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User Guide for cosmetic Notification (Applicant) 

 

1. မိတဆ်က ်

 

User Registrationကဏ္ဍတွင ်

(၁) အသ ုုံးပပြုသူအကကောင ်အသစ်ပပြုလုပပ်ြင်ုံး နှင  ်

(၂) မိမိအကကောင ်၏စကောုံးဝှက်ကမ ကလ ော သွောုံးပါက ပပန်လည်ကပပောင်ုံးလဲသတ်မတှ်ပြင်ုံး      

 တိုို့ပြစပ်ါသည်။ 

 

2. FDA Online Service Portal သိ ို့ဝငရ် ောကခ်ြင််း 

 

Computer မှတစ်ဆင  ် Browserကုိ ြွင ်ပါ။ Browser၏ Address Barတွင် 

https://onlineservices.fda.gov.mm/e-submission/ ဆိ သညို့် URLကုိ ရုိက်ထည ်ရပါမည်။ 

ရိ က်ထညို့်ပ  ်းလျှင ်Figure (2.1) တွင ်ခ သထော်းသညို့်အတိ င််း ခမငရ်တွွေ့ မည ်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

https://onlineservices.fda.gov.mm/e-submission/
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Figure 2.1: User Registration Page 

 

3. အသ  ်းခ ြုသ ူAccount အသစ်မှတ ်  တငခ်ြင််း 

 

အသ ုုံးပပြုသူအသစမ်ှတပ် ုတင်ရန်အတွက် Figure(3.1)တွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး Register ကုိ နှိပ်ပါ။  
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Figure 3.1: Create User Account 

Figure (3.2)တွင် ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး ကအောက်ပါအြ က်အလက်မ ောုံးကုိ ထည ်သွင်ုံး၍ Register ကုိ နှိပ်ပါ။ 

 Applicant Information 

o Citizen 

 NRC No. 

 Others 

o Non-Citizen 

 Passport No. 

o Applicant Name 

o Applicant Email 

o Applicant Phone No. 

 Business Type (Company) 

o Registration No.(Registration No. အော်းခြညို့်သွင််းပ  ်း  Check Button ကိ နှ ်ိလိ က် ါက 

Company Registration ခ ြုလ  ်ြ ို့စဉ်က DICA ဘက်မ ှ API ခြငို့ယ်ူထော်းရသော 

အြျက်အလက်မျော်းအော်း စနစ်မ ှAuto ခြညို့်သွင််းရ ်းသွော်းမည်ခြစ် ါသည်။) 

o Company Name (English) 
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o Company Name (Myanmar) 

o Registration Date 

o Company E-mail 

o Company Phone No. 

o Unit, Level, etc.(If applicable) 

o Street number and street name 

o Quarter/Village/City/Township 

o Country 

o State/ Region 

o District 

 Business Type (Other) 

o Name of Business (English) 

o Name of Business (Myanmar) 

o Business E-mail 

o Business Phone No. 

o Unit, Level, etc.(If applicable) 

o Street number and street name 

o Quarter/Village/City/Township 

o Country 

o State/ Region 

o District 

 Password 

o Password 

o Confirm Password 
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Figure 3.2: Register User 

ထိုို့ကနောက် စနစ်မအှတည်ပပြုရန်အတွက် အ ုံးကမုံးလ်ပိုို့ထောုံးက ကောင်ုံး သတိကပုံးပြင်ုံးအက ကောင်ုံး ကောုံးစော 

ကပုံးပိုို့ပါလိမ မ်ည်။ Figure(3.3)တွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး OK ကုိနှိပ်ပါ။ 

 

Figure 3.3: Check Email Address 
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စနစ်အတွင်ုံးသိုို့ ဝင်ကရောက်ရန်အတွက် အထက၌် မိမိထည ်သွင်ုံးြဲ သည ် အ ုံးကမုံးလ်လိပ်စောသိုို့ အသ ုုံးပပြုသူ 

အကကောင ်အတည်ပပြုရန်အတွက် အ ုံးကမုံးလ်ပိုို့ကပုံးပါလိမ ်မည်။ Figure(3.4)တွင်ပပထောုံးသည ်အတိငု်ုံး Verify Email 

Address ကုိ နှိပ်ပါ။ 

 

Figure 3.4: Confirm Email Address 

 

စနစမ် ှ အတည်ပပြုပြင်ုံးကအောင်ပမင်က ကောင်ုံး အသိကပုံးပြင်ုံးအက ကောင်ုံး ကောုံးစော ကပုံးပိုို့ပါလိမ ်မည်။ ထိုို့ကနောက် 

စနစ်အတွင်ုံးသိုို့ ဝင်ကရောက်ရန်အတွက် Figure(3.5) တွင ်ပပထောုံးသည ်အတိငု်ုံး Login ကုိနှိပပ်ါ။ 
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Figure 3.5: Successful Registration 

 

4. Forgot Password 

 

အကယ်၍ မိမိ၏စကောုံးဝှက်ကမ ကလ ော သွောုံးပါက အကကောင ်ပပန်လည်ရယူရန်အတွက် Figure(4.1)တွင ်

ပပထောုံးသည ်အတိငု်ုံး Forgot Password ကုိနှိပပ်ါ။ 
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Figure 4.1: Forgot Password 

ထိုို့ကနောက် စနစ်မှစကောုံးဝှက်ပပနလ်ည်သတ်မတှရ်န်အတွက် အသိကပုံးအက ကောင်ုံး ကောုံးစော ကပုံးပိုို့ပါ လိမ ်မည်။ 

Figure(4.2)တွင် ပပထောုံးသည ်အတိငု်ုံး ပထမဦုံးစွော မိမိ၏ အ ုံးကမုံးလ်လိပ်စောကုိ Email အကွက်ထဲတွင် 

ပြည ်သွင်ုံး၍ Send Password Reset Link ကုိနှိပပ်ါ။ 

 

Figure 4.2: Password Reset Link 

 

စနစမ် ှ စကောုံးဝှက်ကပပောင်ုံးလဲပြင်ုံးအတည်ပပြုရနအ်တွက် သင်၏အ ုံးကမုံးလ်လိပစ်ောသိုို့ အသိကပုံးအက ကောင်ုံး ကောုံးစော 

ကပုံးပိုို့ပါလိမ မ်ည်။ Figure(4.3)တွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး Reset Password ကိ နှပိ်၍ 

စကောုံးဝှက်ပပန်လည်သတ်မတှ်နိငု်ပါသည်။ 
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Figure 4.3: Reset Password 

 

ထိုို့ကနောက် Figure(4.4) တွင် ပပထောုံးသည ်အတိငု်ုံး ကပပောင်ုံးလသဲတ်မတှ်လိသုည  ် စကောုံးဝှက်အသစ်ကုိ Password 

အကွက်ထဲတွင် ပြည ်သွင်ုံး၍ စကောုံးဝှက်အသစအ်တည်ပပြုရန်အတွက် Confirm Password အကွက်ထဲတွင် 

ပြည ်သွင်ုံး၍ RESET PASSWORD ကုိနှိပ်ကော မိမ၏ိစကောုံးဝှက်အသစ်ကုိ ကပပောင်ုံးလဲသတ်မတှ် နိငုပ်ါသည်။ 
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Figure 4.4:  Change Password 

5. Login 

 

Login ဝင ်နအ်တွက ် Figure(5.1) တွင် ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး မမိိ Registration ပပြုလပု်ြဲ စဉ်က 

ပြည ်သွင်ုံးြဲ ကသော email နှင ် password အောုံး မှန်ကန်စွော ပြည ်သွင်ုံးပပ ုံး Login ကုိနှိပ်ပါ။ 

 

 

 

Figure 5.1: Login 

 

စနစ်အတွင်ုံးသိုို့ ဝင်ကရောက်ရန်အတွက် အထက်၌ မိမိထည ်သွင်ုံးြဲ သည  ်အ ုံးကမုံးလ်လိပ်စောသိုို့ အသ ုုံးပပြုသူ 

အကကောင ်အတည်ပပြုရန်အတွက် OTP Code ပိုို့ကပုံးပါလမိ မ်ည်။ Figure(5.2) တွင် ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး 

OTP Code အော်း ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ ထိုို့ကနောက် Verify Now Button 

အောုံးနှိပ်ကပုံးရမည်ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 5.2: Verify 

 

Verify Now အော်း နှ ်ိလိ က် ါက Figure(5.3) တွင် ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး 2-Step Verification Code 

အောုံး မှန်ကန်စွော ပြည ်သငွ်ုံး၍ Verify ကုိနှိပ်ပါ။ 

 

 

Figure 5.3: 2-Step Verification 

ထိုို့ကနောက် Figure(5.4) တွင် ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး စနစ်အတွင်ုံးသိုို့ ဝင်ကရောက်နိငု်ပပ ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 5.4: Login Successful 

 

 

6. User Dashboard 

 

 Login ဝင်ပပ ုံးပါက Figure(6.1) တွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုကသော Service Type 

မ ောုံး (Food, Cosmetic, Medical Device စသည ်) အောုံး ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 Cosmetic Notification (အလှကုန်ပစစည်ုံး မှတ်တမ်ုံးတင်ပြင်ုံး) နှင်  Cosmetic Manufacturing 

Certificate (အလှကုန်ပစစည်ုံးထုတ်လုပ်ပြင်ုံး) ကထောက်ြ ြ က် ကလ ောက်ထောုံးလိုသမူ ောုံးသည် Cosmetic 

Box အောုံး ကရုွံးြ ယ်၍ ဝင်ကရောက်ကလ ောက်ထောုံးရမည်။ 
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Figure 6.1: User Dashboard 

 

7. Cosmetic Dashboard 

 

Cosmetic Dashboard တွင ်Figure(7.1) တငွခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း- 

 Notification 

 FDA Announcement 

 Local Manufacturer 

 Download ဟူ၍ အ ိ င််း(၄) ိ င််း ြွ ခြော်းရတွွေ့ ခမငန်ိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ 
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Figure 7.1: Cosmetic Dashboard 

8. Notification 

 

Notification တွင ်Figure(8.1) တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း- 

 New Application 

 Renew Application 

 Amend Application 

 Incomplete Application 

 Draft Application ဟူ၍ အ ိ င််း(၅) ိ င််း ြွ ခြော်းရတွွေ့ ခမငန်ိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

 Notification Application  ရလျှောက်ထော်း နအ်တွက ်New Application Link အော်းဝင ် ါမည်။ 
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Figure 8.1: Notification 

 

8.1. New Application 

 

 New Application Link အောုံး နှိပလ်ိုက်ပါက Figure(8.2)တွင်ပပထောုံးသည ်အတိငု်ုံး 

ကလ ောက်လ ောပြည ်သွင်ုံးရမည  ်ပ ုစ အောုံး ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 ပ ုပါအတိုင်ုံး Local Company, Product Presentation(s), Product Details, Ingredient 

Databases, Product Types, Intended Use(s), Manufacturer(s), Assembler(s), 

Document Attachments, Sign Off & Declaration ဟူ၍ Tab (10) ြုပြင  ်

ြွဲပြောုံးပမင်ရပါမည်။ 

 ပ ုပါအတိုင်ုံး Local Company Tab တွင ် အလကှ န် စစည််းရ ်းကကွတ်င ်န်တောဝန်ရိှသညို့် 

ခ ည်တငွ််းက မပဏီနငှို့ ်တသ်ကရ်သောအြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သွင်ုံးရပါမည်။ 
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 Name of Company, Telephone Number, Address of Company, Email Address နငှို့ ်

Business Registration Number ၌ Account Registration ခ ြုလ  ်ြ ို့စဉ်က DICA ဘက်မှ 

API ခြငို့ ်ယူထော်းသညို့်အြျက်အလက်မျော်းအော်း စနစ်မ ှAuto ခြညို့်ရ ်းထော်းမည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.2: Local Company 

 

 ထိ ို့ရနောက် Figure(8.3)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ခ ည်တငွ််းက မပဏီကိ ယစ်ော်းခ ြုသနူငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော 

အြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စွော ခြညို့်သငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 



 

Fully online e-Submission System | User Guide for Applicant, Public User 20 

 

Figure 8.3: Local Company 

 

 

 ထိ ို့ရနောက် Figure(8.4)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း အလကှ န် စစည််းတငသ်ငွ််းသနူငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော 

အြျကအ်လကမ်ျော်းနငှို့ ် အလကှ န် စစည််းသိ ရလေှာငရ်  နငှို့သ်ကဆ်ိ ငရ်သော အြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း 

မှန်ကန်စွော ခြညို့်သငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.4: Local Company 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.5)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည  ် Product 

၏ထ  ် ိ ်း   အမျိြု်းအစော်းအောုံး မှန်ကန်စေွာ ကရုွံးြ ယ်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 Single Product အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက ထုပ်ပိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးတည်ုံးပြစ်သည်  Product 

ကုိသော ကလ ောက်ထောုံးနိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။ 
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  A range of product variants similar in composition for the same use but differs in colours, 

fragrance etc. အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက Product Name နှင်  ပါဝငပ်စစည်ုံးအမ ြိုုံးအစောုံး တူည ပပ ုံး အန ို့ 

သိုို့မဟုတ ် အကရောင ် သောကဲွပပောုံးသည်  ထုပပ်ိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံး(၅)မ ြိုုံးကုိသော 

ကလ ောက်ထောုံးနိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 

 Palettes in a range of one product type အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက Eyeshadow Palette 

ကဲ သိုို့ကသော ထုပပ်ိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးကုိသော ကလ ောက်ထောုံးနိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 

 Combination products in a single kit အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက 

ထုပ်ပိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးြ င်ုံးစ  အတွက် Notification ရရှပိပ ုံးပြစ်ကသော products မ ောုံးကုိသော ပုူံးတွဲ၍ 

ကလ ောက်ထောုံးနိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။  

 

Figure 8.5: Product Presentation(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.6)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

အမှတတ် ဆ ်ိနငှို့ ် က န် စစည််းအမည်အောုံး မှနက်နစ်ွောရိ က်နှ ်ိ၍  လိုအပ်ကသောအချက်အလက ်

အောုံးမှန်ကနစ်ွော ထည ်သွင်ုံးကလ ောက်ထောုံးရပါမည်။ 
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  (ြ) A range of product variants similar in composition for the same use but differs 

in colours, fragrance etc. 

  (ဂ) Palettes in a range of one product type  

  )ဃ ( Combination products in a single kit ကလ ောက်ထောုံးသူမ ောုံးသည် 

ပ ုတွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် အမတှတ် ဆပိန်ငှ  ်

ကနုပ်စစညု်ံးအမညမ် ောုံးတငွ ် ကလ ောက်ထောုံးပစစည်ုံးတစ်မ ြိုုံးစ အတွက် ပပည် စ ုစွော 

ပြည ်သွင်ုံးရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

 



 

Fully online e-Submission System | User Guide for Applicant, Public User 23 

 

Figure 8.6: Product Details 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.7)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

အလကှ န် စစည််း၏  ါဝင ်စစည််းစော င််းအောုံး ကရုွံးြ ယ်ကပုံးရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 ပါဝင်ပစစည်ုံးအမ ြိုုံးအစောုံးကရုွံးြ ယ်ရောတွင် ACD Annexes နှင်  General Ingredients ဟူ၍ 

(၂)ပိုင်ုံးြွဲပြောုံးထောုံးပပ ုံး ACD Annexes မ ောုံးသည် ASEAN Cosmetic Directive မ ှ ပပဋ္ဌောန်ုံးထောုံးကသော 

ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံးပြစ်ပပ ုံး အဆုိပါ Annexes မ ောုံးအတွက် ပါဝင်သည် ရောြိုငန်ှုန်ုံးမ ောုံးကုိ ပပည် စ ုမနှက်န်စွော 

ကြော်ပပရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 General Ingredients မ ောုံးသည် အလှကုနပ်စစည်ုံးမ ောုံးတွင် လွတ်လပစ်ွော သ ုုံးစွဲနိငု်သည်  ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံး 

ပြစ်ပပ ုံး Database မ ှကရုွံးြ ယ်၍ ကြော်ပပရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

  မိမိကုန်ပစစည်ုံးတွင် ပါဝင်ကသော်လည်ုံး Database ၌ ကြော်ပပထောုံးပြင်ုံးမရှသိည်  ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံးအတွက် 

Others ဟူကသော Tab တွင် ဝင်ကရောက်၍ မိမိကြော်ပပလိုကသော ပါဝင်ပစစည်ုံးအမည်အောုံး ရုိက်နှိပ်ကြော်ပပရ 

မည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.7: Ingredient Databases 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.8)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

က န် စစည််းအမျိြု်းအစော်း (မျော်း)အောုံး မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.8: Product Types 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ်Figure(8.9)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည  ်product ၏ 

အသ  ်းခ ြုသညို့် ည် ွယြ်ျကအ်ောုံး မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 8.9: Intended Use(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.10)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ထ တလ်  ်သ ူ (မျော်း) နငှို့ ်

 တသ်ကရ်သောအြျကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စွောခြညို့သ်ငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 
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Figure 8.10: Manufacturer(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.11)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ရ ါင််းစ ်တ ်ဆငထ်  ် ိ ်းသ ူ (မျော်း) 

နငှို့ ် တသ်ကရ်သောအြျကမ်ျော်းအော်း မှန်ကနစ်ွော ကရုွံးြ ယ်ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.11: Assembler(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.12)တငွခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  ူ်းတွွဲရ ်း ိ ို့ န်လိ အ ်ရသော 

စော ွကစ်ောတမ််းမျော်းအောုံး မှန်ကန်စွော ကရုွံးြ ယ်၍ Upload လုပ်ကပုံးရမည် ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 8.12: Document Attachments 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.13)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း အမည်နှင ်ရောထူုံးကုိ စိစစ၍် 

သတ်မတှ်စည်ုံးမ ဉ်ုံး စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံးအောုံး လိုက်နောမည်ပြစ်က ကောင်ုံး သက ောတညူ ပပ ုံးမှသော   

ဆက်လက်ကဆောင်ရက်ွနိုင်မည်ပြစပ်ါသည်။
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Figure 8.13: Sign Off & Declaration 
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 သက်ဆိ င ်ော Tab တစ်ြ ြျင််းစ နှ ်ိ၍ ခ နလ်ည်ကကညို့်ရှု ခ ငဆ်ငန်ိ ငမ်ည်ခြစ်ပ  ်း 

အြျက်အလက်အော်းလ  ်းမှနက်နခ် ညို့်စ   ါက Figure(8.14)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Complete 

Button အော်းနှ ်ိ၍  ကငွပြည ်သွင်ုံးကပုံးပြင်ုံးအောုံး ဆက်လက်ကဆောင်ရက်ွနိုင်မည်ပြစပ်ါသည်။ 

 

 

Figure 8.14: Complete 

 

 Complete Button အောုံးနှိပ်လိက်ုပါက Figure(8.15)တွငခ် ထော်းသညို့အ်တိ င််း 

ကငွကပုံးကြ မည ်အပိုင်ုံးသိုို့ ကရောက်ရှမိည်ပြစ်ပါသည်။ 

 ကပုံးသွင်ုံးရမည  ်ပမောဏ Assessment Fees ,Notification Fees နှင  ်Bank Service Fees  မ ောုံးအောုံး 

စနစမ် ှပပသကပုံးထောုံးပါမည်။ 

 အဆုိပါ Page တွင ် မိမိကပုံးကြ လိုသည  ် Payment Method အောုံးကရုွံးြ ယ်၍ Pay Button 

အောုံးနှိပ်ရပါမည်။ 

 ဥပမော CB Pay ပြင ်ကပုံးကြ လိပုါက CB Pay အောုံးကရုွံး၍ Pay Button အောုံးနှိပ်ရပါမည်။ 
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Figure 8.15: MPU Payment Form 

 

 Figure(8.16)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း QR Code အောုံး ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစ်ပပ ုံး မိမိြနု်ုံးရှိ CB Pay App 

တွင ်ပါရှသိည ် QR Scanner ပြင  ်အဆုိပါ  Code  အောုံးြတ်၍ ကငွကပုံးကြ နိုငပ်ါမည်။ 

 ကငွကပုံးကြ မှုကအောင်ပမင်ပါက Payment Success ပြစသ်ည ် Message အောုံး ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 

Figure 8.16: QR Code 
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 ကငွကပုံးကြ ထောုံးသည ် Voucher အောုံး စနစ်အတငွ်ုံးမ ှ ရယူလိပုါက 

Figure(8.17)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  Payment Receipt Link မှတစ်ဆင  ် ဝငက်ရောက် 

ရယူနိုင်ပါသည်။ 

 မိမ ိSubmit လုပ်လိက်ုကသော Application အောုံး ပပန်လည် ကည ်ရှုလိပုါက InProgress Application 

Link မှတစ်ဆင  ်ဝင်ကရောက် ကည ်ရှုနိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 

 Submit ပပြုလုပ်လောကသော အြ က်အလက်မ ောုံးအောုံး ဌောနမှ စစိစ်ပပ ုံး လိုအပ်ကသောအြ က်အလက်မ ောုံး 

ရှပိါက Incomplete အကနပြင်  System မှ တိုက်ရုိက်ကပုံးပိုို့မည်ပြစပ်ါသည်။ 

 User မ ှ လိုအပ်ြ က်မ ောုံးကုိ ပပန်လည်တင်ပပရောတွင ် Incomplete Application Link မှတစ်ဆင  ်

ပပင်ဆင် တင်ပပရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 အဆုိပါ Incomplete အကနပြင်  ကပုံးပိုို့ထောုံးကသော လိုအပ်ြ က်မ ောုံးအောုံး User မ ှ လိုအပ်ြ က်မ ောုံးကုိ  က် 

(၉၀)အတွင်ုံး ပပင်ဆင်တင်ပပရမည်ပြစ်ပပ ုံး  က်(၉၀)ကက ော်လွနပ်ါက Auto Cancellation 

အပြစသ်တ်မတှ်သေွာုံးမည်ပြစ်ပပ ုံး System မ ှAuto ပယ်ြ က်မည် ပြစပ်ါသည်။ 

 

 

Figure 8.17: Payment Receipt and InProgress Application 
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8.2. Renew Application 

 

 Figure(8.18)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Applicant User မှ ကလ ောက်ထောုံးကသော Application Form 

၏ Certificate သက်တမ်ုံးကုန်ဆ ုုံးရန် အနည််းဆ  ်းတစ်လအလိုတွင ်  Renew Application Link တွင ်

ဝင်ကရောက် ကလ ောက်ထောုံးရမည်ပြစပ်ါသည်။  

 System ၌ ဝင်ကရောက်ကလ ောက်ထောုံးပပ ုံးပြစ်ကသော အလှကုန်ပစစည်ုံးမ ောုံးပြစပ်ါက မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုကသော 

Product နှင် ပတသ်က်၍ သိရှိနိငု်ရန် Notification No, Product Name, Date Of Issue, Date 

Of Expire စသည ် အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှနက်န်စွော ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး Search Button ကုိနှိပ်၍ 

ရှောနိုငပ်ါသည်။ 

 မိမိကလ ောက်ထောုံးသည ် Application Form မ ောုံး၌ သက်တမ်ုံးတိုုံးရန ်လိုအပ်သည  ်Application Form 

မ ောုံးကုိ ဇယောုံးတွင် ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစပ်ါသည်။  

 View Button ကိ နှ ်ိလျှင ် Figure(8.19)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Certificate 

ကိ ရတွွေ့ ခမင ်မည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.18: Cosmetic Renewal Applications 
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Figure 8.19: Notification Certificate  

 

 



 

Fully online e-Submission System | User Guide for Applicant, Public User 37 

 

 

 

 Renewal Button ကိ နှ ်ိလျှင ် Figure(8.20)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  ါဝင ်စစည််းတစ်ြ စ အလိ က် 

မိမိခ နလ်ညသ်က်တမ််းတိ ်းလိ ရသော  ါဝင ်စစည််း ောြိ ငန်ှုန််းနငှို့ ် Memo Attachment ကိ  

ခ ညို့်စ  မှန်ကန်စွောရ ွ်းြျယခ်ြညို့်သငွ််း၍ Save Draft Button အော်းနှ ်ိ  ါမည်။ 

 အြျက်အလက်မျော်း ခြညို့်သွင််းပ  ်း ါက Complete Button နှ ်ိ၍ ရငရွ ်းရြျနိ ငပ်  ခြစ ်ါသည်။ 

 

 

Figure 8.20: Renewal Cosmetic Notification Form 

 

 System ၌ ယြင်ဝင်ကရောက်ကလ ောက်ထောုံးပြင်ုံးမရှကိသော အလှကုန်ပစစည်ုံးမ ောုံးပြစပ်ါက Renew 

Application Link တွင် ကြော်ပပပါအတိုင်ုံး System ၌ Data အြ က်အလက်မ ောုံးအောုံး အကသုံးစတိ် 

အဆင် ဆင်  ရုိက်သွင်ုံး ကလ ောက်ထောုံးရမည်ပြစ်ပါသည်။  ကလ ောက်ထောုံးရန်အတွက် 

Figure(8.21)တငွ်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး  Renewal for Certificates Button ကုိနှိပ်ပါ။ 
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Figure 8.21: Renewal for Certificates 

 

 Renewal for Old Certificates Button အောုံး နှိပ်လိက်ုပါက 

Figure(8.22)တွင်ပပထောုံးသည ်အတိငု်ုံး ကလ ောက်လ ောပြည ်သငွ်ုံးရမည ် ပ ုစ အောုံး 

ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 ပ ုပါအတိုင်ုံး Local Company, Product Presentation(s), Product Details, Ingredient 

Databases of Product Details, Product Types, Intended Use(s), Manufacturer(s), 

Assembler(s), Document Attachments, Sign Off & Declaration ဟူ၍ Tab (10) ြုပြင  ်

ြွဲပြောုံးပမင်ရပါမည်။ 

 ဦုံးစွော Old Certificate No နငှ ် Old Certificate Document, Issued Date, Validity Date အောုံး 

မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သငွ်ုံးကပုံးရပါမည်။ 

 ထိ ို့ရနောက ် Local Company Tab တွင ် အလကှ န် စစည််းရ ်းကကွတ်င ်န်တောဝန်ရိှသညို့် 

ခ ည်တငွ််းက မပဏီနငှို့ ်တသ်ကရ်သောအြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သွင်ုံးရပါမည်။ 
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 Name of Company, Telephone Number, Address of Company, Email Address နငှို့ ်

Business Registration Number ၌ Account Registration ခ ြုလ  ်ြ ို့စဉ်က DICA ဘက်မှ 

API ခြငို့ ်ယူထော်းသညို့်အြျက်အလက်မျော်းအော်း စနစ်မ ှAuto ခြညို့်ရ ်းထော်းမည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.22: Local Company 

 

 ထိ ို့ရနောက် Figure(8.23)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ခ ည်တငွ််းက မပဏီကိ ယစ်ော်းခ ြုသနူငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော 

အြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စွော ခြညို့်သငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 
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Figure 8.23: Local Company 

 

 ထိ ို့ရနောက် Figure(8.24)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း အလကှ န် စစည််းတငသ်ငွ််းသနူငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော 

အြျကအ်လကမ်ျော်းနငှို့ ် အလကှ န် စစည််းသိ ရလေှာငရ်  နငှို့သ်ကဆ်ိ ငရ်သော အြျက် အလကမ်ျော်းအော်း 

မှန်ကန်စွော ခြညို့်သငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.24: Local Company 
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 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.25)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် Product 

၏ထ တ ိ် ်း   အမျြို်းအစော်းအောုံး မှန်ကန်စွော ကရုွံးြ ယ်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 Single Product အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက ထုပ်ပိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးတည်ုံးပြစ်သည်  Product 

ကုိသော ကလ ောက်ထောုံးနိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။ 

  A range of product variants similar in composition for the same use but differs in colours, 

fragrance etc. အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက Product Name နှင်  ပါဝငပ်စစည်ုံးအမ ြိုုံးအစောုံး တူည ပပ ုံး အန ို့ 

သိုို့မဟုတ် အကရောင် ကဲွပပောုံးသည်  ထုပ်ပိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံး(၅)မ ြိုုံးကုိသော ကလ ောက်ထောုံးနိငု်မည်ပြစ်ပါသည်။ 

 Palettes in a range of one product type အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက Eyeshadow Palette 

ကဲ သိုို့ကသော ထုပပ်ိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးကုိသော ကလ ောက်ထောုံးနိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 

 Combination products in a single kit အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက 

ထုပ်ပိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးြ င်ုံးစ  အတွက် Notification ရရှပိပ ုံးပြစ်ကသော products မ ောုံးကုိသော ပုူံးတွဲ၍ 

ကလ ောက်ထောုံးနိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။  

 

Figure 8.25: Product Presentation(s) 
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 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.26)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

အမှတတ် ဆ ်ိနငှို့ ် က န် စစည််းအမည်အောုံး မှနက်နစ်ွောရိ က်နှ ်ိ၍  လိုအပ်ကသော အောုံး 

ပပြုလုပ်ရမည်ပြစပ်ါသည် 

  (ြ) A range of product variants similar in composition for the same use but differs 

in colours, fragrance etc. 

  (ဂ) Palettes in a range of one product type  

  )ဃ (Combination products in a single kit ကလ ောက်ထောုံးသူမ ောုံးသည် 

ပ ုတွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် အမတှတ် ဆပိန်ငှ  ်

ကနုပ်စစညု်ံးအမညမ် ောုံးတငွ ် ကလ ောက်ထောုံးပစစည်ုံးတစ်မ ြိုုံးစ အတွက် ပပည် စ ုစွော 

ပြည ်သွင်ုံးရမည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.26: Product Details 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.27)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မမိိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

အလကှ န် စစည််း၏  ါဝင ်စစည််းစော င််းမျော်းအောုံး ကရုွံးြ ယ်ကပုံးရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 ပါဝင်ပစစည်ုံးအမ ြိုုံးအစောုံးကရုွံးြ ယ်ရောတွင် ACD Annexes နှင်  General Ingredients ဟူ၍ 

(၂)ပိုင်ုံးြွဲပြောုံးထောုံးပပ ုံး ACD Annexes မ ောုံးသည် ASEAN Cosmetic Directive မ ှ ပပဋ္ဌောန်ုံးထောုံးကသော 
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ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံးပြစ်ပပ ုံး အဆုိပါ Annexes မ ောုံးအတွက် ပါဝင်သည် ရောြိုငန်ှုန်ုံးမ ောုံးကုိ ပပည် စ ုမနှက်န်စွော 

ကြော်ပပရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 General Ingredients မ ောုံးသည် အလှကုနပ်စစည်ုံးမ ောုံးတွင် လွတ်လပစ်ွော သ ုုံးစွဲနိငု်သည်  ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံး 

ပြစ်ပပ ုံး Database မ ှကရုွံးြ ယ်၍ ကြော်ပပရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

  မိမိကုန်ပစစည်ုံးတွင် ပါဝင်ကသော်လည်ုံး Database ၌ ကြော်ပပထောုံးပြင်ုံးမရှသိည်  ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံးအတွက် 

Others ဟူကသော Tab တွင် ဝင်ကရောက်၍ မိမိကြော်ပပလိုကသော ပါဝင်ပစစည်ုံးအမည်အောုံး ရုိက်နှိပ်ကြော်ပပရ 

မည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.27: Ingredient Databases  

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.28)တွင ် ခ ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

က န် စစည််းအမျိြု်းအစော်း (မျော်း)အောုံး မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

Figure 8.28: Product Types 
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 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.29)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည  ် product 

၏ အသ  ်းခ ြုသညို့် ည် ွယြ်ျကအ်ောုံး မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 

 

Figure 8.29: Intended Use(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.30)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ထ တလ်  ်သ ူ (မျော်း) နငှို့ ်

 တသ်ကရ်သောအြျကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စွောခြညို့သ်ငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 
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Figure 8.30: Manufacturer(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.31)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ရ ါင််းစ ်တ ်ဆငထ်  ် ိ ်းသ ူ (မျော်း) 

နငှို့ ် တသ်ကရ်သောအြျကမ်ျော်းအော်း မှန်ကနစ်ွော ကရုွံးြ ယ်ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.31: Assembler(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.32)တငွခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  ူ်းတွွဲရ ်း ိ ို့ န်လိ အ ်ရသော 

စော ွကစ်ောတမ််းမျော်းအောုံး မှန်ကန်စွော ကရုွံးြ ယ်၍ Upload ပပြုလပု်ကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.32: Document Attachments 

 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure (8.33) တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း အမည်နှင ်ရောထူုံးကုိ စိစစ်၍ 

သတ်မတှ်စည်ုံးမ ဉ်ုံး စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံးအောုံး လိုက်နောမည်ပြစ်က ကောင်ုံး သက ောတညူ ပပ ုံးမှသော   

ဆက်လက်ရဆောင ွ်က်နိ ငမ်ည်။  
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Figure   8.33: Sign Off & Declaration 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင ် Figure (8.34) တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Old Renewal Ingredients Tab 

တွင်   ါဝင ်စစည််းတစ်ြ စ အလိ က ် မိမိခ နလ်ည်သက်တမ််းတိ ်းလိ ရသော  ါဝင ်စစည််း ောြိ ငန်ှုန််းနငှို့ ်

Memo Attachment ကိ  ခ ညို့်စ  မှန်ကန်စွောရ ွ်းြျယခ်ြညို့်သငွ််း၍ Save Draft Button 

အော်းနှ ်ိ  ါမည်။ 
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Figure 8.34: Old Renewal Ingredients 

  

 သက်ဆိ င ်ော Tab တစ်ြ ြျင််းစ နှ ်ိ၍ ခ နလ်ည်ကကညို့်ရှု ခ ငဆ်ငန်ိ ငမ်ည်ခြစ်ပ  ်း 

အြျက်အလက်အော်းလ  ်းမှနက်န ် ခ ညို့စ်    ါက Figure (8.35) တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Complete 

Button အော်းနှ ်ိ၍  ကငွပြည ်သွင်ုံးကပုံးပြင်ုံးအောုံးဆက်လက်ကဆောင်ရက်ွနိုင်မည်ပြစပ်ါသည်။ 

  

 

Figure 8.35: Complete 

 

 Complete Button အောုံးနှိပ်လိက်ုပါက Figure(8.36)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Notification Fees 

ကပုံးကြ မည ်အပိငု်ုံးသိုို့ ကရောက်ရှမိည်ပြစပ်ါသည်။ 

 ကပုံးသွင်ုံးရမည  ် Notification Fees ပမောဏနှင  ် Bank Service Fees  မ ောုံးအောုံး စနစမ် ှ

ပပသကပုံးထောုံးပါမည်။ 
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 အဆုိပါ Page တွင ် မိမိကပုံးကြ လိုသည  ် Payment Method အောုံးကရုွံးြ ယ်၍ Pay Button 

အောုံးနှိပ်ရပါမည်။ 

 ဥပမော CB Pay ပြင ်ကပုံးကြ လိပုါက CB Pay အောုံးကရုွံး၍ Pay Button အောုံးနှိပ်ရပါမည်။ 

 

Figure 8.36: MPU Payment Form 

 

 Figure(8.37)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း QR Code အောုံး ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစ်ပပ ုံး မိမိြနု်ုံးရှိ CB Pay App 

တွင ်ပါရှသိည ် QR Scanner ပြင  ်အဆုိပါ  Code  အောုံးြတ်၍ ကငွကပုံးကြ နိုငပ်ါမည်။ 

 ကငွကပုံးကြ မှုကအောင်ပမင်ပါက Payment Success ပြစသ်ည ် Message အောုံး ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 8.37: QR Code 

 

 

 

8.3. Amend Application 

 

 System ၌ ဝင်ကရောက်ကလ ောက်ထောုံးပပ ုံးပြစ်ကသော အလှကုန်ပစစည်ုံးမ ောုံးပြစပ်ါက မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုကသော 

Product မ ောုံးနငှ် ပတ်သက်၍ သိရှိနိငု်ရန ်Application Form အောုံး Certificate No, Brand Name, 

Date Of Issue, Date Of Expire စသည ် အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး 

Search Button ကုိနှိပ်၍ ရှောနိုင်ပါသည်။ 

 System ၌ ယြင်ဝင်ကရောက်ကလ ောက်ထောုံးပြင်ုံးမရှကိသော အလှကုန်ပစစည်ုံးမ ောုံးပြစ်ပါက Amend 

Application Link တွင် Figure(8.38)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း System ၌ Data 

အြ က်အလက်မ ောုံးအောုံး အကသုံးစိတ် အဆင် ဆင်  ရုိက်သွင်ုံးကလ ောက်ထောုံးရမည်ပြစပ်ါသည်။  

 Company နငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော အြျကအ်လကမ်ျော်းကိ  ခ ငဆ်ငရ်ခ ောင််းလွဲလိ  ါက Company 

Amend Button ကိ နှ ်ိ၍ ခ ငဆ်ငရ်ခ ောင််းလွဲြွငို့ ်ရလ ောကထ်ော်းနိ င ်ါသည်။ 
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 Product နငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော အြျကအ်လကမ်ျော်းကိ  ခ ငဆ်ငရ်ခ ောင််းလွဲလိ  ါက Product Amend 

Button ကိ နှ ်ိ၍ ခ ငဆ်ငရ်ခ ောင််းလွဲြွငို့ ်ရလ ောကထ်ော်းနိ င ်ါသည်။ 

 

 

 

Figure 8.38 Cosmetic Amend Applications 
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 Company Amend Button ကုိနှိပ်လ င ် Figure(8.39)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Company 

Amend နငှို့ ်  တ်သတ်၍ ခ ငဆ်ငရ်ခ ောင််းလ ြွငို့ရ်လျှောက် န ် ရလျှောက်လ ော Form အော်း 

ရတွွေ့ ခမင ်မည်ခြစ ်ါသည်။ 

     ါအတိ င််း ရလျှောက်လ ောတငွ ်Local Company, Brand Informations, Company Amend ဟူ၍ 

Tab (3) ြ အော်း ရတွွေ့ ခမငန်ိ ငမ်ည်ခြစ ်ါသည်။ 

 ပ ုပါအတိုင်ုံး Local Company Tab တွင် အလကှ န် စစည််းရ ်းကကွတ်င ်န်တောဝန်ရိှသညို့် 

ခ ည်တငွ််းက မပဏီနငှို့ ်တသ်ကရ်သောအြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သွင်ုံးရပါမည်။ 

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

Business Registration Number ၌ Account Registration ခ ြုလ  ်ြ ို့စဉ်က DICA ဘက်မှ API 

ခြငို့ ်ယူထော်းသညို့်အြျက်အလက်မျော်းအော်း စနစမ်ှ Auto ခြညို့်ရ ်းထော်းမည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.39: Local Company 
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 ထိ ို့ရနောက် Figure(8.40)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ခ ည်တငွ််းက မပဏီကိ ယစ်ော်းခ ြုသနူငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော 

အြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စွော ခြညို့်သငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.40: Local Company 

 

 ထိ ို့ရနောက် Figure(8.41)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း အလကှ န် စစည််းတငသ်ငွ််းသနူငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော 

အြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စွော ခြညို့်သငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.41: Local Company 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.42)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Brand Information Tab  တွင ်

Brand Name မျော်းအော်း မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည်ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 8.42: Brand Information 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.43)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Company Amend Tab  တွင ်

မိမိခ ငဆ်ငလ်ိ သညို့ ် Company အြျက်အလက်မျော်းအော်း ရ ွ်းြျယ်၍ To be Amend Button အော်း 

နှိပ်ကပုံးရမည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.43: Company Amend 

 To be Amend Button အော်းနှ ်ိလိ က ်ါက Figure(8.44)တွငခ် ထော်းသညို့အ်တိ င််း 

မိမိခ ငဆ်ငလ်ိ သညို့ ် အြျက်အလက်အော်း မှနက်နစ်ွော ရ ွ်းြျယ်၍ ခ ငဆ်ငလ်ိ ရသော အြျက်အော်း 

ခြညို့်သွင််းနိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ 

 

Figure 8.44: Company Amend 

 

 အဆိ  ါအဆငို့ပ် ီ်းလ င ် Figure(8.45)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Complete Button ကိ နှ ်ိ၍ 

ရငရွ ်းရြျနိ ငပ် ီခြစ် ါသည်။ 
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Figure 8.45: Company Amend 

 Figure(8.46)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိရ ်းရြျလိ သညို့် Payment Form အော်းရ ွ်းြျယ်၍ 

ရငရွ ်းရြျနိ င ်ါသည်။ 

 

Figure 8.46: Payment 

 

 

 Product Amend Button ကုိနှိပ်လ င ် Figure(8.47)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိ၏ Product 

နငှို့ ်တ်သတ်၍ ခ ငဆ်ငလ်ိ ရသော အြျက်အလက်မျော်းကိ  ခ နလ်ည်ခ ငဆ်ငန်ိ ငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ ဦုံးစွော 

ပ ုပါအတိုင်ုံး Certificate Informations အောုံး မှနက်န်စွော ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.47: Amend The Product 

 

 Certificate Information အော်း ခြညို့်သွင််းပ  ်း ါက Figure(8.48)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Local 

Company Tab တွင ် အလကှ န် စစည််းရ ်းကွကတ်င ်န်တောဝန်ရိှသညို့  ်

ခ ည်တငွ််းက မပဏီနငှို့ ်တသ်ကရ်သောအြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သွင်ုံးရပါမည်။ 

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

Business Registration Number ၌ Account Registration ခ ြုလ  ်ြ ို့စဉ်က DICA ဘက်မှ 

API ခြငို့ ်ယူထော်းသညို့်အြျက်အလက်မျော်းအော်း စနစ်မ ှAuto ခြညို့်ရ ်းထော်းမည်ခြစ် ါသည်။ 
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Figure 8.48: Local Company 

 

 ထိ ို့ရနောက် Figure(8.49)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ခ ည်တငွ််းက မပဏီကိ ယစ်ော်းခ ြုသနူငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော 

အြျကအ်လကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စွော ခြညို့်သငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 8.49: Local Company 
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 ထိ ို့ရနောက် Figure(8.50)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း အလကှ န် စစည််းတငသ်ငွ််းသနူငှို့ ် သကဆ်ိ ငရ်သော 

အြျကအ်လကမ်ျော်းနငှို့ ် အလကှ န် စစည််းသိ ရလေှာငရ်  နငှို့သ်ကဆ်ိ ငရ်သော အြျက် အလကမ်ျော်းအော်း 

မှန်ကန်စွော ခြညို့်သငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 

 

Figure 8.50: Local Company 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.51)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် Product 

၏ထ တ ိ် ်း   အမျြို်းအစော်းအောုံး မှန်ကန်စွော ကရုွံးြ ယ်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 Single Product အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက ထုပ်ပိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးတည်ုံးပြစ်သည်  Product 

ကုိသော ကလ ောက်ထောုံးနိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။ 

  A range of product variants similar in composition for the same use but differs in colours, 

fragrance etc. အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက Product Name နှင်   ပါဝငပ်စစည်ုံးအမ ြိုုံးအစောုံး တူည ပပ ုံး အန ို့ 

သိုို့မဟုတ် အကရောင် ကဲွပပောုံးသည်  ထုပ်ပိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံး(၅)မ ြိုုံးကုိသော ကလ ောက်ထောုံးနိငု်မည်ပြစ်ပါသည်။ 

 Palettes in a range of one product type အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက Eyeshadow Palette 

ကဲ သိုို့ကသော ထုပပ်ိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးကုိသော ကလ ောက်ထောုံးနိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 
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 Combination products in a single kit အောုံး ကရုွံးြ ယ်မည်ဆုိပါက 

ထုပ်ပိုုံးပ ုအမ ြိုုံးအစောုံးတစ်မ ြိုုံးြ င်ုံးစ  အတွက် Notification ရရှပိပ ုံးပြစ်ကသော products မ ောုံးကုိသော ပုူံးတွဲ၍ 

ကလ ောက်ထောုံးနိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။  

 

Figure 8.51: Product Presentation(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.52)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

အမှတတ် ဆ ်ိနငှို့ ် က န် စစည််းအမည်အောုံး မှနက်နစ်ွောရိ က်နှ ်ိ၍  လိုအပ်ကသော အောုံး 

ပပြုလုပ်ရမည်ပြစပ်ါသည် 

  (ြ) A range of product variants similar in composition for the same use but differs 

in colours, fragrance etc. 

  (ဂ) Palettes in a range of one product type  

  )ဃ ( Combination products in a single kit ကလ ောက်ထောုံးသူမ ောုံးသည် 

ပ ုတွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် အမတှတ် ဆပိန်ငှ  ်

ကနုပ်စစညု်ံးအမညမ် ောုံးတငွ ် ကလ ောက်ထောုံးပစစည်ုံးတစ်မ ြိုုံးစ အတွက် ပပည် စ ုစွော 

ပြည ်သွင်ုံးရမည်ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.52: Product Details 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.53)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မမိိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

အလကှ န် စစည််း၏  ါဝင ်စစည််းစော င််းမျော်းအောုံး ကရုွံးြ ယ်ကပုံးရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 ပါဝင်ပစစည်ုံးအမ ြိုုံးအစောုံးကရုွံးြ ယ်ရောတွင် ACD Annexes နှင်  General Ingredients ဟူ၍ 

(၂)ပိုင်ုံးြွဲပြောုံးထောုံးပပ ုံး ACD Annexes မ ောုံးသည် ASEAN Cosmetic Directive မ ှ ပပဋ္ဌောန်ုံးထောုံးကသော 

ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံးပြစ်ပပ ုံး အဆုိပါ Annexes မ ောုံးအတွက် ပါဝင်သည် ရောြိုငန်ှုန်ုံးမ ောုံးကုိ ပပည် စ ုမနှက်န်စွော 

ကြော်ပပရမည်ပြစပ်ါသည်။ 
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 General Ingredients မ ောုံးသည် အလှကုနပ်စစည်ုံးမ ောုံးတွင် လွတ်လပစ်ွော သ ုုံးစွဲနိငု်သည်  ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံး 

ပြစ်ပပ ုံး Database မ ှကရုွံးြ ယ်၍ ကြော်ပပရမည်ပြစပ်ါသည်။ 

  မိမိကုန်ပစစည်ုံးတွင် ပါဝင်ကသော်လည်ုံး Database ၌ ကြော်ပပထောုံးပြင်ုံးမရှသိည်  ပါဝင်ပစစည်ုံးမ ောုံးအတွက် 

Others ဟူကသော Tab တွင် ဝင်ကရောက်၍ မိမိကြော်ပပလိုကသော ပါဝင်ပစစည်ုံးအမည်အောုံး ရုိက်နှိပ်ကြော်ပပရ 

မည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

Figure 8.53: Ingredient Databases  
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 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.54)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မမိိကလ ောက်ထောုံးလိုသည ် 

က န် စစည််းအမျိြု်းအစော်း (မျော်း)အောုံး မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

Figure 8.54: Product Types 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.55)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုသည  ် product 

၏ အသ  ်းခ ြုသညို့် ည် ွယြ်ျကအ်ောုံး မှန်ကန်စေွာ ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.55: Intended Use(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.56)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ထ တလ်  ်သ ူ (မျော်း) နငှို့ ်

 တသ်ကရ်သောအြျကမ်ျော်းအော်း မှန်ကန်စွောခြညို့သ်ငွ််းရ ်း မည်ခြစ် ါသည်။ 
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Figure 8.56: Manufacturer(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.57)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ရ ါင််းစ ်တ ်ဆငထ်  ် ိ ်းသ ူ (မျော်း) 

နငှို့ ် တသ်ကရ်သောအြျကမ်ျော်းအော်း မှန်ကနစ်ွော ကရုွံးြ ယ်ပြည ်သွင်ုံးကပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။ 
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Figure 8.57: Assembler(s) 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.58)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  ူ်းတွွဲရ ်း ိ ို့ န် 

လိ အ ်ရသောစော ွကစ်ောတမ််းမျော်းအောုံး မှန်ကန်စွော Upload ပပြုလုပ်ကပုံးရမည် ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 8.58: Document Attachments 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.59)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း အမည်နှင ်ရောထူုံးကုိ စိစစ၍် 

သတ်မတှ်စည်ုံးမ ဉ်ုံး စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံးအောုံး လိုက်နောမည်ပြစ်က ကောင်ုံး သက ောတညူ ပပ ုံးမှသော 

ကငွပြည ်သငွ်ုံးကပုံးရမည်ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 8.59: Sign Off & Declaration 

 

 ကနောက်တစ်ဆင ်အကနပြင  ် Figure(8.60)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  မိမိခ ငဆ်ငလ်ိ ရသော Product 

၏အြျက်အလကမ်ျော်းကိ  ခ ငဆ်ငန်ိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ Net Weight Amend Button ကိ နှ ်ိ ါက 

Figure(8.61)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  Net Weight နငှို့ ်  တ်သတ်သညို့ ် အြျက်အလက်မျော်းအော်း 

ခ ငဆ်ငန်ိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ Packaging Amend Button ကိ နှ ်ိ ါက 

Figure(8.62)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  Packaging Design  နငှို့ ်  တ်သတ်သညို့် 

အြျက်အလက်မျော်းအော်း ခ ငဆ်ငန်ိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ 
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Figure 8.60: Product Amend 

 

 

 

Figure 8.61: Net Weight Amend 
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Figure 8.62: Packaging Amend 

 

 အဆင ်ဆင် ပြည် သွင်ုံးပပ ုံးလ င ် အြ က်အလက်မ ောုံးအောုံးလ ုုံး ပပည ်စ  မှန်ကန်ပြင်ုံး ရှိ မရှ ိ စိစစရ်မည် 

ပြစ်ပါသည်။ သက်ဆုိင်ရော Tab တစြ်ြု င်ုံးစ နှိပ၍် ပပန်လည် ကည ်ရှုပပင်ဆငန်ိုငမ်ည်ပြစ်ပပ ုံး 

အြ က်အလက်အောုံးလ ုုံးမှန်ကနပ်ါက ကငွကပုံးကြ နိငု်ပပ ပြစ်ပါသည်။ 

 

8.4. Incomplete Application 

 

 ကငွကပုံးကြ ပပ ုံးကသော Application Form မ ောုံးကုိ FDA Admin  က်မှ မှန်မမနှ်စစ်ကဆုံး၍ 

ပပည ်စ ုမှန်ကန်မှုမရှပိါက Incomplete Application မ ောုံးကုိ User မ ှ ပပန်လည်ကလ ောက်ထောုံးရောတွင ်

Incomplete Application Link တွင ်ဝင်ကရောက်ကလ ောက်ထောုံးရမည်။ 



 

Fully online e-Submission System | User Guide for Applicant, Public User 76 

 

 Figure(8.63)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုကသော Product မ ောုံးနငှ် ပတသ်က်၍ 

သိရှိနိုင်ရန ် Application Form အောုံး Application No, Brand Name, Product Name, 

Application Date စသည  ်အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး Search Button 

ကုိနှိပ်၍ ရှောနိငု်ပါသည်။ 

 

Figure 8.63: Cosmetic Incomplete Applications 

 Read Message Button ကုိနှိပ်လ င် Figure(8.64)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း FDA Admin  က်မှ 

ပပည ်စ ုမှန်ကန်မှုမရှကိသော အြ က်အလက်နှင်  အက ကောင်ုံးရင်ုံးမ ောုံးကုိ ကြော်ပပထောုံးသည  ် Message  အောုံး 

ကတွွေ့ပမင်ရမည်ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 8.64: Read Message 

 View Button ကိ နှ ်ိလျှင ် မိမိရလျှောက်ထော်းရသော Application Form အော်း 

အရသ်းစိတ်ရတွွေ့ ခမငန်ိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ 

 Edit Button ကုိနှိပ်၍ Figure(8.65)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း 

မိမိပပန်လည်ပပင်ဆင/်ပြည ်သွင်ုံးရန်လိအုပ်သည  ်အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ ပပင်ဆငန်ိုငပ်ါသည်။ 

 

Figure 8.65: Edit Incomplete Application 

 ကငွကပုံးကြ ရန ်မလိုအပ်ပါ။ 
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8.5. Draft Application 

 

 Figure(8.66)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Applicant User  က်မှ ကလ ောက်ထောုံးကသော 

ပြည ်ရန်က န်ကနကသုံးသည ်၊ မပပည ်စ ုကသုံးသည ် Application Lists မ ောုံးကုိ ကတွွေ့ပမင်နိုငပ်ါသည်။ 

 မိမိကလ ောက်ထောုံးလိုကသော Product မ ောုံးနငှ် ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ရန ် Application Form အောုံး 

Application No, Brand Name, Product Name, Last Edit Date, Type စသည  ်

အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး Search Button ကုိနှိပ်၍ ရှောနိုင်ပါသည်။ 

 Application Lists မ ောုံးကုိ ပပန်လည်ပပင်ဆင်လိပုါက Resume Button ကုိနှိပ၍် ပပင်ဆငန်ိုင်ပါသည်။ 

 Draft Application ကဆောင်ရက်ွပြင်ုံးအောုံး System မ ှ (၂)ပတ်အထိသော သိမ်ုံးဆည်ုံးထောုံးမည်ပြစ်ပပ ုံး 

(၂)ပတ်ကက ော်လနွ်ပါက System မ ှအလိုအကလ ောက် ပယ်ြ က်သွောုံးမည်ပြစပ်ါသည်။ 

 

Figure 8.66: Cosmetic Draft Applications 

 

9. FDA Announcement 
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FDA Announcement တွင ်Figure(9.1)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း - 

 Auto Cancelled Application 

 Rejected Application 

 InProgress Application  

 Payable 

 Inspection ဟူ၍ အ ိ င််း(၅) ိ င််း ြွ ခြော်းရတွွေ့ ခမငန်ိ င ်ါသည်။ 

 

Figure 9.1: FDA Announcement 

 

9.1. Auto Cancelled Application 

 

 Figure(9.2)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း New Application, Renewal Application,Amend 

Application ရလျှောက်ထော်း ောတွင ် Incomplete အကနပြင်  ဌောနမ ှ ကပုံးပိုို့ထောုံးကသော 

အြ က်အလက်မ ောုံးအောုံး  က(်၉၀)ကက ော်လွန်၍ ပပင်ဆငတ်င်ပပပြင်ုံးမရှပိါက Auto Cancellation 

အခြစ်သတ်မတှ်မည်ခြစပ်  : Auto Cancellation Lists မ ောုံးကုိ Auto Cancelled 

Application Link တွင ်ကတွွေ့ပမငန်ိုငပ်ါသည်။ 
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 မိမိကလ ောက်ထောုံးြဲ သည်  Product မ ောုံးနှင် ပတသ်က်၍ သိရှိနိုင်ရန ် Application Form အောုံး 

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

အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး Search Button ကုိနှိပ်၍ ရှောနိုင်ပါသည်။ 

 

Figure 9.2: Cosmetic Auto Cancelled Applications 

 

9.2. Rejected Application 

 

 Figure(9.3)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း FDA Admin  က်မှ သတမ်ှတြ် က်နငှ် ကုိက်ည မှုမရှ၍ိ 

Certificate ြွင် ပပြုပြင်ုံးမရှကိသော Product မ ောုံးကုိ Rejected Application Link တငွ် 

ကတွွေ့ပမငန်ိုငပ်ါသည်။ 

 မိမိကလ ောက်ထောုံးြဲ သည်  Product မ ောုံးနှင် ပတသ်က်၍ သိရှိနိုင်ရန ် Application Form အောုံး 

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

အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး Search Button ကုိနှိပ်၍ ရှောနိုင်ပါသည်။ 
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Figure 9.3: Cosmetic Rejected Applications 

 

 Read Remark Button ကုိနှိပ်လ င် Figure(9.4)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  Remark တွင ်

အရသ်းစိတ်ရ ်းသော်းရြော်ခ ထော်းသည်ကုိ ကတွွေ့ပမင်နိုငမ်ည် ပြစပ်ါသည်။ 

 

Figure 9.4: Read Remark 
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 Download Button ကိ နှ ်ိလျှင ်Figure(9.5)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း  FDA Admin ဘက်မ ှ

Remark ရ ်းထော်းသည်မျော်းကိ  Download ခ ြုလ  ်နိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 9.5: Download Remark 
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 View Button ကုိနှိပ်လ င် Figure(9.6)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Application Form အော်း 

ကတွွေ့ပမငန်ိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 
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Figure 9.6: View Rejected Application 

 

9.3. InProgress Application 

 

 Figure(9.7)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Applicant User  က်မှ ကငွကပုံးကြ ပပ ုံး၍ Submit 

လုပ်ပပ ုံးပြစ်ကသော  Application List မ ောုံးအောုံး ကတွွေ့ပမငန်ိုငပ်ါသည်။ 

 မိမိကလ ောက်ထောုံးြဲ သည်  Product မ ောုံးနငှ် ပတသ်က်၍ သိရှိနိုင်ရန ် Application Form အောုံး 

Brand Name, Product Name, Application Date စသည ် အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှန်ကနစ်ွော 

ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး Search Button ကုိနှိပ၍် ရှောနိုငပ်ါသည်။ 

 

Figure 9.7: Cosmetic Inprogress Applications 

 

10. Download 

 

Download တွင ်Figure(10.1)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း- 

 Issued Certificate 
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 Payment Receipt  ဟူ၍အ ိ င််း(2) ိ င််း ြွ ခြော်းရတွွေ့ ခမငန်ိ င ်ါသည်။ 

 

Figure 10.1: Download 

 

10.1.  Issued Certificate 

 

 Figure(10.2)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း FDA Admin  က်မှ ပပည ်စ ုမနှ်ကန်က ကောင်ုံးစစက်ဆုံးပပ ုံး 

လက်ြ လိက်ုသည ် Certificate Lists မ ောုံးအောုံး ကတွွေ့ပမငန်ိုငမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 

 မိမိကလ ောက်ထောုံးြဲ သည်  Product မ ောုံးနှင် ပတသ်က်၍ သိရှိနိုင်ရန ်Certificates မ ောုံးအောုံး Certificate 

No, Date Of Issue, Date Of Expiry, Product Name  စသည  ်အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှနက်န်စွော 

ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး Search Button ကုိနှိပ၍် ရှောနိုငပ်ါသည်။ 
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Figure 10.2: Cosmetic Certificate List 
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 View Button အော်းနှ ်ိလျှင ် Figure(10.3)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း Application Form 

အော်းအရသ်းစိတ်ရတွွေ့ ခမငန်ိ ငမ်ည်ခြစ် ါသည်။ 

 

 

Figure 10.3: View Detail 

 

 Download Button အော်းနှ ်ိလျှင ် Figure(10.4)တွငခ် ထော်းသညို့အ်တိ င််း 

စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျော်းအော်း ရတွွေ့ ခမင ်မည်ခြစ်ပ  ်း Agree and View Button အော်းနှ ်ိ  ါမည်။ 

ထိ ို့ရနောက် စနစ်မ ှ Certificate အော်း Auto download ခ ြုလ  ်သွော်းမည်ခြစ ်ါသည်။ Download 

ခ ြုလ  ်ပ  ်း ါက Figure(10.5)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း အလှက န ်စစည််းမှတတ်မ််းတငခ်ြင််း 

အသအိမှတခ် ြုလကမှ်တအ်ော်း ရတွွေ့ ခမငန်ိ ငမ်ညခ်ြစ် ါသည်။  

 Memorandum Button အောုံးနှပိ်လ င် Figure(10.6)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း သက်ဆိ င ်ော Product 

၏  ါဝင ်စစည််းအတကွ ်Memorandum ရတောင််းြ  ရိှလျှင ်Renewal ခ နလ်ည်ရလျှောက်ထော်းစဉ်တွင ်

မခြစ်မရန အြျက်အလက ်နငှို့ ် ူ်းတွ စော ွက်စောတမ််းမျော်း ခ နလ်ည်ခြညို့သ်ွင််း ရလျှောက်ထော်း မည်။ 
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Figure 10.4: Cosmetic Certificate Download 
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Figure 10.5: Cosmetic Notification Certificate 
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Figure 10.5.1: Cosmetic Notification Renewal Certificate 
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Figure 10.5.2: Cosmetic Notification Company Amendment Certificate 
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Figure 10.5.3: Cosmetic Notification Product Amendment Certificate 
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Figure 10.6: Memorandum List 
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10.2. Payment Receipt 

 

 Figure(10.7)တွငခ် ထော်းသညို့်အတိ င််း ကငွကပုံးကြ ထောုံးသည ် Voucher Lists မ ောုံးအောုံး 

ကတွွေ့ပမငန်ိုငပ်ါသည်။ 

 မိမိကလ ောက်ထောုံးြဲ သည်  Product မ ောုံးနငှ် ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ရန ် Receipt List မ ောုံးအောုံး 

Application No, Transaction No, Brand Name, Product Name  စသည ် 

အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ မှန်ကနစ်ွော ပြည ်သွင်ုံးကရုွံးြ ယ်ပပ ုံး Search Button ကုိနှိပ်၍ ရှောနိုင်ပါသည်။ 

 Download Button ကုိနှိပ်၍ Certificate မ ောုံးအောုံး Download လုပ်နိငု်ပါသည်။ 

 

Figure 10.7: Cosmetic Receipt Lists 

 

 

 

 

 

 



 

Fully online e-Submission System | User Guide for Applicant, Public User 96 

 

 

 

11. Setting 

 

User Name က ုံးရိှမ ောုံးအောုံး နှိပ်လုိက်ပါက Figure (11.1) တွင် ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး Setting နှင  ်

Logout ကုိ ကတွွေ့ပမင်ရပါမည်။ Setting ကုိ နှိပ်၍ မိမိ Account Registration ပပြုလပု်ြဲ စဉ်က 

ပြည ်သွင်ုံးြဲ ကသော အြ က်အလက်မ ောုံးအောုံး User Profile တွင် ပပန်လည်ပပင်ဆင်နိုငပ်ါမည်။ Logout 

ကုိ စနစ်အသ ုုံးပပြုရန်မရှိကတော ပါက လ ုပြ ြုကရုံးအတွက် စနစ်အတငွ်ုံးမှ ထက်ွရန် နှိပ်ရပါမည်။ 

စနစ်အတွင်ုံး ပပန်လည်ဝင်ကရောက်လုိပါက အထက်တွင်ကြော်ပပပါ အဆင ်မ ောုံးအတိငု်ုံး စနစ်အတငွ်ုံး 

ပပန်လည် ဝင်ကရောက်ရပါမည်။ User Profile အောုံး ပပန်လည်ပပင်ဆင်ရန် Setting ကုိ နှိပ်ပါ။ 

 

 

Figure 11.1: Setting 

User Profile တွင ်- 

 User Information 

 Business Information ဟူ၍(၂)မ ြိုုံး ပါရှပိါသည်။ 
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User Information တွင ်- 

 Applicant Name  

 Applicant Phone No နှင ် 

 Nrc No. / Passport တိုို့အောုံး ပပင်ဆင်နိငု်ပါသည်။ User နှင  ် သက်ဆုိင်ကသော အပြောုံး 

Information မ ောုံးအောုံး ပပင်ဆငြ်ွင မ်ကပုံးပါ။ 

Business Information တွင် - 

 Email 

 Phone No. နငှို့ ်

 District တိ ို့အောုံး ပပင်ဆင်နိငု်ပါသည်။ အပြောုံး Business Information မ ောုံးအောုံး 

ပပင်ဆင်ြငွ ်မကပုံးပါ။ 

အသ ုုံးပပြုသူ၏ အြ က်အလက်မ ောုံးကုိ ပပငဆ်င်လိပုါက Figure(11.2)တွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး ပပင်ဆင် 

လိုသည ်အြ က်အလက်ကုိ သက်ဆုိင်ရောကနရောတငွ် ထည ်သွင်ုံး၍ Update User Profile ကုိ နှိပ်ပါ။ 
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Figure 11.2: User Profile 

 

အသ ုုံးပပြုသူ၏ စကောုံးဝှက်ကုိ ပပန်လည်ပပင်ဆင်လိပုါက Figure (11.3)တွင်ပပထောုံးသည ်အတိုင်ုံး Change 

Password ကုိ နှိပပ်ါ။ 
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Figure 11.3: Change Password 

 

ထိုို့ကနောက် Figure(11.4)တွင ် ပပထောုံးသည ်အတိငု်ုံး မိမိ၏လက်ရှစိကောုံးဝှက်၊ ပပင်ဆင်လိသုည ်စကောုံးဝှက် အသစ ်

နှင  ်အတည်ပပြုစကောုံးဝှက် တိုို့ကုိ ပြည ်သွင်ုံး၍ Submit နှိပ်ပါ။  
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Figure 11.4: Confirm Password 

 

 

 


