ်Auto Cancel လိုပ်သွ ြီးမည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 3.24: Incomplete Application 

 

Figure 3.25: Read Remark 
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Figure 3.26: Edit Incomplete Application 

 

3.5. Draft Application 

 

 Figure(3.27)တွင ် ပပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Applicant  ဘက်မ ှ လလ  ကထ် ြီးလသ  

ပြည ်ရနက် နလ်နလသြီးသည ်၊ မပပည ်စံိုလသြီးသည  ် (သ ို  မဟိုတ)် လငလွပြီးသွငြ်ီးပြငြ်ီး မပပြုလိုပ်ရလသြီးသည်  

Application Lists မ  ြီးက ို လတွွေ့ ပမငန် ိုငပ်ါသည်။ 
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 မ မ လလ  က်ထ ြီးလ ိုလသ  Product မ  ြီးနငှ် ပတ်သက်၍ သ ရှ န ိုငရ်န ် Application Form အ ြီး 

Application No, Brand Name, Last Edit Date စသည ် အြ က်အလက်မ  ြီးက ို မှနက်နစ်ွ  

ပြည ်သွငြ်ီးလရွြီးြ ယ်ပပ ြီး Search Button က ိုနှ ပ်၍ ရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 Application Lists မ  ြီးက ို ပပနလ်ည်ပပငဆ်ငလ် ိုပါက Resume Button က ိုနှ ပ်၍ ပပငဆ်ငန် ိုငပ်ါသည်။ 

 Draft Application လဆ ငရွ်ကပ်ြငြ်ီးအ ြီး System မှ (၂)ပတ်အထ သ  သ မ်ြီးဆည်ြီးထ ြီးမည်ပြစ်ပပ ြီး 

(၂)ပတ်လက  လ်ွနပ်ါက System မှ အလ ိုအလလ  က ်ပယ်ြ က်သွ ြီးမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

Figure 3.27: Draft Application 

 

 

 

4. FDA Announcement 

 

FDA Announcement တွင ်Figure (4.1) တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး - 

 Auto Cancelled Application 
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 Rejected Application 

 InProgress Application  

 Payable 

 Inspection ဟူ၍ အပ ိုငြ်ီး(၅)ပ ိုငြ်ီး ြွွဲပြ ြီးလတွွေ့ ပမငန် ိုငပ်ါသည်။ 

 

Figure 4.1: FDA Announcement 

 

4. Auto Cancelled Application 

 Applicant User မ  ျားမှလ  ျှောကထ်ျှောားလ ိုကသ်   Application မ  ျားတွင် စ ရွက်စ တမ်ျားမှ ျားခြင်ျား၊ 

မစ ိုခြင်ျား နှင  ် Ingredient data မ  ျား Ingredient percentage မ  ျားမှ ျားယွင်ျားခြည ် ွင်ျားမ ြ  လျှင ်ဌ နမှ 

စ စစ်ပ  ျား လ ိုအ ် ည်မ  ျားက ို ခ င်ဆင်န ိုင်ရန ် Incomplete Application 

အသနနငှ ်ခ နလ်ည်သ ျား  ိုို့လ  ါလ မ မ်ည်။ 

 

 ထ ိုအခါ Applicant မ  ျားက နစှ်ပတ်အတငွျ်ားပပနလ်ည်ပြညို့်သွငျ်ားလလ  က်ထ ျားလပျားပ ို ို့ရပါမည်။ 

နစှ်ပတ်လက  သ်ွ ျားလ ငလ်သ လ်ည်ျားလက ငျ်ား၊ နစှ်ပတ်ပပညို့်လသ လန က်ဆ ိုျားည 

လန ို့ရက်မ  ျားတွငလ်ပျားပ ို ို့လ လသ  Application မ  ျားအ ျား 

စနစ်မှအလ ိုအလလ  က်ြ က်သ မ်ျားသွ ျားပါမည်။ 
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5. Payable 

 

 Applicant User လလ  က်ထ ြီးပပ ြီး Assessment Fees လပြီးသွငြ်ီးပပ ြီးသည်  Application Form 

မ  ြီးအတွက ် ဓ တ်ြွွဲစမ်ြီးသပ်ြ က သင လ်ငလွပြီးသွငြ်ီးရန ် Figure(4.2)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး 

Payable Link ထွဲတွင ်ဝငလ်ရ က်လပြီးလြ ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 မ မ လလ  က်ထ ြီးပပ ြီးပြစ်လသ  Product မ  ြီးနငှ် ပတ်သက်၍ သ ရှ န ိုငရ်န ်Application Form အ ြီး 

Application No, Brand Name, Product Name, Application Date စသည ် 

အြ က်အလက်မ  ြီးက ို မှနက်နစ် ွ ပြည ်သွငြ်ီးလရွြီးြ ယ်ပပ ြီး Search Button က ိုနှ ပ်၍ ရှ န ိုငပ်ါသည။် 

 Lab Payable Button အ ြီးနှ ပ်လ ိုက်ပါက ပံိုပါအတ ိုငြ်ီး ဓ တ်ြွွဲစမ်ြီးသပ်ြ မလပြီးလြ ရလသြီးသည ် 

Application List မ  ြီးအ ြီး လတွွေ့ ပမငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ 

 Pay Button က ိုနှ ပ်၍ ဓ တ်ြွွဲစမ်ြီးသပ်ြ အတွက် လငလွပြီးလြ ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 အဆ ိုပါလငလွပြီးလြ မှုတွင ်  (New/Renewal) လလ  က်ထ ြီးသူမ  ြီးအတွက ် စက်ရံိုစစ်လဆြီးြ 

ပူြီးတွွဲလပြီးလြ ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 Sample Remark တွငလ်ပြီးပ ို  ရမည်  Sample ပမ ဏနငှ်  Net Weight အ ြီး ကကည် ရှု၍ 

(၁၄)ရက်အတွငြ်ီး ဌ နသ ို  လပြီးပ ို  ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 4.2: Payable Lists 

 

 Paid Button အ ြီးနှ ပ်လ ိုက်ပါက Figure(4.3)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး ဓ တ်ြွွဲစမ်ြီးသပ်ြ 

လငလွပြီးလြ ပပ ြီးသည ် Application List မ  ြီးအ ြီး လတွွေ့ ပမငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

Figure 4.3: Paid Lists 
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 Expired Button အ ြီးနှ ပ်လ ိုက်ပါက Figure(4.4)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး သတ်မတှ်က လ 

(၁၄)ရက်အတွငြ်ီး ဓ တ်ြွွဲစမ်ြီးသပ်ြ မလပြီးလြ သည ် Application List မ  ြီးအ ြီး 

လတွွေ့ ပမငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

Figure 4.4: Expired Lists 

 

 

5.1. Inspection 

 

 Figure(4.5)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး FDA Admin ဘက်မှ စစ်လဆြီးပပ ြီး၍ လပြီးပ ို  လ လသ  

Inspection List မ  ြီးအ ြီး လတွွေ့ ပမငန် ိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 

 FDA Admin မ ှ Inspection  စစ်လဆြီးပပ ြီး လ ိုအပ်ြ က်မ  ြီးက ို ပပငဆ်ငရ်နအ်တကွ် 

ပံိုတွငလ်ြ ်ပပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Edit က ိုနှ ပ်ရပါမည်။ 
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Figure 4.5: Inspection Lists 

 

 Edit Button အာ်းနှှိပ်ပါက Figure(4.6)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစ်ပါသည်။  

ပပငဆ်ငရ်မည်  အြ က်အလက်မ  ြီးအတွက ်Edit က ိုနှ ပ်၍ Read Remark တွငသ် ရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 

Figure 4.6: Inspection Lists 

 

 Figure(4.7)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး  user ပပငဆ်ငပ်ပ ြီးလသ  အြ က်အလက်မ  ြီး Correction 

Evidence File တွင ်မှနက်နစ်ွ လရွြီးြ ယ်ပြည ်သငွြ်ီး၍ Submit Button အ ြီးနှ ပ်ရပါမည်။ 
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Figure 4.7: Corrective Inspection 

 

 ထ ို  လန က် Figure(4.8)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Success ပြစ်သည ် Alert Message 

အ ြီးလတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။ 

 

 

Figure 4.8: Success Message 

 အကယ်၍ မ မ ပပနလ်ည်လလ  က်ထ ြီးလသ  Corrective Action အ ြီး ပပည် စံိုမှု မရှ ပါ ဌ နမ ှ

Figure(4.9)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး  ထပ်မံလတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။   
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Figure 4.9: Resend Corrective Inspection 

 

 Corrective Action အ ြီး ထပ်မံ၍ ပပနလ်ည်ပပငဆ်ငရ်နအ်တကွ ် Edit က ိုနှ ပ်ပပ ြီး ပပငဆ်ငပ်ပ ြီးလသ  

အြ က်အလက်မ  ြီး Correction Evidence File တွင ် Figure(4.10)တွငပ်ပထ ြီးသည အ်တ ိုငြ်ီး 

Correction Inspection File အ ြီး မှနက်နစ်ွ လရွြီးြ ယ်ပြည ်သငွြ်ီး၍ Submit Button 

အ ြီးနှ ပ်ရပါမည်။ 

 

 

Figure 4.10: Resend Corrective Inspection 
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 အကယ်၍ မ မ ပပနလ်ည်လလ  က်ထ ြီးလသ  Corrective Inspection အ ြီး  ပပည် စံိုပါက FDA Admin 

မှ Accept ပပြုလိုပ်ပြငြ်ီးအ ြီး Figure(4.11)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး  လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။  

 Inspection Detail အ ြီးကကည ်ရှုရနအ်တွက ်View အ ြီး နှ ပ်ပါ။ 

 

 

Figure 4.11: View Inspection Detail 

 

 Figure(4.12)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး အြ က်အလက်မ  ြီးအ ြီးအလသြီးစ တ ်

လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။ 

 Inspection Correction  ပပငဆ်ငပ်ပ :ပပည် စံိုသည်ဟို ဌ နမ ှသတ်မှတပ်ါက Status တွင ်complete 

ဟူ၍ လတွွေ့ ပမငရ်မည်ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 4.12: View Inspection Detail 

 

6. Download 

 

Download တွင ်Figure (5.1)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး- 

 Issued Certificate 

 Payment Receipt  ဟူ၍အပ ိုငြ်ီး(2)ပ ိုငြ်ီး ြွွဲပြ ြီးလတွွေ့ ပမငန် ိုငပ်ါသည်။ 

 

Figure 5.1: Download 
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6.1.  Issued Certificate 

 

 Figure(5.2)တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး FDA Admin ဘက်မှ ပပည့််စံ မှန်ကန်လ ကျှောင််းစစ်လဆ်းပပ ်း 

 က်ခံ   က်သည့်် Certificate Lists မ ျှော်းအျှော်း လတွွေ့ပမငန်  ငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 

 မ မ လ  ျှောက်ထျှော်းခ ့်သည့်် Product မ ျှော်းနှင့််ပတသ်က်၍ သ ရှ န  င်ရန ်Certificates မ ျှော်းအျှော်း Certificate 

No, Date Of Issue, Date Of Expiry, Product Name  စသည့် ်အခ က်အ က်မ ျှော်းက   မှနက်န်စွျှော 

ပြည့််သွင််းလရ်ွးခ ယ်ပပ ်း Search Button က  နှ ပ၍် ရှျှောန  ငပ်ါသည်။ 

 သက်ဆ ိုင်ရာ E-Certificate မ ာျား Download မဆ ွဲမ ီFDA Cosmetic မ ှထိုတ်ပြန်ထာျားသသာ Terms 

& Condition မ ာျားက ို သသခ ာဖတ်ရှု၍ သ ရှ နာျားလည်သသ ာတူသ ကာင်ျား Action Button အာျား Click 

နှ ြ်သြျားရြါမည်။ သ ိုို့မှသာ Download ဆ ွဲ၍ ရယူန ိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။ 
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Figure 5.2 Local Manufacture Cosmetic Certificate  
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Figure 5.2.1 Local Manufacture Cosmetic Certificate (Product List) 
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Figure 5.2.3 Local Manufacture Cosmetic Renewal Certificate 

 

Figure 5.2.4 Local Manufacture Cosmetic Extension Certificate 
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 View Button အ ြီးနှ ပ်လ င ် Figure(5.3) တွငပ်ပထ ြီးသည ်အတ ိုငြ်ီး Application Form 

အ ြီးအလသြီးစ တ်လတွွေ့ ပမငန် ိုငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ 
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 Figure (5.3) Application View  


