ဆ
မှတပ
် ုံတင် အသစ် ဆ

ေးဝ ေးမှတပ
် ုံတင်ခြင်ေး (Drug Registration)
ျောက်ထျောေးခြင်ေး ( New Registration)

၁။ စိစစ်ခပ ေးသွငေး် ခခင်ေး(ပ

ေးတစ်မျိ ေးလျင်-ကျ ်သေးသိနေး် စီ)

(Remit assessment fees)

၂။ Sample Permit ပလျျောက်ထျောေးခခင်ေး
(application of sample permit )

ကုမ္ပဏအ
ီ နေနှင ့် ၆
လအတွင်း့်
န

၃။ Sample မျျောေး အ ်နခခင်ေး

(Submission of Sample)

၄။ Document အ ်နခခင်ေး (Submission of Document)

ဓါတ်ခွွဲခန်ေးခပ ေးသွငေး် ခခင်ေး (Remitting of Laboratory Fees)

၅။ Document စိစစ်ခခင်ေး (ပလျျောက်ထျောေးမှု အပေအတွက်
အပ ေါ်မတ
ူ ည်၍ (၃) တ်မ (၁)လ
Review the document ( at least 3 weeks to 1 month)

၆။ အပထျောက်အထျောေးခ ညစ
် မန်ကန် ါက Preview
ထတ်ပ ေးခခင်ေး
issuing of the preview if complete document

၇။ ပ

ေးဝါေးအကကပ ေးပကျော်မတီသိ တင်ခ ခခင်ေး
Submission to DAC

ောင့်ရွကရ
့် ေ့်

လအ
ု ပ့်ခြင့််း

POM ပုမ္ှေ့် Generic န

်းဝါ်းမ္ ော်း ဓါတ့်ြွွဲ

အနခြေသတ့်မ္ှတြ
့် က့် ကက
ု ည
့် ပ
ီ ါက
ြွငခ့် ပြုြ က့်အတွက့် တင့်ခပခြင့််း။

၈။ မ္ှတပ
့် ုတင့် အတည့်ခပြုခြင့််းနှင ့်
(န
န

်းတစ့်မ္ ြု်းလ င့် နငွက ပ့် - ငါ်းသေ့််း နပ်းသွင်း့် ခြင့််း )
ောက့်ြြ က့်၊ သန

ော

ော်းမ္ှတြ
့် က့် လအ
ု ပ့်သည့်

OTC - ဓါတ့်ြအ
ွွဲ နခြေ သတ့်မ္တ
ှ ြ
့် က့်
ကက
ု ည
့် ပ
ီ ါက မ္ှတပ
့် ုတင့် အတည့်ခပြုခြင့််း။

APPROVAL
န

ောက့်ြြ က့် သန
လအ
ု ပ့်သည့် န
န

ော

ော်းမ္ှတြ
့် က့်

်းဝါ်းမ္ ော်းအတွက့်

ောက့်ြြ က့် နတောင့််းြရရှမ္ှသော
အတည့်ခပြုြ က့် တင့်ခပခြင့််း။

(Antineoplastic, Radiocontrast
Medium, New Products for
Myanmar)

ကကျောခမငြ
် ျိန်
စောရွ ကစ
့် ောတမ့္််းမ္ ော်းခပညစ
့် ုပါက Over The Counter Medicine မ္ှတပ
့် ုတင့်ခြင့််းကု စစစ့်ပပီ်း (၅)လမ္ှ (၉)လ၊
Prescription Only Medicine မ္ှတပ
့် ုတင့်ခြင့််းကု စစစ့်ပပီ်း (၉) လမ္ှ (၁) နှစ့်။

ဆ

ေးဝ ေးမှတပ
် ုံတင်ခြင်ေး ( သက်တမ်ေးတျိေးုံ ) (Renewal Registration)
၁။ စိစစ်ခပ ေးသွငေး် ခခင်ေး ( ပ

ေးတစ်မျိ ေးလငင် -

ကျ ်သေးသိနေး် စီ)
(Remit assessment fees)

၂။ Sample Permit ပလျျောက်ထျောေးခခင်ေး
(Application of sample permit )

ကုမ္ပဏအ
ီ နေနှင ့် ၆
လအတွင်း့်
န

၃။ Sample မျျောေး အ ်နခခင်ေး ( Submission of

ောင့်ရွကရ
့် ေ့်

လအ
ု ပ့်ခြင့််း

sample )

၄။ Document အ ်နခခင်ေး ( Submission of
document) ဓါတ်ခွွဲခန်ေးခပ ေးသွငေး် ခခင်ေး (
Remitting of Laboratory Fee )

၅။ Reviewing of document စိစစ်ချိန် - ၂ တ်
(duration - 2 weeks)

၆။ အပထျောက်အထျောေးခ ညစ
် မန်ကန် ါက
Preview ထတ်ပ ေးခခင်ေး
(issuing of perview if complete document)

၇။ ပ

ေးဝါေးအကကပ ေးပကျော်မတီသိ တင်ခ ခခင်ေး။
(Submission to DAC)

၈။ မ္ှတပ
့် ုတင့် အတည့်ခပြုခြင့််းနှင ့် မ္ှတပ
့် ုတင့်န က်းနပ်းသွင်း့် ခြင့််း (န
မ္ှတပ
့် ုတင့်သက့်တမ့္််းတ်းု န
မ္ရှနအောင့် စောရွ ကအ
့် န

်းတစ့်မ္ ြု်းလ င့် နငွက ပ့် - ငါ်းသေ့််း)

ောင့်ရွကန
့် ေစဉ်ကောလအတွင်း့် နစ ်းကွကအ
့် တွင်း့် န

ောက့်အ

်းဝါ်းမ္ ော်း ခပက့်လပ့်မ္ှု

ော်းမ္ ော်း ခပညစ
့် ုပါက တစ့်ကကမ့္်တင့်သင
ွ ်း့် ြွငမ္
့် ော်းကု စစစ့်၍ ဌောေအနေခြေင ့်
တ
ု န
့် ပ်းလ က့်ရပါသည့်
ှ
။

ကကျောခမငြ
် ျိန်
စောရွ ကစ
့် ောတမ့္််းမ္ ော်း ခပညစ
့် ုပါက မ္ှတပ
့် ုတင့်ခြင့််းကု စစစ့်ပပီ်း (၁)လြွမ္
ွဲ ှ (၃) လ ။

