ပစ (၇)
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မှတ်ပတင်ရန် လ ာက်လာ
(နည်းဥပ ဒ ၂၅)
န ့စွဲ၊

-

-

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

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မှတ်ပတင်ရန် လ ာက်ထားြခင်း

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းတွင်

အသးြပုမည့်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ မှတပ
် တင် ပးပါရန် လ ာက်ထားအပ်ပါသည်။
၁။

လ ာက်ထားသူ
(က) အမည်
( ခ)

၂။

______________________

ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

______________________

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ ______________________
၃။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

______________________

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် နရာ

______________________

အ ဆာက်အဦလိပစ
် ာနှငဆ
့် က်သွယရ
် န်

______________________

တယ်လီဖန်း နပါတ် သိ ့မဟတ်

______________________

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ ______________________
(က) အ ဆာက်အဦ အမျိုးအစား

______________________

(အမိး၊ အကာ၊ အခင်း)

၄။

( ခ)

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း

______________________

( ဂ)

စက်ရမှတ်ပတင်ရရှိ ပီး သိ ့မဟတ် မ ပီး_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ( နာက်ဆက်တွဲစာရင်းအရ)
(က) အမျိုးအမည်

______________________

( ခ)

စချိန်စညန်းများ

______________________

( ဂ)

ထပ်ပိးသည့်ပစ
(၁)

အမျိုးအစား

______________________

(၂)

အရွယ်အစား

______________________

(၃)

ပမာဏ

______________________

(ကီလဂရမ်
ိ
သိ ့မဟတ် လီတာ)
၅။

နှစ်အလိက်အသးြပုရန် ခနမ့် ှန်းပမာဏ

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၆။

၇။

လပ်ငန်းလပ်ကိင်မည့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်
(က) အမည်

______________________

( ခ)

ပညာရပ်ဆိင်ရာ အရည်အချင်း

______________________

နှင့် အ တွ အ
့ ကု

______________________

အြခားအချက်အလက်များ
(က) နည်းပညာရပ်ဆိင်ရာ

______________________

အချက်အလက်များ

______________________

( ခ)

ထတ်လပ်မနည်းစနစ်အကျဉ်း

______________________

( ဂ)

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရာတွင် အန္တရာယ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ကင်းရှင်း ရး ဆာင်ရွက်ထားရှိရမည့်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
အစီအစဉ်

______________________

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မမရှိ စရန်
စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများကိ

ဆာင်ရွက်

ထားရှိသည့် အစီအစဉ်
၈။

______________________
______________________
______________________

လ ာက်လာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပသည့် အ ထာက်အထားနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ(က) လိင်စင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊
( ခ)

အသးြပုရန် အဆိြပုတင်ြပသည့် ကန်အမှတ်တဆိပ် (အညန်းစာ) (၃)စ၊
(ြမန်မာဘာသာြပန်ဆိချက်ြဖင့်)

( ဂ)

ပညာရပ်ဆိင်ရာအရည်အချင်းနှင့်အ တွ အ
့ ကုများအတွက် ထာက်ခချက်မိတ္တူများ၊

(ဃ) စက်ရ၊ မှတ်ပတင်ရရှိ ပီး ကာင်း အ ထာက်အထားအတွက် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
( င)
၉။

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမအဆင့် မှတ်တမ်းလာ(MSDS)။

အထက် ဖာ်ြပထားသည့အ
် ချက်အလက်များ ြပည့်စမှန်ကန်ပါ ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။

__________
( လ ာက်ထားသူလက်မှတ)်
အမည်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Form (7)
Application Form for Registration of
Chemical and Related Substances
(Rule 25)
Date

.

.

To
Chairperson
The Central Supervisory Board on Prevention of Hazard from Chemical and
Related Substances
Nay Pyi Taw
Subject: Applying the Registration for Chemical and Related Substances
May I apply to register for the chemical and related substances which will be
used in chemical and related substances business.
1.

Applicant
(a) Name

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

(b) Name of Company or Business

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

2.

Contact Phone or Fax or e-mail address .................................................................

3.

Address of place and building

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

which operates the chemical

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

and related substances business,

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

Contact Phone or Fax or email address .................................................................
(a) Type of Building
(Roof, Wall, Floor)

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

(b) Area

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

(c) Whether Factory Registration

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

has taken or not
4.

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

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

Chemical and Related Substances used
in Business (According to annexed list)
(a) Name

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

(b) Standard and Specification

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

(c) Packing Appearance
(1) Type

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

5.

(2) Size

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

(3) Quantity (Kg or L)

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

Total Estimated Quantity for Annual .................................................................
Use (Kg or L)

6.

Responsible Person to be
Operated for Business
(a) Name

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

(b) Qualification and Experience

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

7.

Other Facts
(a) Technical Facts

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

(b) Brief of Production Process

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

(c) Programme to be conducted

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

for safety from hazard in

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

operating of business

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

(d) Conducted Programme for waste .................................................................
not to impact on environment

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

8.

Recommendation letters and documents which are submitted as attachment
together with application:
(a) original licence and copy;
(b) three sets of proposed and submitted trademark to use (instruction)
(Myanmar Language Translation);
(c) the copies of recommendation letters and certificates for qualifications and
experiences;
(d) original and copy of registration certificate for factory;
(e) the Material Safety Data Sheet (MSDS).

9.

I admit that the facts described above are true and complete.

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

စည်းကမ်းချက်များ
မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်၁။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်
သာ နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများပါ
စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာြခင်း၊

၂။

မှတ်ပတင်ထားသည့်စာရင်းတွင် ပါရှိ သာ်လည်း အသးမြပုလိ သာ ပစ္စည်းများရှိပါက ဗဟိ
ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ အသိ ပးတင်ြပြခင်း၊

၃။

မှတ်ပတင်ထားသည့်စာရင်းတွင် မပါရှိသည့်ပစ္စည်းများ အသးြပုြခင်း၊ မှတ်ပတင်ထားသည့်
ပစ္စည်းများ၏ ကန်အမှတ်တဆိပ် သိ ့မဟတ် အမျိုးအမည်

ြပာင်းလဲြခင်း၊ ပါဝင်မပမာဏ

ြပာင်းလဲြခင်း၊ အရည်အ သွးအာမခချက်နင
ှ ့် စချိန်စညန်း ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် အမျိုးသား
အဆင့် ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်းတွင် မပါရှိသည့်ပစ္စည်းသစ်များ အသးြပု
ရန်ရှိပါက မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထပ်မ လ ာက်ထားြခင်း၊
၄။

လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အန္တရာယ်များကိ တင်ြပြခင်း၊

၅။

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန် ဆာင်ရွက်ထားရှိြခင်း၊

၆။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မမရှိ စရန် စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများကိ စနစ်တကျသန် ့စင် ပီးမှ စွန် ့ပစ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် စနစ်တကျ စပထားြခင်း။

Disciplines
The registration certificate 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.

Informing and submitting to the Central Supervisory Board if the substances
are not used although they are in the registered list;

3.

Applying the registration certificate again if using the substances which are not
in the registered list, changing the trade mark or identity of the registered
substances, changing the amount of content, changing the quality insurance
and standard and specification, using the new substances which are not in the
National Chemical and Related Substances Profile;

4.

Submitting the hazards related to business;

5.

Carrying out to be free from hazard in operating the business;

6.

Discharging the wastes after treating systematically or piling up them
systematically not to impact to environment.

စက်မပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးဦးစီးဌာန
စက်မဝန် ကီးဌာန
ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မှတပ
် တင်လက်မှတ်ရရှိရန် လပ် ဆာင်ရမည့်
အစီအစဉ်များ
အဆင့် (၁)
ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းတွင် အသးြပုမည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ မှတ်ပတင်လက်မှတ် လ ာက်ထားရန် လိအပ်သည်။
မှတ်ပတင်လက်မှတ် လ ာက်ထားသူသည် စက်မဝန် ကီးဌာနရှိ ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့
ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ မှတပ
် တင် လ ာက်လာပစ(၇) နှင့်အတူ

ဖာ်ြပပါ ပူးတွဲ

စာရွက်စာတမ်းများြဖင့် တင်ြပရမည်(က) ကမ္ပဏီ Letter Head ြဖင့် Managing Director (သိ ့) Director အဖွဲ ့ဝင်
တစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် လ ာက်လာ(မှတ်ပတင်မိတ္တူပူးတွဲ)
( ခ)

လပ်ငန်းလိင်စင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

( ဂ)

အသးြပုရန် အဆိြပုတင်ြပသည့် ကန်အမှတ်တဆိပ်(အညန်းစာ) (၃) စ (ြမန်မာ
ဘာသာြပန်ဆိချက်ြဖင့)်

(ဃ) ပညာရပ်ဆိင်ရာအရည်အချင်းနှင့် အ တွ အ
့ ကုများအတွက်

ထာက်ခချက်မိတ္တူ

များ
( င)

စက်ရ၊ မှတ်ပတင်ရရှိ ပီး ကာင်း အ ထာက်အထားအတွက် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ

( စ)

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမအဆင့် မှတ်တမ်းလာ(MSDS)

(ဆ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရး နည်း
ဥပ ဒများ(၂၆) ပါ အချက်အလက်များ

( ဇ)

Certificate of Analysis (COA)

အဆင့်(၂)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ၂၅ အရ
လ ာက်လာပစ(၇)အား

ြပည့်စမှန်ကန်စွာ

လ ာက်ထားသည့် ကိစန
္စ င
ှ ့်စပ်လျဉ်း၍

ဖာ်ြပထားြခင်း

ရှိ/မရှန
ိ င
ှ ့်

ပူးတွဲတင်ြပမည့်

စာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စြခင်းရှိ/မရှိ စိစစ်ရမည်။ တင်ြပချက်တင
ွ ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
မညီညတ
ွ ြ် ခင်း (သိ ့) အြခားအချက်အလက်များလိအပ်ပါက
ကား ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ာက်ထားသူအား အ ကာင်း

အချက်အလက်များြပည့စ
် ပါက

မှတ်ပတင်ခ ပးသွင်းရန် အ ကာင်း ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ာက်ထားသူအား

2
အဆင့်(၃)
လ ာက်ထားသူသည် နြပည် တာ်၊ ြမန်မာ့ စီးပွား ရးဘဏ်ရှိ စက်မပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ်
ရးဦးစီးဌာန၏ ဘဏ်အ ကာင့် (MD-012564) သိ ့ မှတပ
် တင်ခ ပးသွင်းရပါမည်။
(၁) မှတပ
် တင်ခ
စဉ်

ဓာတပစ္စည်းအ ရအတွက်

နန်း(ကျပ်)

သက်တမ်း

(က)

၁ မျိုးမှ ၁၀ မျိုးထိ

၅၀,၀၀၀

၂ နှစ်

( ခ)

၁၁ မျိုးမှ ၂၀ မျိုးထိ

၁၀၀,၀၀၀

၂ နှစ်

( ဂ)

၂၁ မျိုးနှင့်အထက်

၁၅၀,၀၀၀

၂ နှစ်

(၂) မှတ်ပတင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ
စဉ်

ဓာတပစ္စည်းအ ရအတွက်

နန်း(ကျပ်)

သက်တမ်း

(က)

၁ မျိုးမှ ၁၀ မျိုးထိ

၃၀,၀၀၀

၂ နှစ်

( ခ)

၁၁ မျိုးမှ ၂၀ မျိုးထိ

၆၀,၀၀၀

၂ နှစ်

( ဂ)

၂၁ မျိုးနှင့်အထက်

၉၀,၀၀၀

၂ နှစ်

အဆင့်(၄)
လ ာက်ထားသူကိယ်တိင်မှတ်ပတင်လက်မှတ်လာ ရာက်ထတ်ယူပါက မှတ်ပတင်မူရင်း၊
မိတ္တူတစ်စနှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ကိယ်စားြဖစ်ပါက ကိယ်စားလှယ်လဲစာနှင့်အတူ မှတ်ပတင်
မူရင်း၊ မိတ္တူတစ်စ နှင့်အတူ ယူ ဆာင်လာရပါမည်။
မှတ်ချက်။

မှတ်ပတင်လက်မှတ်သက်တမ်းသည် (၂) နှစသ
် ာြဖစ်သည်။
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Directorate of Industrial Collaboration
Ministry of Industry
Procedures to be Performed for Obtaining the Registration Certificate of
Chemical and Related Substances
Step(1)
The persons require to apply the registration certificate for chemical and
related substances which will be used in chemical and related substances
business.
A person who applies the registration certificate shall submit " the
application form for registration of chemical and related substances "- Form(7)
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) Original business licence and copy
(c) Three sets of proposed and submitted trademark to use (instruction)
(Myanmar Language Translation)
(d) The

copies

of

recommendation

letters

and

certificates

for

qualifications and experiences
(e) Original and copy of registration certificate for factory
(f) The Material Safety Data Sheet (MSDS)
(g) Facts in rules(26) of prevention of hazard form chemical and related
substances rules
(h) Certificate of Analysis (COA)
Step(2)
The Central Supervisory Board shall scrutinize whether or not the facts in
Form(7) are completely described and the documents which shall be submitted
with attachment are completed in respect of applying under rule 25. It will inform
to the applicant if the submission is not inline with stipulations or require the
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other facts. If the facts are completed, it will inform to the applicant to pay the
fee on registration.
Step(3)
The applicant shall pay the fee on registration by using bank account (MD012564) of Directorate of Industrial Collaboration at Myanma Economic Bank in
Nay Pyi Taw.
(1) The Fees on Registration
Sr.

Quantity

Rate (Kyats)

Duration

(a)

1 to 10 items

50,000

2 years

(b)

11 to 20 items

100,000

2 years

(c)

21 and above

150,000

2 years

(1) The Fees on Registration Renewal
Sr.

Quantity

Rate (Kyats)

Duration

(a)

1 to 10 items

30,000

2 years

(b)

11 to 20 items

60,000

2 years

(c)

21 and above

90,000

2 years

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