ပစ(၁)
ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ
လပ်ငန်းလိင်စင် လ ာက်လာ
(နည်းဥပ ဒ ၁၇)
န ့စွဲ၊

-

-

သိ ့
ဥက္က
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ် ရး
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
နြပည် တာ်
အ ကာင်းအရာ။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းလိင်စင် လ ာက်ထားြခင်း

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးပါရန်

လ ာက်ထား

အပ်ပါသည်။
၁။
၂။

လ ာက်ထားသူအမည်

__________________

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် သိ ့မဟတ်

__________________

နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်

__________________

၃။

ပညာရပ်ဆိင်ရာအရည်အချင်း

__________________

၄။

ဓာတပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်

__________________

သင်တန်းများ သိ ့မဟတ် အ တွ အ
့ ကုများ

__________________

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ

__________________

၅။

__________________
၆။
၇။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

__________________

ဖက်စ်(Fax) နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပ်စာ

__________________

လပ်ကိင်မည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစား

__________________

(သိ လှာင်ြခင်း၊ နည်းပညာအရ ြပုြပင်ြခင်း၊
ထတ်လပ်ြခင်း၊ သးစွဲြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်း၊
တင်ပိ ့ြခင်း၊ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထား
ရှိြခင်း၊ ြဖနြဖူးြခင်
့်
း၊ ဝယ်ယူြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း)
(မလိသည်ကိ ပယ်ဖျက်ရန်)
၈။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

__________________

ဆိင်ရာလပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် နရာ

__________________

အ ဆာက်အဦလိပစ
် ာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖန်း

__________________
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(က) အ ဆာက်အဦအမျိုးအစား

၉။

__________________

(အမိး၊ အကာ၊ အခင်း)

__________________

( ခ)

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း

__________________

( ဂ)

သနရ့် င
ှ း် ရး သိ ့မဟတ် မီး ဘးအန္တရာယ်

__________________

ကာကွယ် ရးဆိင်ရာြပင်ဆင်ထားရှိမများ

__________________

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မည့်ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်

__________________

ဘးအန္တရာယ်ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ ြပင်ဆင်
၁၀။
၁၁။
၁၂။

၁၃။

__________________

ထားရှိမများ

__________________

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မမရှိ စရန် ဘးထွက်

__________________

စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းမ အစီအစဉ်

__________________

သက်ဆိင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက် ဘးအန္တရာယ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ကာကွယ် ရးကိရိယာများ ထားရှမ
ိ အ ြခအ န

__________________

လပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့်

__________________

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အမျိုးအမည်များ

__________________

(ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)

__________________

လပ်ငန်းလပ်ကိင်မည့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်
(က) အမည်

__________________

( ခ)

__________________

ပညာရပ်ဆိင်ရာ အရည်အချင်းနှင့်
အ တွ အ
့ ကု

၁၄။

မ တာ်တဆြဖစ်ပွားပါက ဘးအန္တရာယ်

__________________

လျာ့နည်း စ ရးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရး

__________________

ြပင်ဆင်ထားမ
၁၅။

လ ာက်လာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပသည့် အ ထာက်အထားနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ စီမခန် ့ခွဲမလပ်ငန်းစီမချက်၊
( ခ)

လပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ (၃)စ၊

( ဂ)

ပညာရပ်ဆိင်ရာ

အရည်အချင်းနှင့်

အ တွ အ
့ ကုများအတွက်

အ ထာက်အထား

မိတ္တူများ။
__________
( လ ာက်ထားသူလက်မှတ)်
အမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Form (1)
Licence Application of
Chemical and Related Substances Business
( Rule 17)
Date

.

.

To
Chairperson
The Central Supervisory Board on Prevention of Hazard from Chemical and
Related Substances
Nay Pyi Taw
Subject:

Applying the Licence for Chemical and Related Substances Business

May I apply to issue the licence for chemical and related substances business.
1. Name of Applicant

.....................................................

2. National Registration Card No.

.......................................................

(Citizenship Scrutiny Card No.) or

.....................................................

Foreigner Registration Card No.

.....................................................

3. Qualification

.......................................................

4. Trainings or Experiences on Chemicals

.......................................................

5. Permanent Address

.....................................................
.....................................................

6. Contact Phone or Fax or e-mail address

.....................................................

7. Type of Business

.......................................................

(Storing, Treating by technique,
Producing, Using, Import, Export,
Transporting, Possessing, Distributing,
Purchasing, Selling)
(To cancel unnecessary ones)
8. Contact Phone and Address of Place

.....................................................

and Building of Chemical and

.....................................................

Related Substances Business

.....................................................

(a) Type of Building
(Roof, Wall, Floor)

.....................................................

(b) Area

.....................................................

(c) Preparation of Cleanliness or

.....................................................

Fire Protection
9.

.....................................................

.....................................................

Type of Transporting Vehicle and

.....................................................

Preparation of Hazard Protection

.....................................................

10. Control Programme of By-product wastes

.....................................................

for not to Impact on Environment

.....................................................

11. Provided Status of Hazard Protection

.....................................................

Equipment to Relevant Staff

.....................................................

12. Name and Identity of the Chemical

.....................................................

And Related Substances using in

.....................................................

Relevant Business (To express completely)

.....................................................

13. Responsible Person for Business
(a) Name

.....................................................

(b) Qualification and Experience.

.....................................................

14. Preparation of Hazard Decrease and Safety .....................................................
From Hazard if the Accidence Happens

.....................................................

15. Recommendation letters and documents which are submitted as attachment
together with application:
(a) working plan for management on environmental conservation;
(b) three copies of facts and documents related to business;
(c) the copies of recommendation letters and certificates for qualifications and
experiences.

……………………..
(Signature of Applicant)
Name…………………….……

စည်းကမ်းချက်များ
လိင်စင်ရရှိသူသည် အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်၁။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်
သာ နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများပါ
စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

၂။

လိင်စင်ကိ လပ်ငန်းခွင်၏ ြမင်သာသည့် နရာ၌ ချိတ်ဆွဲထားြခင်း၊

၃။

လပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိင်သည့်သင်တန်းများ တက် ရာက် ပီး ကာင်း အ ထာက်အထားများကိ
ြမင်သာသည့် နရာ၌ ချိတ်ဆွဲထားြခင်း၊

၄။

အန္တရာယ်ရှိသည့်အ ကာင်းအရာများ

ဖာ်ြပထား သာစာတန်း

သိ ့မဟတ်

ရပ်ပအမှတ်

အသား တဆိပမ
် ျား ချိတ်ဆွဲထားြခင်း၊
၅။

လြခု ရးကိရယ
ိ ာ၊ ကိယ်ခန္ဓာကာကွယ် ရးကိရိယာနှင့် ဝတ်စများ လ လာက်စွာထားရှိြခင်း၊

၆။

မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမ လျာ့နည်း စရန်နှင့် ကင်းရှင်း စရန် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊

၇။

ထိခိက်ဆးရးမအတွက် လျာ် ကး ပးနိင်ရန် အာမခထားြခင်း၊

၈။

အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရး ညန် ကားချက်များ လိက်နာြခင်း၊

၉။

အလပ်လပ်ကိင်သူများ၏ ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးချက်မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားြခင်း၊

၁၀။

အန္တရာယ်ရှိသည့်ပစ္စည်းများသိ လှာင်ခွင့်ရပါက သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရး
ဦးစီးဌာနသိ ့ ခွင့်ြပုသည့်အ ကာင်း ကားစာ မိတ္တူ ပးပိ ့ြခင်း၊

၁၁။

မီး ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စတတ်သည့်ပစ္စည်း

သိ ့မဟတ်

ပါက်ကွဲ စတတ်သည့်ပစ္စည်းများ

အသးြပု သာ လပ်ငန်းြဖစ်ပါက သက်ဆိင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ လမ်းညန်သ ဘာတူညီ
ချက် ကိုတင်ရယူြခင်း၊
၁၂။

ြပည်တွင်းတွင် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ
ခွင့်ြပုထား သာ ပမာဏနှင့် နရာသိ ့ သယ် ဆာင်ြခင်း၊

၁၃။

ခွင့်ြပုသည့် နရာ ြပာင်းလဲသယ်ယူပိ ့ ဆာင်လိပါက ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ထမှ ခွငြ့် ပုချက်
ထပ်မရယူြခင်း၊

၁၄။

စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လြခုစိတခ
် ျမ၊ ခနိင်ရည်ရှိမနှင့်

ဘးအန္တရာယ်ထိခိက်နိင်မ ရှ၊ိ

မရှိကိ သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့နှင့် စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များ၏ စစ် ဆးမခယူြခင်း၊
၁၅။

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများကိ စနစ်တကျသန် ့စင် ပီးမှ စွန် ့ပစ်ြခင်း သိ ့မဟတ် စနစ်တကျစပထားြခင်း၊

၁၆။

လပ်ငန်း ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မမရှိ စရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သက်ဆိင်
သည့် ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

၁၇။

ထည့်သွင်းထပ်ပိးထားသည့် ပစ္စည်းများ ပ တွင် အန္တရာယ်သတိ ပး အမှတအ
် သားတဆိပ်
ကပ်ြခင်း၊

၁၈။

လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အာနိသင်၊ အရည်အ သွးနှင့်
စချိန်စညန်းတိ ့ကိ မမှန်မကန် ကာ်ြငာ၍ မ ရာင်းချြခင်း။

Disciplines
The licence holder shall follow the following disciplines:
1.

Following the disciplines in Rule, Notification, Order, Directive and
Procedure issued under Prevention of Hazard from Chemical and Related
Substances Law;

2.

Hanging the licence at a conspicuous place in the occupational area;

3.

Hanging the recommendation letters that prove the attending to the trainings
related to business, at the conspicuous place;

4.

Hanging-up the signal word or pictogram which shows the hazard;

5.

Providing the security equipment, personal protection equipment and dresses
sufficiently;

6.

Carrying out to decrease and be free from accident;

7.

Insuring to compensate for impacts and losses;

8.

Following the instructions to be free from hazard;

9.

Keeping the record on medical check-up of employees;

10.

Sending the copy of permission letter to the respective Department of
Township Administration if the permission of storing the hazardous
substance is obtained;

11.

Pre-taking the guidance and agreement of the respective Department of Fire
Brigade if the business uses the substances which cause fire hazard or
explosive substances;

12.

Transporting the allowed amount of chemicals to the allowed place in
accordance with prescriptive disciplines in transporting in country;

13.

Taking again permission from the Central Supervisory Board if the allowed
place is changed in transporting;

14.

Taking the inspection of the relevant Supervisory Board and Board of
Inspection whether or not the machinery and equipment have the safety, the
power of resistance, and the hazardous impact;

15.

Discharging the wastes after treating systematically or piling up them
systematically;

16.

Following in accordance with laws and rules related to environmental
conservation for not to impact to environment by business;

17.

Sticking the pictogram on packaging materials;

18.

Not selling the chemical and related substances used in business, by
advertising the potency, quality and standard of them, incorrectly.

စက်မပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးဦးစီးဌာန
စက်မဝန် ကီးဌာန
ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိရန် လပ် ဆာင်ရမည့်
အစီအစဉ်များ
အဆင့် (၁)
ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းများြဖစ်သည့်

သိ လှာင်ြခင်း၊

နည်းပညာအရြပုြပင်ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သးစွဲြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိ ့ြခင်း၊ သယ်ယူ
ပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ ြဖနြဖူးြခင်
့်
း၊ ဝယ်ယူြခင်း၊

ရာင်းချြခင်းကိစ္စရပ်များအား

လပ်ငန်းလပ် ဆာင် နသူများသည် လပ်ငန်းလိင်စင်ကိ လ ာက်ထားရန်လိအပ်သည်။
ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် လ ာက်ထားသူသည် စက်မ
ဝန် ကီးဌာနရှိ ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်း
လိင်စင် လ ာက်လာပစ(၁) နှင့်အတူ ဖာ်ြပပါပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများြဖင့် တင်ြပရပါမည်။
(က) ကမ္ပဏီ Letter Head ြဖင့် Managing Director (သိ ့) Director အဖွဲ ့ဝင်
တစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် လ ာက်လာ(မှတ်ပတင်မိတ္တူပူးတွဲ)
( ခ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ စီမခနခ့် ွဲမလပ်ငန်းစီမချက်

( ဂ)

လပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များနှင့် စာရွကစ
် ာတမ်းမိတ္တူ(၃)စ

(ဃ) ပညာရပ်ဆင်
ိ ရာအရည်အချင်းနှငအ
့် တွ အ
့ ကုများအတွက်

အ ထာက်အထား

မိတ္တူ
( င)

အ ထွ ထွနစ်နာဆးရးမအား ပး လျာ်ရန်အတွက် အာမခထားရှိမမိတ္တူ

( စ)

လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများ၏ ထာက်ခချက် (သိ ့) ခွင့်ြပုမိန ့်

အဆင့်(၂)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၁၇ အရ လိင်စင် လ ာက်ထားသည့် ကိစန
္စ ှင့်
စပ်လျဉ်း၍ လ ာက်လာပစ(၁)အား ြပည့်စမှန်ကန်စွာ ဖာ်ြပထားြခင်းရှ/ိ မရှိနှင့် ပူးတွတ
ဲ င်ြပမည့်
စာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စြခင်းရှိ/မရှိ စိစစ်ရမည်။ တင်ြပချက်တင
ွ ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
မညီညတ
ွ ြ် ခင်း (သိ ့) အြခားအချက်အလက်များလိအပ်ပါက

လ ာက်ထားသူအား အ ကာင်း

ကား ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အချက်အလက်ြပည့စ
် ပါက လပ်ငန်းအား ကွငး် ဆင်းစစ် ဆး
ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့များထသိ ့ အ ကာင်း

ကား ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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အဆင့်(၃)
ကွငး် ဆင်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ခ
ိ ျက်အစီရင်ခစာသည်
လ ာက်ထားသူသည်

လိင်စင်ထတ် ပးရန်

ထာက်ခပါက

နြပည် တာ်၊ ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်ရှိ စက်မပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ရး

ဦးစီးဌာန၏ ဘဏ်အ ကာင့် (MD-012564) သိ ့ လိင်စင်ခ ပးသွင်းရပါမည်။
(၁) လိင်စင်ခ
စဉ်

လပ်ငန်းအ ရအတွက်

နန်း(ကျပ်)

သက်တမ်း

(က)

၁ခ

၁၀၀,၀၀၀

၂ နှစ်

( ခ)

၂ခ

၂၀၀,၀၀၀

၂ နှစ်

( ဂ)

၃ ခနှင့်အထက်

၃၀၀,၀၀၀

၂ နှစ်

(၂) လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ
စဉ်

လပ်ငန်းအ ရအတွက်

နန်း(ကျပ်)

သက်တမ်း

(က)

၁ခ

၈၀,၀၀၀

၂ နှစ်

( ခ)

၂ခ

၁၆၀,၀၀၀

၂ နှစ်

( ဂ)

၃ ခနှင့်အထက်

၂၄၀,၀၀၀

၂ နှစ်

အဆင့်(၄)
လ ာက်ထားသူကိယ်တိင်လိင်စင်ထတ်ယူပါက မှတ်ပတင်မူရင်း၊ မိတ္တူတစ်စနှင့် သာ်
လည်း ကာင်း၊ ကိယ်စားြဖစ်ပါက ကိယ်စားလှယ်လဲစာနှင့်အတူ မှတ်ပတင်မူရင်း၊ မိတ္တူတစ်စ
နှင့်အတူ ယူ ဆာင်လာရပါမည်။

မှတ်ချက်။

လိင်စင်သက်တမ်းသည် (၂) နှစသ
် ာြဖစ်သည်။
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Directorate of Industrial Collaboration
Ministry of Industry
Procedures to be Performed for Obtaining the Licence on Chemical and Related
Substances Business
Step(1)
The Persons who do the chemical and related substances business such as
storing, treating by technique, producing, using, import, export, transporting,
possessing, distributing, purchasing, selling require to apply the licence.
A person who applies the licence on chemical and related substances
business shall submit "the licence application of chemical and related substances
business"- Form(1) together with described documents to the Central Supervisory
Board in Ministry of Industry.
(a) Application Letter using company letter head signed by Managing
Director or Director (Attachment: The NRC copy of MD or Director)
(b) Working plan for management on environmental conservation
(c) Three copies of facts and documents related to business
(d) The

copies

of

recommendation

letters

and

certificates

for

qualifications and experiences
(e) The copy of insurance to compensate for general loss
(f) If necessary, recommendation or permit from concerned ministries
Step(2)
The Central Supervisory Board shall scrutinize whether or not the facts in
Form(1) are completely described and the documents which shall be submitted
with attachment are completed in respect of applying under rule 17. It will inform
to the applicant if the submission is not inline with stipulations or require the
other facts. If the facts are completed, it will inform to the relevant region or
State Supervisory Board to do field inspection.
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Step(3)
If the field inspection report recommends to issue the licence, the applicant
shall pay the fee on licence by using bank account (MD-012564) of Directorate
of Industrial Collaboration at Myanma Economic Bank in Nay Pyi Taw.
(1) The Fees on Licence
Sr.

Quantity

Rate (Kyats)

Duration

(a)

1

100,000

2 years

(b)

2

200,000

2 years

(c)

3 and above

300,000

2 years

(1) The Fees on Licence Renewal
Sr.

Quantity

Rate (Kyats)

Duration

(a)

1

80,000

2 years

(b)

2

160,000

2 years

(c)

3 and above

240,000

2 years

Step(4)
If the applicant himself/herself takes out the licence, he/she shall bring the
original NRC card and copy of it. If the representative takes out the licence,
he/she shall bring original NRC card and copy of it together with authorization
letter.
Note - Duration of the licence is only valid for (2)years.

