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LAWS OF MALAYSIA 

P.U.(A) 437 OF 1985 

FOOD ACT 1983 

FOOD REGULATIONS 1985 

1. Citation, commencement and application. 

(1) These Regulations may be cited as the Food Regulations 1985. 

(2) These Regulations shall come into force on such date as the minister may 

appointby notification in the Gazette. (come into force on 1.10.1985-PU(B) 

447/85) 

(3) These Regulations shall not apply to any food prepared, produced or 

packaged for export outside Malaysia. 

2. Procedure on taking samples for physical and chemical analysis. 

(1) Where an authorized officer has taken or otherwise procured a sample of 

food for the purpose of physical or chemical analysis, he shall— 

(a) divide the sample into three separate parts and mark and seal or fasten up 

each part in such a manner as its nature will permit; 

(b) offer one part to the seller, importer or manufacturer or his agent or the 

person having charge of the food; 

(c) deliver either personally or through another authorized officer or by 

A.R.(Acknowledgement or Receipt) registered mail one of the remaining parts to 

an analyst; and 



(d) retain the other remaining part. 

(2) Where a sample consists of any food contained in unopened packages 

and if the opinion of authorized officer the division of a sample for analysis into 

three separate parts in accordance with subregulation (1)— 

(a) is not reasonably practicable; or 

(b) might affect the composition or impede the proper analysis of the 

content, 

the provisions of subregulation (1) shall be deemed to be complied with if the 

authorized officer taking or otherwise procuring the sample divides the package 

into the requisite number of lots and deals with each lot in the manner provided by 

this regulation as if it were a part and any reference in three Regulations to a part 

of a sample shall be construed accordingly. 

3. General requirements for labelling of food. 

No person shall prepare or advertise for sale or sell any food contained in a 

package, if the package- 

(a) does not bear on it a label containing all the particulars required by these 

Regulations to be contained on a label relating to such package; 

(b) bears on it a label containing anything that is prohibited by these Regulations 

from appearing on a label relating to such package; or 

(c) bears on it a label containing any particulars that are not in the position or 

manner required by these Regulations in respect of a label relating to such 

package. 

4. Language to be used 



Except as otherwise provided in these Regulations, any word, statement, 

information or direction that is required by these Regulations to appear on the label 

of any package of food shall – 

(a) in the case of food produced, prepared or packaged in Malaysia, be in Bahasa 

Malaysia; or 

(b) in the case of imported food, be in Bahasa Malaysia or English, and in either 

case may include translation thereof in any other language. 

5. Particulars in labelling. 

(1) Every package containing food for sale shall, unless otherwise provided in 

these Regulations, bear on it a label containing the following particulars, namely— 

(a) the appropriate designation of the food or a description of the food 

containing the common name of its principal ingredients; 

(b) in the case of mixed or blended food, words which indicate that the 

contents are mixed or blended, as the case may be, and such word shall be 

conjoined with the appropriate designation of the food  

(c) where the food contains beef or pork, or its derivatives, or lard, a 

statement as to the presence in that food of such beef or pork, or its 

derivatives, or lard, in the form “CONTAINS (state whether beef or pork, or 

its derivatives, or lard, as the case may be)” 

(d) where the food contains added alcohol, a statement as to the presence in 

that food of such alcohol, in capital bold-faced lettering of a non-serif 

character not smaller than 6 point, in the form: “CONTAINS ALCOHOL” 

or in any other words to this effect; 



(e) where the food consists of two or more ingredients, other than water, 

food additives and added nutrient, the appropriate designation of each of 

those ingredients in descending order of proportion by weight and, wherever 

required by these Regulations, a declaration of the proportion of such 

ingredient; 

(ea) if the food contains ingredients known to cause hypersensitivity, the 

ingredients shall be declared on the label; 

(f) where the food contains edible fat or edible oil or both, a statement as to 

the presence in that food of such edible fat or edible oil or both, together 

with the common name of the animal or vegetable, as the case may be, from 

which such fat or oil is derived; 

(g) where the food contains food additive, a statement as to the presence in 

that food of such food additive, in the form “contains permitted (state the 

type of the relevant food additive)”; 

(i) a statement of the minimum net weight or volume or number of the 

content of the package; 

(ia) in the case of food packed in liquid, a statement of the minimum drained 

weight of the food; 

(j) in the case food locally manufactured or packed, the name and business 

address of the manufacturer or packer, or the owner of the rights of 

manufacture or packing or the agent of any of them; and in the case of 

imported food, the name and business address of manufacture, or the agent 

of any of them, and the name and business address of the importer in 

Malaysia and the name of the country of origin of the food; 



(k) such other particulars as are required by these Regulations to be given in 

the case of any particular food; 

(2) The statements required by paragraphs (1)(c) and (d), shall appear 

immediately below the appropriate designation of the food. 

(3) Where the ingredients of the food, or the food additives added to such 

food, are derived from animal, the common name of such animal shall also be 

stated on the label of that food: 

Provided that it shall not be necessary to indicate the name of the animal 

from which the ingredient or food additive is derived if it can be inferred from the 

appropriate designation of such ingredient of food additive. 

(3A) For the purpose of subregulation (3), the origin of food and food 

ingredients obtained through modern biotechnology shall be stated as follows: 

gene derived from (common name of such animal) 

6. Form and manner of labelling. 

(1) The particulars that are required by regulation 11, or by any other 

regulation, to appear on the label, shall appear conspicuously and prominently in 

the label. 

(2) Except as otherwise provided in these Regulations, the lettering for the 

particulars that are required by paragraph 11(1)(a) to appear on a label shall be so 

prominent in height, visual emphasis, and position as to be conspicuous by 

comparison with any other matter appearing on the label. This shall not apply to a 

trade mark. 

(3) Except as otherwise provided in these Regulations, all particulars that are 

required by these Regulations to appear on a label shall be written in no smaller 



than 10 point lettering, and with equal prominence with any other matter appearing 

on or attached to the package. 

(4) Notwithstanding subregulation (3), the statement of ingredients as 

required by paragraph (e), (f) and (g), and the particulars that are required by 

paragraphs 11(1)(j) and (k), and by regulation 18B, may be written in no smaller 

than 4 point lettering unless otherwise provided in these Regulations. 

(5) Every label required by these Regulations to be borne on a package shall be 

legibly and durably marked either on the material of the package or on material 

firmly or permanently attached to the package. 

(6) Notwithstanding subregulation (5), a label may be firmly placed inside a 

package if— 

(a) the package is made of clear transparent material; and 

(b) the food contained in the package 

(i) is not ready for direct consumption; or 

(ii) in the case of food ready for direct consumption, is completely 

enclosed in its natural shell or pod or interior wrapper such that it has 

no direct contact or is not likely to come into contact with the label. 

(7) No label shall appear on the extra wrapper of any food. 

7. Size and colour of letters. 

(1) Where the size of letters to be used in labels is prescribed in these 

Regulations by reference to a minimum number of points, the reference shall be 

deemed to be a reference to height of the lower case letter of the type face or if the 

wording is all in capital letters, the height of the capital letters in type face 

irrespective of theheight of type body. 



(2) Except as otherwise provided in these Regulations and for internationally 

accepted unit symbols of weights and measures, the lettering of every word or 

statement required by these Regulations to appear on labels shall be— 

(a) all capital letters; or 

(b) all lower case letters; or 

(c) lower case letters with an initial capital letter. 

(3) In every case to which paragraph (2)(a) or paragraph (b) applies, the 

height of the lettering shall be uniform in every word or statement that is separately 

required. 

(4) In every case to which paragraph (2)(c) applies, the height of the lower 

case lettering shall be uniform in every word or statement that is separately 

required. 

(5) Notwithstanding anything contained in these Regulations, where words 

are required by these Regulations to appear on labels in letters of specified size and 

the package to be labelled is so small as to prevent the use of letters of that size, 

letters of smaller size may be used if they are of the largest size practicable in the 

circumstances and are in any event no smaller than 2 point. 

(6) The requirement in these Regulations as to the height of letters shall be 

sufficiently complied with if the letters used are of a greater height than the height 

prescribed. 

(7) All lettering shall appear in a colour that contrasts strongly with its 

background. 

8. Date marking 



(1) Where the validity of the date marking of a food to which this regulation 

applies is dependent on its storage, the storage direction of that food shall also be 

required to be borne on its label. 

(2) No person shall prepare or advertise for sale or sell any food specified in 

the Fifth Schedule unless the package containing such food bear a date marking as 

required by subregulation (4) and in any of the forms as specified in subregulation 

(5). 

(3) The date marking required by this regulation shall be in capital bold-

faced lettering of a non-serif character not smaller than 6 point. 

(4) No person shall- 

(a) remove, erase, alter, obscure, superimpose or in any way tamper with any 

date marking on any package of food; 

(b) import, prepare for sale or sell any package of food which had expired; 

or sdsdsmmnbwhtywhich has been kept in a condition which contradicts with any 

storage conditions set out in the label of such food. 

9. Packaging on retail premises. 

Except as otherwise provided in these Regulations, where any food is 

packaged on retail premises and is offered, exposed or kept for sale in such 

package at the said premises in such a manner that customer may himself select the 

package. 

10. Matter forbidden on any label. 

(1) No descriptive matter appearing on or attached to or supplied with any 

package of food shall include any comment on, reference to or explanation of, any 

statement or label required by these Regulations to be borne on any package of 



food if such comment, reference, or explanation either directly or by implication, 

contradicts, qualifies or modifies the statement or the content of that label. 

(1A) Words to indicate grading, quality or superiority or any other words of 

similar meaning shall not appear on the label of any package of food unless such 

description of quality grading conform to those established by the relevant 

authorities responsible for such grading; and where such words appear on the label 

it shall be presumed that the food is in compliance with the requirements 

established by the relevant authorities in respect of that quality grading. 

(2) No label which describes any food shall include the word “pure” or any 

other words of the same significance unless— 

(a) the food is of the strength, purity, or quality prescribed by these 

Regulations and is free from any other added substance apart from those 

essential in the processing of such food; and 

(b) there is no expressed stipulation in these Regulations prohibiting the 

inclusion of such word in the label in respect of that food. 

(3) Except as otherwise provided in these Regulations, no label which 

describes any food shall include the word “compounded”, “medicated”, “tonic” or 

“health” or any other words of the same significance. 

(4) No label which describes any food shall include any claim in the absence 

of: 

(a) beef or pork or its derivatives, or lard or added alcohol if the food does 

not 

contain such ingredients; or 



(b) any additives or added nutrient the addition of which is prohibited in 

these 

Regulations. 

(6) No label which describes any food shall include any claim – 

(a) stating that any given food will provide an adequate source of all 

essential nutrients, except as otherwise permitted in this Regulations; 

(b) implying that consuming a balanced diet or combination of variety of 

foods cannot supply adequate amounts of all nutrients; 

(c) which cannot be substantiated; 

(d) as to the suitability of a food for use in the prevention, alleviation, 

treatment or cure of a disease, disorder or particular physiological condition, 

except as otherwise permitted in this Regulations; or 

(e) which could give rise to doubt about the safety of a similar food or 

arouse or exploit fear in the consumer. 

(7) No label which describes any food shall include the word ―organic, 

―biological‖,―ecological‖, ―biodynamic‖ or any other words of the same 

significance unless the food conforms to the requirements specified in the 

Malaysian Standard MS 1529: 

The Production, Processing, Labelling and Marketing of Plant-Based 

Organically 

Produced Foods. 

(8) No label which describes any food shall include the word ―nutritious or 

any other words of the same significance unless some cases such as the food 

contains a range of nutrients including carbohydrate, fat, protein, vitamin and 



mineral, at least four vitamins of an amount that meets the criteria for claim as 

source, etc. 

11. Claims on the label. 

(1) Claims which highlight the absence or non-addition of a particular 

substance in or to food may be included in the label provided that the claims are 

not misleading and the substance is not subject to specific requirements in this 

regulation; 

(2) Claims which highlight the absence or non-addition of one or more 

nutrients in or to food shall be regarded as nutrition claims and regulation 18B 

shall apply to those claims. 

12. Nutrition labeling. 

(1) In this Regulations, ―nutrition labelling, in relation to a package of 

food, means a description intended to inform the customer of the nutrient content 

of a food. 

(2) Except as otherwise provided in these Regulations, the nutrient content 

relating to food shall be provided for all products as specified in regulations 64 to 

75, 84 to 87, 89 to 99, 113, 135, 149, 151, 161, 220, 233 to 242, 344, 345 and 348 

to 358 of these Regulations. 

13. Nutrient content claim. 

(1) In these Regulations, ―nutrient content claim‖ means a nutrition claim 

that describes the level of a nutrient contained in a food. 

(2) When a nutrient content claim or a synonymous claim, that is listed in 

Table I and Table II to the Fifth A Schedule is made, the conditions specified in the 

Tables for that claim shall apply. 



(3) Where a food is by its nature low in or free of the nutrient that is the 

subject of the claim, the term describing the level of the nutrient shall not 

immediately precede the name of the food but shall be in the following form, that 

is, “a low (naming the nutrient) food” or “a (naming the nutrient)-free food.”  

14. Nutrient function claim. 

(1) In these Regulations, "nutrient function claim" means a nutrition claim 

that describes the physiological role of the nutrient in the growth, development and 

normal functions of the body. 

(2) A nutrient function claim shall not imply or include any statement to the 

effect that the nutrient would afford a cure or treatment for or protection from a 

disease. 

(3) No label which describes any food shall include any claims relating to 

the function of a nutrient in the body unless the food for which the nutrient 

function claim is made shall contain at least the amount of nutrient in the level to 

be considered as a source of that nutrient per reference amount as specified in 

Table II to the Fifth A Schedule. 

15. Food additive. 

(1) In these Regulations, “food additive” means any safe substance that is 

intentionally introduced into or on a food in small quantities in order to affect the 

food's keeping quality, texture, consistency, appearance, odour, taste, alkalinity, or 

acidity, or to serve any other technological function in the manufacture, 

processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport, or storage of the 

food, and that results or may be reasonably expected to result directly or indirectly 

in the substance or any of its byproducts becoming a component of, or otherwise 

affecting the characteristics of, the food, and includes any preservative, colouring 



substance, flavouring substance, flavour enhancer, antioxidant and food 

conditioner, but shall not include added nutrient, incidental constituent or salt. 

(2) No person shall import, manufacture, advertise for sale or sell or 

introduce into or on any food- 

(a) any food additive other than a permitted food additive; or 

(b) any permitted food additive which does not comply with the standard 

prescribed in these Regulations, where such standard is so prescribed. 

(3) No person shall introduce into or on a food any food additive in such a 

manner as to conceal any damage to, or any inferiority in the quality of that food. 

There shall be written in label on a package containing food additive 

imported, manufactured, advertised for sale or sold – 

(a) the words “(state the chemical name of the food additive) as permitted 

(state the type of food additive); provided that in the case of colouring substance or 

flavouring substance it shall be sufficient to state the common name or the 

appropriate designation of that food additive in place of the chemical name.”; and 

(b) a statement giving direction for its use. 

16. Use of harmful packages prohibited. 

Except as otherwise provided in these Regulations, no person shall import, 

manufacture, advertise for sale or sell, or use or cause or permit to be used in the 

preparation, packaging, storage, delivery or exposure of food for sale, any package, 

appliance, container or vessel which yields or could yield to its contents, any toxic, 

injurious or tainting substance, or which contributes to the deterioration of the 

food. 

17. Prohibited Feeding bottles 



(1) No person shall import, manufacture or advertise for sale or sell any 

feeding bottles containing Bisphenol A (BPA).  

(2) The words ―BPA free‖ may be labelled on the feeding bottles or on the 

packages of the feeding bottles which do not contain Bisphenol A (BPA). 

18.  Use of polyvinyl chloride package containing excess vinyl chloride 

monomer prohibited. 

No person shall import, manufacture or advertise for sale or sell or use in the 

preparation, packaging, storage, delivery or exposure of food for sale, any rigid or 

semi-rigid package, appliance, container or vessel, made of polyvinyl chloride 

which contains more than 1 mg/kg of vinyl chloride monomer. 

19. Use of packages for non-food product prohibited. 

No person shall use, or cause or permit to be used, in the preparation, 

packaging, storage, delivery or exposure for sale of any food, any package, 

appliance, container or vessel that had been used or intended to be used for any 

non-food product. 

20. Recycling of packages prohibited. 

(1) Subject to subregulation (2), no person shall use, or cause or permit to be 

used, in the preparation, packaging, storage, delivery or exposure for sale— 

(a) of any sugar, flour or meal, any sack that has previously been used for 

any purpose; 

(b) of any edible fat or edible oil, any bottle or metal container, other than 

silos and tankers for edible fat and edible oil, that has previously been used 

for any purposes; 



(c) of any food of non-swine origin, any package, appliance; container or 

vessel that is intended for use or has been used for any product of swine 

origin (sus scrofa); 

(d) of any food, other than that packaged in an extra wrapper, any plastic 

bottle that has previously been used for any purpose; 

(e) of any food, other than alcoholic beverage and shandy, any bottle that has 

previously been used for alcoholic beverage or shandy. 

(2) Polycarbonate containers of not less than 20 litre in size that has 

previously been used for natural mineral water may be used for the same purpose. 

21. Toys, coins, etc., not to be placed in food. 

(1) There shall not be placed in food for sale or in packages of such food, 

any toy, coin or other article. 

(2) Nothing in subregulation (1) shall prohibit the placing in food or in 

packages of such food- 

(a) any article for measuring the recommended quantity of food to be 

consumed, provided that such article is sterile; 

(b) the label referred to in subregulation 12(6); or 

(c) any sachet or reduced iron powder for the purpose of absorbing oxygen. 

22. Metal contaminant. 

(1) No person shall import, prepare or advertise for sale or sell any food 

specified in column (1) of Table I to the Fourteenth Schedule which contains the 

substances set out in the headings to columns (2) to (9) of the said Table in a 

proportion greater than the maximum permitted proportion specified opposite that 

food in the columns thereof applicable to the substances. 



(1A) No person shall import, prepare or advertise for sale or sell any food, 

specified in column (1) of Tables IA, IB, IC, ID and IE to the Fourteenth Schedule 

which contains the substances set out in the headings of the said Tables in a 

proportion greater than the maximum permitted proportion specified opposite that 

food in the column (2) of the Tables. 

(2) No person shall import, prepare or advertise for sale or sell the food 

additive specified in column (1) of Table II to the Fourteenth Schedule which 

contains the substances set out in the headings to columns (2) to (8) of the said 

Table in a proportion greater than the maximum permitted proportion specified 

opposite that food additive in the column thereof applicable to the substances. 

23. Standards and particular labelling requirements for food 

This Act also specifies the standards and particular labelling requirements 

for food, including the foods of the following groups: 

- Cereal 

- Cereal Products 

- Starch and Bread, Malt and Malt Extract 

- Food Aerating Substance 

- Milk and Milk Product 

- Sweetening Substance 

- Confection 

- Meat and Meat Product 

- Fish and Fish Product 

- Egg and Egg Product 



- Edible Bird’s Nest and Edible Bird’s Nest Product 

- Edible Fat and Edible oil 

- Vegetable and Vegetable Product 

- Soup and Soup Stock 

- Fruit and Fruit Product 

- Jam, Fruit Jelly, Marmalade and Seri Kaya 

- Nut and Nut Product 

- Tea, Coffee, Chicory and Related Product 

- Cocoa and Cocoa Product 

- Milk Shake 

- Salt and Spice 

- Vinegar, Sauce, Chutney and Pickle 

- Soft Drink 

- Natural Mineral Water 

- Packaged Drinking Water 

- Alcoholic Beverage 

- Shandy 

- Special Purpose Food 

24. Food not elsewhere standardized. 

(1) Food not elsewhere standardized shall be food for which a standard has 

not been otherwise expressly prescribed by these Regulations. 



(2) Food not elsewhere standardized may contain permitted added nutrient, 

permitted food conditioner, permitted flavouring substance, permitted colouring 

substance and permitted flavouring enhancer. 

(3) Food not elsewhere standardized shall not contain permitted non-

nutritive sweetening substance except for acesulfame potassium, with the prior 

written approval of the Director. 

(3A) No person shall use permitted preservative in food not elsewhere 

standardized 

without the prior approval of the Director. 

(4) There shall not be written in the label on a package containing food not 

elsewhere standardized or in an advertisement relating to that food any word or 

expression that compares a nutritional property or the ingredients of a food not 

elsewhere standardized with those of another food 

(5) Food not elsewhere standardized shall not be described or presented in 

such manner or by such name or pictorial or other representation or device as is 

suggestive of another article of food of which it is intended to be an imitation or 

substitute or which it resembles. 

(6) The word "food not elsewhere standardized" shall not appear on the label 

of any package containing food not elsewhere standardized. 

25. Transitional provision. 

Notwithstanding anything contained in these Regulations, it shall be lawful 

for any person at any time within 12 months after the coming into force of these 

Regulations to prepare, sell or import any food the preparation, sale or importation 

of which is otherwise lawful under – 



(a) *the Sale of Food and Drugs Ordinance 1952 [Ord. 28 of 1952]; 

(b) *the Public Health Ordinance of Sabah [Sabah Ord. 7 of 1960]; or 

(c) *the Public Health Ordinance of Sarawak [Sarawak Ord. 24 of 1962]. 

  



Quy định về Thực phẩm của Malaysia năm 1985 

LUẬT MALAYSIA 

PU (A) 437 năm 1985 

LUẬT THỰC PHẨM NĂM 1983 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỰC PHẨM NĂM 1985 

1. Viện dẫn, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng. 

(1) Các Quy định này có thể được viện dẫn là Quy định Thực phẩm 1985. 

(2) Các Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày mà bộ trưởng có thể bổ nhiệm 

bằng cách thông báo trên Công báo. (có hiệu lực từ ngày 1.10.1985-PU (B) 

447/85) 

(3) Các Quy định này sẽ không áp dụng cho bất kỳ thực phẩm nào được chế 

biến, sản xuất hoặc đóng gói để xuất khẩu bên ngoài Malaysia. 

2. Quy trình lấy mẫu phân tích lý hóa. 

(1) Nếu một viên chức có thẩm quyền đã lấy hoặc mua sắm một mẫu thực 

phẩm để phục vụ mục đích phân tích vật lý hoặc hóa học, anh ta phải— 

(a) chia mẫu thành ba phần riêng biệt và đánh dấu và niêm phong hoặc buộc 

chặt từng phần theo cách mà bản chất của nó sẽ cho phép; 

(b) cung cấp một phần cho người bán, nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất hoặc 

đại lý của họ hoặc người chịu trách nhiệm về thực phẩm; 

(c) giao một trong những phần còn lại cho một nhà phân tích; và 

(d) giữ lại phần còn lại khác. 



(2) Trường hợp mẫu bao gồm bất kỳ thực phẩm nào đựng trong bao bì chưa 

mở và nếu có ý kiến của viên chức có thẩm quyền thì việc chia mẫu để phân tích 

thành ba phần riêng biệt theo quy định (1) - 

(a) không khả thi một cách hợp lý; hoặc 

(b) có thể ảnh hưởng đến cấu tạo hoặc cản trở việc phân tích phù hợp của 

thành phần, 

các quy định của khoản (1) sẽ được coi là tuân thủ nếu viên chức có thẩm quyền 

lấy hoặc mua sắm mẫu chia gói hàng thành số lô cần thiết và xử lý từng lô theo 

cách được quy định bởi quy định này như thể một phần và bất kỳ tham chiếu nào 

trong ba Quy định đối với một phần của mẫu phải được hiểu tương ứng. 

3. Yêu cầu chung về ghi nhãn thực phẩm. 

Không ai được chuẩn bị hoặc quảng cáo để bán hoặc bán bất kỳ thực phẩm nào 

chứa trong một bao gói, nếu bao gói đó- 

(a) không mang trên đó một nhãn có chứa tất cả các thông tin cụ thể theo Quy định 

này để có trên nhãn liên quan đến gói hàng đó; 

(b) mang trên đó một nhãn có chứa bất kỳ thứ gì bị các Quy định này cấm xuất 

hiện trên nhãn liên quan đến gói hàng đó; hoặc 

(c) mang trên đó một nhãn có chứa bất kỳ chi tiết nào không ở vị trí hoặc cách thức 

mà Quy định này yêu cầu đối với nhãn liên quan đến gói hàng đó. 

4. Ngôn ngữ được sử dụng 

Trừ khi được quy định khác trong Quy định này, bất kỳ từ ngữ, tuyên bố, thông tin 

hoặc hướng dẫn nào được Quy định này yêu cầu xuất hiện trên nhãn của bất kỳ gói 

thực phẩm nào sẽ - 



(a) trong trường hợp thực phẩm được sản xuất, chế biến hoặc đóng gói tại 

Malaysia, bằng tiếngở Bahasa Malaysia; hoặc 

(b) trong trường hợp thực phẩm nhập khẩu, phải bằng tiếng Bahasa Malaysia hoặc 

tiếng Anh, và trong cả hai trường hợp, có thể bao gồm bản dịch của chúng sang bất 

kỳ ngôn ngữ nào khác. 

5. Các đặc điểm cụ thể trong ghi nhãn. 

(1) Mỗi gói chứa thực phẩm để bán, trừ khi có quy định khác trong Quy định này, 

phải mang trên đó một nhãn chứa các thông tin chi tiết sau, cụ thể là— 

(a) tên gọi thích hợp của thực phẩm hoặc mô tả về thực phẩm có chứa tên 

thông thường của các thành phần chính của nó; 

(b) trong trường hợp thực phẩm hỗn hợp hoặc hỗn hợp, các từ chỉ ra rằng 

các thành phần được trộn hoặc trộn, tùy từng trường hợp, và từ đó phải gắn 

liền với ký hiệu thích hợp của thực phẩm  

(c) trong trường hợp thực phẩm có chứa thịt bò hoặc thịt lợn, hoặc các dẫn 

xuất của nó, hoặc mỡ lợn, một tuyên bố về sự hiện diện trong thực phẩm đó 

của thịt bò hoặc thịt lợn đó, hoặc các dẫn xuất của nó, hoặc mỡ lợn, theo cấu 

trúc“CÓ CHỨA (nêu rõ là thịt bò hoặc thịt lợn, hoặc các dẫn xuất của nó, 

hoặc mỡ lợn, tùy từng trường hợp) ” 

(d) trong trường hợp thực phẩm có thêm rượu, một tuyên bố về sự hiện diện 

của rượu đó trong thực phẩm đó, viết hoa chữ in đậm của một ký tự không 

có chân không nhỏ hơn 6 điểm, theo cấu trúc: “ CÓCHỨA RƯỢU” hay nói 

cách khác là có tác dụng này; 

(e) trong trường hợp thực phẩm bao gồm hai hoặc nhiều thành phần, ngoài 

nước, phụ gia thực phẩm và chất dinh dưỡng bổ sung, thì việc chỉ định phù 

hợp của từng thành phần đó theo thứ tự tỷ lệ giảm dần theo trọng lượng và, 



bất cứ khi nào được yêu cầu bởi các Quy định này, một công bố về tỷ lệ của 

thành phần đó; 

(ea) nếu thực phẩm có chứa các thành phần được biết là gây mẫn cảm, các 

thành phần đó phải được công bố trên nhãn; 

(f) khi thực phẩm có chứa chất béo ăn được hoặc dầu ăn được hoặc cả hai, 

một tuyên bố về sự hiện diện trong thực phẩm đó của chất béo ăn được hoặc 

dầu ăn được đó hoặc cả hai, cùng với tên thông thường của động vật hoặc 

thực vật, tùy từng trường hợp, từ đó chất béo hoặc dầu đó được tạo ra; 

(g) khi thực phẩm có chứa phụ gia thực phẩm, một tuyên bố về sự hiện diện 

trong thực phẩm đó của phụ gia thực phẩm đó, ở dạng “có chứa ... (nêu loại 

phụ gia thực phẩm liên quan) được phép sử dụng”; 

(i) tuyên bố về khối lượng tịnh tối thiểu hoặc thể tích hoặc số lượng nội 

dung của gói hàng; 

(ia) trong trường hợp thực phẩm được đóng gói ở dạng lỏng, một tuyên bố 

về khối lượng ráo nước tối thiểu của thực phẩm; 

(j) trong trường hợp thực phẩm được sản xuất hoặc đóng gói trong nước, tên 

và địa chỉ kinh doanh của nhà sản xuất hoặc nhà đóng gói, hoặc chủ sở hữu 

quyền sản xuất hoặc đóng gói hoặc đại lý của bất kỳ nhà sản xuất hoặc đóng 

gói nào; và trong trường hợp thực phẩm nhập khẩu, tên và địa chỉ kinh 

doanh của cơ sở sản xuất hoặc đại lý của bất kỳ công ty nào trong số đó, tên 

và địa chỉ kinh doanh của nhà nhập khẩu tại Malaysia và tên nước xuất xứ 

của thực phẩm; 

(k) các thông tin chi tiết khác theo yêu cầu của Quy định này phải được cung 

cấp trong trường hợp của bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào; 



(2) Các tuyên bố theo yêu cầu của đoạn (1) (c) và (d), sẽ xuất hiện ngay bên 

dưới tên gọi thích hợp của thực phẩm. 

(3) Trường hợp các thành phần của thực phẩm hoặc phụ gia thực phẩm được 

thêm vào thực phẩm đó có nguồn gốc từ động vật thì tên thông thường của động 

vật đó cũng phải được ghi trên nhãn của thực phẩm đó: 

Với điều kiện là không cần thiết phải chỉ ra tên của động vật mà từ đó thành 

phần hoặc phụ gia thực phẩm được tạo ra nếu nó có thể được suy ra từ tên gọi thích 

hợp của thành phần phụ gia thực phẩm đó. 

(3A) Với mục đích điều chỉnh phụ (3), nguồn gốc của thực phẩm và các 

thành phần thực phẩm thu được bằng công nghệ sinh học hiện đại sẽ được nêu như 

sau: gen có nguồn gốc từ (tên thông thường của động vật đó) 

6. Hình thức và cách thức ghi nhãn . 

(1) Các chi tiết được yêu cầu bởi quy định 11, hoặc bởi bất kỳ quy định nào 

khác, xuất hiện trên nhãn, sẽ xuất hiện rõ ràng và nổi bật trên nhãn. 

(2) Trừ khi có quy định khác trong Quy định này, chữ viết cho các chi tiết 

được yêu cầu bởi đoạn 11 (1) (a) để xuất hiện trên nhãn phải nổi bật về chiều cao, 

điểm nhấn trực quan và vị trí dễ thấy bởi so sánh với bất kỳ vấn đề nào khác xuất 

hiện trên nhãn. Điều này sẽ không áp dụng cho một nhãn hiệu thương mại. 

(3) Trừ khi có quy định khác trong Quy định này, tất cả các chi tiết được 

Quy định này yêu cầu xuất hiện trên nhãn phải được viết bằng chữ cái không nhỏ 

hơn cỡ chữ 10 và nổi bật ngang bằng với bất kỳ nội dung nào khác xuất hiện trên 

hoặc đính kèm trên bao bì. 

(4) Bất chấp quy định tại khoản (3), tuyên bố về các thành phần theo yêu cầu 

của đoạn (e), (f) và (g), và các chi tiết được yêu cầu bởi đoạn 11 (1) (j) và (k), và 



theo quy định 18B, có thể được viết bằng chữ cái không nhỏ hơn cỡ chữ 4 trừ khi 

có quy định khác trong Quy định này. 

(5) Mọi nhãn theo Quy định này được yêu cầu ghi trên bao bì phải được đánh dấu 

rõ ràng và hợp lệ hoặc trên vật liệu của bao bì hoặc trên vật liệu được gắn chắc 

chắn hoặc lâu dài vào bao bì. 

(6) Bất chấp quy định tại khoản (5), nhãn có thể được đặt chắc chắn bên trong gói 

nếu— 

(a) gói được làm bằng vật liệu trong suốt rõ ràng; và 

(b) thực phẩm chứa trong gói 

(i) chưa sẵn sàng để tiêu thụ trực tiếp; hoặc 

(ii) trong trường hợp thực phẩm sẵn sàng để tiêu thụ trực tiếp, được 

bao bọc hoàn toàn trong vỏ hoặc quả tự nhiên hoặc bao bọc bên trong 

sao cho không tiếp xúc trực tiếp hoặc không có khả năng tiếp xúc với 

nhãn. 

(7) Không có nhãn nào được xuất hiện trên bao gói thêm của bất kỳ thực phẩm 

nào. 

7. Kích thước và màu sắc của chữ. 

(1) Khi kích thước của các chữ cái được sử dụng trong nhãn được quy định 

trong Quy định này bằng cách tham chiếu đến một số cỡ chữ tối thiểu, thì tham 

chiếu sẽ được coi là tham chiếu đến chiều cao của chữ cái viết thường của kiểu chữ 

hoặc nếu từ ngữ đều là chữ in hoa, chiều cao của các chữ in hoa trong kiểu chữ 

không phân biệt độ cao của kiểu chữ. 



(2) Trừ khi có quy định khác trong Quy định này và đối với các ký hiệu đơn 

vị đo trọng lượng và thước đo được quốc tế chấp nhận, các chữ cái của mọi từ hoặc 

tuyên bố theo yêu cầu của Quy định này xuất hiện trên nhãn sẽ là— 

(a) tất cả các chữ cái viết hoa; hoặc 

(b) tất cả các chữ cái viết thường; hoặc 

(c) các chữ cái viết thường, chữ cái đầu tiên viết hoa. 

(3) Trong mọi trường hợp áp dụng đoạn (2) (a) hoặc đoạn (b), chiều cao của 

chữ phải đồng nhất trong mỗi từ hoặc câu được yêu cầu riêng. 

(4) Trong mọi trường hợp áp dụng đoạn (2) (c), chiều cao của chữ viết 

thường phải đồng nhất trong mọi từ hoặc câu được yêu cầu riêng. 

(5) Bất chấp bất kỳ điều gì có trong Quy định này, trong đó các từ được Quy 

định này yêu cầu phải xuất hiện trên nhãn bằng các chữ cái có kích thước cụ thể và 

bao bì được dán nhãn quá nhỏ để ngăn việc sử dụng các chữ cái có kích thước đó, 

các chữ cái có kích thước nhỏ hơn có thể được sử dụng nếu chúng có kích thước 

lớn nhất có thể thực hiện được trong mọi trường hợp và trong mọi trường hợp 

không nhỏ hơn 2 điểm. 

(6) Yêu cầu trong Quy định này về chiều cao của các chữ cái phải được tuân 

thủ đầy đủ nếu các chữ cái được sử dụng có chiều cao lớn hơn chiều cao quy định. 

(7) Tất cả các chữ phải có màu tương phản mạnh với nền của nó. 

8. Ghi dấu ngày tháng 

(1) Trong trường hợp hiệu lực của việc đánh dấu ngày của thực phẩm được 

áp dụng quy định này phụ thuộc vào cách bảo quản của thực phẩm đó, hướng bảo 

quản của thực phẩm đó cũng phải được ghi trên nhãn của thực phẩm đó. 



(2) Không ai được chế biến hoặc quảng cáo để bán hoặc bán bất kỳ loại thực 

phẩm nào được nêu trong Phụ lục thứ năm trừ khi gói chứa thực phẩm đó có ghi 

ngày tháng theo yêu cầu của quy định tại khoản (4) và dưới bất kỳ hình thức nào 

như quy định trong quy định tại khoản (5) . 

(3) Dấu ngày tháng theo yêu cầu của quy định này phải là chữ in đậm viết 

hoa, ký tự không có chân không nhỏ hơn 6 điểm. 

(4) Không ai được phép- 

(a) loại bỏ, tẩy xóa, thay đổi, che khuất, chồng lên hoặc bằng bất kỳ cách 

nào làm giả mạo bất kỳ dấu ngày tháng nào trên bất kỳ gói thực phẩm nào; 

(b) nhập khẩu, chuẩn bị để bán hoặc bán bất kỳ gói thực phẩm nào đã hết 

hạn sử dụng; hoặc h đã được lưu giữ trong điều kiện mâu thuẫn với bất kỳ điều 

kiện bảo quản nào được nêu trong nhãn của thực phẩm đó. 

9. Đóng gói bán lẻ. 

Trừ khi có quy định khác trong Quy định này, khi bất kỳ thực phẩm nào 

được đóng gói tại các cơ sở bán lẻ và được cung cấp, trưng bày hoặc lưu trữ để bán 

theo hình thức đóng gói đó tại cơ sở nói trên theo cách mà khách hàng có thể tự lựa 

chọn gói đó. 

10. Các vấn đề bị cấm trên bất kỳ nhãn nào. 

(1) Không có vấn đề mang tính mô tả nào xuất hiện trên hoặc gắn liền với 

hoặc được cung cấp cùng với bất kỳ gói thực phẩm nào bao gồm bất kỳ nhận xét, 

tham chiếu hoặc giải thích nào về, bất kỳ tuyên bố hoặc nhãn nào theo Quy định 

này được ghi trên bất kỳ gói thực phẩm nào nếu nhận xét đó, tham chiếu, hoặc giải 

thích trực tiếp hoặc ngụ ý, mâu thuẫn, định tính hoặc sửa đổi tuyên bố hoặc nội 

dung của nhãn đó. 



(1A) Các từ chỉ phân loại, chất lượng hoặc chất lượng vượt trội hoặc bất kỳ 

từ nào khác có ý nghĩa tương tự sẽ không xuất hiện trên nhãn của bất kỳ gói thực 

phẩm nào trừ khi mô tả về phân loại chất lượng đó phù hợp với quy định của các 

cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về việc phân loại đó; và nếu những từ như vậy 

xuất hiện trên nhãn thì được coi là thực phẩm tuân thủ các yêu cầu do các cơ quan 

có liên quan thiết lập về phân loại chất lượng đó. 

(2) Không nhãn nào mô tả bất kỳ thực phẩm nào được chứa từ “nguyên 

chất” hoặc bất kỳ từ nào khác có cùng ý nghĩa trừ khi— 

(a) thực phẩm có độ bền, độ tinh khiết hoặc chất lượng được quy định bởi 

các Quy định này và không có bất kỳ chất bổ sung nào khác ngoài những 

chất cần thiết trong quá trình chế biến thực phẩm đó; và 

(b) không có quy định rõ ràng nào trong Quy định này cấm đưa từ đó vào 

nhãn của thực phẩm đó. 

(3) Trừ khi có quy định khác trong Quy định này, không nhãn nào mô tả bất 

kỳ thực phẩm nào được bao gồm từ “hỗn hợp”, “thuốc”, “thuốc bổ” hoặc “sức 

khỏe” hoặc bất kỳ từ nào khác có cùng ý nghĩa. 

(4) Không có nhãn nào mô tả bất kỳ thực phẩm nào được bao gồm bất kỳ 

công bố nào trong trường hợp không có: 

(a) thịt bò hoặc thịt lợn hoặc các dạng chuyển hóa của nó, hoặc mỡ lợn hoặc 

thêm rượu nếu thực phẩm khôngchứa các thành phần như vậy; hoặc 

(b) bất kỳ chất phụ gia hoặc chất dinh dưỡng bổ sung nào mà việc bổ sung 

chúng bị cấm trong nhữngquy định. 

(6) Không nhãn mô tả bất kỳ thực phẩm nào được chứa bất kỳ tuyên bố nào 

- 



(a) nêu rõ rằng bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào sẽ cung cấp đầy đủ tất cả 

các chất dinh dưỡng thiết yếu, trừ trường hợp được cho phép trong Quy định 

này; 

(b) ngụ ý rằng việc tiêu thụ một chế độ ăn uống cân bằng hoặc kết hợp nhiều 

loại thực phẩm không thể cung cấp đủ lượng tất cả các chất dinh dưỡng; 

(c) không thể chứng minh được; 

(d) tính phù hợp của thực phẩm để sử dụng trong việc phòng ngừa, giảm 

nhẹ, điều trị hoặc chữa bệnh, rối loạn hoặc tình trạng sinh lý cụ thể, trừ khi 

được cho phép trong Quy định này; hoặc 

(e) có thể làm nảy sinh nghi ngờ về tính an toàn của một loại thực phẩm 

tương tự hoặc khơi dậy hoặc đánh vào nỗi sợ hãi ở người tiêu dùng. 

(7) Không có nhãn nào mô tả bất kỳ thực phẩm nào được chứa các từ 

―organic, ―biological‖, ―ecological‖, ―biodynamic‖ hoặc bất kỳ từ nào khác có 

ý nghĩa tương tự trừ khi thực phẩm phù hợp với các yêu cầu quy định trong Tiêu 

chuẩn Malaysia MS 1529:Sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực vật có 

nguồn gốc hữu cơThực phẩm sản xuất. 

(8) Không có nhãn nào mô tả bất kỳ thực phẩm nào được bao gồm từ bổ 

dưỡng hoặc bất kỳ từ nào khác có ý nghĩa tương tự trừ khi một số trường hợp như 

thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm carbohydrate, chất béo, protein, 

vitamin và khoáng chất, ít nhất bốn loại vitamin với hàm lượng đáp ứng tiêu chí để 

được tuyên bố là nguồn cung cấp vitamin đó, v.v. 

11. Các tuyên bố trên nhãn. 

(1) Các tuyên bố nêu rõ sự vắng mặt hoặc không bổ sung của một chất cụ 

thể vào hoặc vào thực phẩm có thể được ghi trên nhãn với điều kiện là các công bố 



đó không gây hiểu lầm và chất đó không phải tuân theo các yêu cầu cụ thể trong 

quy định này; 

(2) Các tuyên bố nêu rõ sự vắng mặt hoặc không bổ sung một hoặc nhiều 

chất dinh dưỡng trong hoặc vào thực phẩm sẽ được coi là công bố dinh dưỡng và 

quy định 18B sẽ áp dụng cho các công bố đó. 

12. Ghi nhãn dinh dưỡng. 

(1) Trong Quy định này, ghi nhãn dinh dưỡng, liên quan đến một gói thực 

phẩm, có nghĩa là mô tả nhằm thông báo cho khách hàng về hàm lượng dinh 

dưỡng của thực phẩm. 

(2) Trừ khi có quy định khác trong Quy định này, hàm lượng dinh dưỡng 

liên quan đến thực phẩm sẽ được cung cấp cho tất cả các sản phẩm như quy định 

trong các quy định 64 đến 75, 84 đến 87, 89 đến 99, 113, 135, 149, 151, 161, 220 , 

233 đến 242, 344, 345 và 348 đến 358 của Quy định này. 

13. Công bố hàm lượng chất dinh dưỡng. 

(1) Trong các Quy định này, 'công bố về hàm lượng chất dinh dưỡng' có 

nghĩa là công bố về dinh dưỡng mô tả mức độ chất dinh dưỡng có trong thực 

phẩm. 

(2) Khi công bố về hàm lượng dinh dưỡng hoặc công bố đồng nghĩa, được 

liệt kê trong Bảng I và Bảng II đến Bảng A được đưa ra, các điều kiện quy định 

trong các Bảng cho công bố đó sẽ được áp dụng. 

(3) Trường hợp thực phẩm có bản chất thấp hoặc không có chất dinh dưỡng 

là đối tượng của công bố, thì thuật ngữ mô tả mức độ chất dinh dưỡng sẽ không 

đứng ngay trước tên của thực phẩm mà phải ở dạng sau, nghĩa là, “thực phẩm ít 

(tên chất dinh dưỡng)” hoặc “a (tên thực phẩm không chứa chất dinh dưỡng)”.  



14. Tuyên bố về chức năng dinh dưỡng. 

(1) Trong các Quy định này, "công bố về chức năng dinh dưỡng" có nghĩa là 

công bố về dinh dưỡng mô tả vai trò sinh lý của chất dinh dưỡng đối với sự tăng 

trưởng, phát triển và các chức năng bình thường của cơ thể. 

(2) Công bố về chức năng dinh dưỡng không được ngụ ý hoặc bao gồm bất 

kỳ tuyên bố nào về tác dụng của chất dinh dưỡng đó sẽ giúp chữa khỏi hoặc điều 

trị hoặc bảo vệ khỏi bệnh tật. 

(3) Không có nhãn nào mô tả bất kỳ thực phẩm nào được bao gồm bất kỳ 

công bố nào liên quan đến chức năng của chất dinh dưỡng trong cơ thể trừ khi thực 

phẩm có công bố về chức năng dinh dưỡng phải chứa ít nhất lượng chất dinh 

dưỡng ở mức được coi là nguồn dinh dưỡng đó trên mỗi lượng tham chiếu như 

được quy định trong Bảng II đến Bảng A thứ năm. 

15. Phụ gia thực phẩm. 

(1) Trong các Quy định này, “phụ gia thực phẩm” có nghĩa là bất kỳ chất an 

toàn nào được cố ý đưa vào hoặc trên thực phẩm với số lượng nhỏ để ảnh hưởng 

đến chất lượng, kết cấu, tính nhất quán, hình thức, mùi, vị, độ kiềm hoặc độ axit 

của thực phẩm , hoặc để phục vụ bất kỳ chức năng công nghệ nào khác trong sản 

xuất, chế biến, chuẩn bị, xử lý, đóng gói, đóng gói, vận chuyển hoặc bảo quản thực 

phẩm, và kết quả đó hoặc có thể được mong đợi một cách hợp lý là dẫn đến trực 

tiếp hoặc gián tiếp trong chất hoặc bất kỳ các sản phẩm phụ trở thành một thành 

phần của, hoặc ảnh hưởng đến các đặc tính của thực phẩm, và bao gồm bất kỳ chất 

bảo quản, chất tạo màu, chất tạo hương vị, chất điều vị, chất chống oxy hóa và chất 

điều hòa thực phẩm nào, nhưng không được bao gồm chất dinh dưỡng bổ sung, 

thành phần ngẫu nhiên hoặc muối. 



(2) Không ai được nhập khẩu, sản xuất, quảng cáo để bán hoặc bán hoặc giới 

thiệu vào hoặc trên bất kỳ thực phẩm nào- 

(a) bất kỳ phụ gia thực phẩm nào khác với phụ gia thực phẩm được phép sử 

dụng; hoặc 

(b) bất kỳ chất phụ gia thực phẩm được phép nào không phù hợp với tiêu 

chuẩn quy định trong Quy định này, khi tiêu chuẩn đó được quy định. 

(3) Không ai được đưa vào hoặc vào thực phẩm bất kỳ chất phụ gia thực 

phẩm nào theo cách để che giấu bất kỳ thiệt hại nào hoặc bất kỳ sự kém cỏi nào về 

chất lượng của thực phẩm đó. 

Trên bao bì của phụ gia thực phẩm được nhập khẩu, sản xuất, quảng cáo, 

bán phải ghi 

(a) các từ “(nêu tên hóa học của phụ gia thực phẩm) được cho phép (nêu loại 

phụ gia thực phẩm); với điều kiện là trong trường hợp chất tạo màu hoặc chất tạo 

hương vị thì chỉ cần nêu tên thông thường hoặc tên gọi thích hợp của phụ gia thực 

phẩm đó thay cho tên hóa học. ”; và 

(b) một tuyên bố đưa ra hướng dẫn sử dụng nó. 

16. Việc sử dụng các loại bao gói có hại bị cấm. 

Trừ khi có quy định khác trong Quy định này, không ai được nhập khẩu, sản 

xuất, quảng cáo để bán hoặc bán, hoặc sử dụng hoặc gây ra hoặc cho phép được sử 

dụng trong việc chuẩn bị, đóng gói, bảo quản, phân phối hoặc tiếp xúc thực phẩm 

để bán, bất kỳ gói hàng, thiết bị nào, vật chứa hoặc vật chứa đựng hoặc có thể tạo 

ra chất bên trong của nó, bất kỳ chất độc hại, gây thương tích hoặc nhiễm độc nào, 

hoặc chất góp phần làm hư hỏng thực phẩm. 

17. Các loại bình sữa bị cấm 



(1) Không ai được nhập khẩu, sản xuất hoặc quảng cáo để bán hoặc bán bất 

kỳ bình bú nào có chứa Bisphenol A (BPA).  

(2) Dòng chữ ―BPA free‖ có thể được dán nhãn trên bình bú hoặc trên bao 

bì của bình bú không chứa Bisphenol A (BPA). 

18.  Cấm sử dụng gói polyvinyl clorua có chứa monome vinyl clorua dư thừa. 

Không ai được nhập khẩu, sản xuất hoặc quảng cáo để bán hoặc bán hoặc sử 

dụng trong việc chuẩn bị, đóng gói, bảo quản, phân phối hoặc tiếp xúc thực phẩm 

để bán, bất kỳ bao bì, thiết bị, thùng chứa hoặc bình cứng hoặc nửa cứng nào, được 

làm bằng polyvinyl clorua có chứa hơn 1 mg/kg vinyl clorua monome. 

19. Cấm sử dụng bao gói cho sản phẩm không phải thực phẩm. 

Không ai được sử dụng, hoặc nguyên nhân hoặc cho phép sử dụng, trong 

việc chuẩn bị, đóng gói, bảo quản, giao hàng hoặc tiếp xúc để bán bất kỳ thực 

phẩm nào, bất kỳ bao bì, thiết bị, vật chứa hoặc bình nào đã được sử dụng hoặc dự 

định sử dụng cho bất kỳ -sản phẩm thực phẩm. 

20. Tái chế các loại bao gói bị cấm. 

(1) Theo quy định tại khoản (2), không ai được sử dụng, hoặc sai khiến hoặc 

cho phép sử dụng, trong quá trình chuẩn bị, đóng gói, bảo quản, giao hàng hoặc 

tiếp xúc để bán— 

(a) bất kỳ loại đường, bột hoặc bột nào, bất kỳ bao tải nào trước đây đã được 

sử dụng cho bất kỳ mục đích nào; 

(b) bất kỳ chất béo ăn được hoặc dầu ăn nào, bất kỳ chai hoặc vật chứa bằng 

kim loại nào, trừ các xilô và tàu chở chất béo ăn được và dầu ăn, mà trước 

đây đã được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào; 



(c) bất kỳ thực phẩm nào không có nguồn gốc từ lợn, bất kỳ bao bì, thiết bị 

nào; thùng chứa hoặc tàu được thiết kế để sử dụng hoặc đã được sử dụng 

cho bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc từ lợn (sus scrofa); 

(d) bất kỳ thực phẩm nào, ngoại trừ thực phẩm được đóng gói trong bao bì 

thêm, bất kỳ chai nhựa nào trước đây đã được sử dụng cho bất kỳ mục đích 

nào; 

(e) bất kỳ loại thực phẩm nào, ngoại trừ đồ uống có cồn và rượu vang, bất kỳ 

chai nào trước đây đã được sử dụng để đựng đồ uống có cồn hoặc rượu 

vang. 

(2) Các thùng chứa bằng polycacbonat có kích thước không dưới 20 lít đã 

được sử dụng trước đây để đựng nước khoáng thiên nhiên có thể được sử dụng để 

phục vụ mục đích tương tự. 

21. Đồ chơi, tiền xu, v.v., không được cho vào thực phẩm. 

(1) Không được đặt trong thực phẩm để bán hoặc trong các gói thực phẩm 

đó, bất kỳ đồ chơi, đồng xu hoặc vật phẩm nào khác. 

(2) Không có quy định nào trong quy định tại khoản (1) cấm đặt trong thực 

phẩm hoặc trong các gói thực phẩm như vậy- 

(a) bất kỳ vật phẩm nào để đo lượng thực phẩm được khuyến nghị nên tiêu 

thụ, với điều kiện vật phẩm đó phải vô trùng; 

(b) nhãn được đề cập trong tiểu điều 12 (6); hoặc 

(c) bất kỳ gói hoặc bột sắt khử nào nhằm mục đích hấp thụ oxy. 

22. Chất nhiễm kim loại. 

(1) Không ai được nhập khẩu, chế biến hoặc quảng cáo để bán hoặc bán bất 

kỳ thực phẩm nào được quy định từ cột (1) của Bảng I đến Bảng thứ mười bốn có 



chứa các chất được nêu trong các tiêu đề từ cột (2) đến (9) của cho biết Bảng theo 

tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ tối đa được phép quy định đối diện với thực phẩm trong các cột 

của nó áp dụng cho các chất. 

(1A) Không ai được nhập khẩu, chuẩn bị hoặc quảng cáo để bán hoặc bán 

bất kỳ loại thực phẩm nào, được nêu trong cột (1) của Bảng IA, IB, IC, ID và IE 

đến Bảng thứ mười bốn có chứa các chất được nêu trong các tiêu đề của cho biết 

Bảng theo tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ tối đa cho phép được chỉ định đối diện với thực phẩm 

trong cột (2) của Bảng. 

(2) Không ai được nhập khẩu, pha chế hoặc quảng cáo để bán hoặc bán phụ 

gia thực phẩm được nêu trong cột (1) của Bảng II đến Bảng thứ mười bốn có chứa 

các chất được nêu trong các tiêu đề từ cột (2) đến (8) của Bảng này theo tỷ lệ lớn 

hơn tỷ lệ tối đa cho phép được chỉ định đối diện với phụ gia thực phẩm trong cột 

áp dụng cho các chất. 

23. Tiêu chuẩn và các yêu cầu ghi nhãn cụ thể đối với thực phẩm 

Đạo luật này cũng quy định các tiêu chuẩn và các yêu cầu ghi nhãn cụ thể 

đối với thực phẩm, bao gồm các thực phẩm thuộc các nhóm sau: 

- Ngũ cốc 

- Các sản phẩm ngũ cốc 

- Tinh bột và bánh mì, mạch nha và chiết xuất mạch nha 

- Chất tạo khí thực phẩm 

- Sữa và Sản phẩm từ sữa 

- Chất tạo ngọt 

- Bảo mật 

- Thịt và Sản phẩm từ thịt 



- Cá và Sản phẩm từ Cá 

- Trứng và Sản phẩm từ trứng 

- Tổ yến ăn được và sản phẩm từ tổ yến ăn được 

- Chất béo ăn được và dầu ăn được 

- Rau và Sản phẩm từ rau 

- Súp và nước dùng kho 

- Trái cây và sản phẩm từ trái cây 

- Mứt, Thạch trái cây, Mứt cam và Seri Kaya 

- Sản phẩm từ hạt và hạt 

- Trà, cà phê, rau diếp xoăn và các sản phẩm liên quan 

- Ca cao và sản phẩm từ ca cao 

- Sữa lắc 

- Muối và Gia vị 

- Giấm, nước sốt, tương ớt và dưa chua 

- Nước có gas 

- Nước khoáng thiên nhiên 

- Nước uống đóng gói 

- Đồ uống có cồn 

- Shandy 

- Thực phẩm Mục đích Đặc biệt 

24. Thực phẩm chưa có tiêu chuẩn cụ thể. 



(1) Thực phẩm chưa có tiêu chuẩn cụ thể sẽ là thực phẩm chưa được điều 

chỉnh rõ ràng bởi các quy định này. 

(2) Thực phẩm chưa có tiêu chuẩn riêng có thể chứa chất dinh dưỡng bổ 

sung được phép, chất điều hòa thực phẩm được phép, chất tạo hương vị được phép, 

chất tạo màu được phép và chất điều vị được phép. 

(3) Thực phẩm chưa có tiêu chuẩn cụ thể không được chứa chất làm ngọt 

không có dinh dưỡng được phép ngoại trừ acesulfame kali, với sự chấp thuận trước 

bằng văn bản của Tổng cục trưởng. 

(3A) Không ai được sử dụng chất bảo quản được phép trong thực phẩm chưa 

có tiêu chuẩn cụ thểmà không có sự chấp thuận trước của Tổng cục trưởng. 

(4) Không được ghi trên nhãn trên bao bì chứa thực phẩm chưa có tiêu 

chuẩn riêng hoặc trong quảng cáo liên quan đến thực phẩm đó bất kỳ từ hoặc cách 

diễn đạt nào so sánh đặc tính dinh dưỡng hoặc các thành phần của thực phẩm chưa 

có tiêu chuẩn riêng với thực phẩm khác 

(5) Thực phẩm chưa có tiêu chuẩn riêng sẽ không được mô tả hoặc trình bày 

theo cách như vậy hoặc bằng tên gọi hoặc hình ảnh hoặc cách thể hiện hoặc thiết bị 

khác như gợi ý đến một mặt hàng thực phẩm khác nhằm làm hàng nhái hoặc thay 

thế hoặc giống. 

(6) Cụm từ “thực phẩm chưa có tiêu chuẩn riêng” sẽ không xuất hiện trên 

nhãn của bất kỳ gói nào chứa thực phẩm chưa được tiêu chuẩn hóa ở nơi khác. 

25. Điều khoản chuyển tiếp . 

Bất kể bất kỳ điều gì có trong Quy định này, bất kỳ người nào vào bất kỳ 

thời điểm nào trong vòng 12 tháng sau khi Quy định này có hiệu lực sẽ là hợp pháp 

để chuẩn bị, bán hoặc nhập khẩu bất kỳ thực phẩm nào mà việc chế biến, bán hoặc 

nhập khẩu theo cách khác là hợp pháp theo - 



(a) * Sắc lệnh Buôn bán Thực phẩm và Dược phẩm năm 1952 [Quy định. 28 

năm 1952]; 

(b) * Sắc lệnh Y tế Công cộng của Sabah [Sabah Ord. 7 năm 1960]; hoặc 

(c) * Sắc lệnh Y tế Công cộng của Sarawak [Sarawak Ord. 24 năm 1962]. 




