ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ

စက်မဝန် ကီးဌာန
အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ်( ၈၅ /၂၀၁၅-၂၀၁၆)
၁၃၇၇ ခနှစ်၊ ြပာသိလဆန်း ၃ ရက်
(၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

၁၂ ရက်)

စက်မဝန် ကီးဌာနသည် ဓာတပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရး
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၇၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်း သာလပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရ
အဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အာက်ပါနည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပ ဒများကိ

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ

တားဆီး

ကာကွယ် ရးနည်းဥပ ဒများ ဟ ခ တွင် စရမည်။
၂။

ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရှိ သာစကားရပ်များသည် ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။
ထိ ့ြပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်(က) ဥပ ဒ ဆိသည်မာှ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီး
ကာကွယ် ရးဥပ ဒကိ ဆိသည်။
( ခ)

သာမန်ဓာတပစ္စည်း ဆိသည်မှာ အများြပည်သူများ သာမန်သးစွဲရန် သတ်မတ
ှ ်
ထားသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ဆိသည်။

( ဂ)

ကနသ
့် တ်ဓာတပစ္စည်း ဆိသည်မှာ လူသားများ၏ ကျန်းမာ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်
ကင်းရှင်း ရးအတွက် အထူးထိန်းချုပ်ရ သာ အန္တရာယ်ရှိသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ဆိသည်။

(ဃ) တားြမစ်ဓာတပစ္စည်း ဆိသည်မှာ သိပ္ပနည်းကျသ တသနြပုလပ်ြခင်း၊ ကူးစက်
ရာဂါကာကွယ်တိက်ဖျက်ြခင်း စသည့်ကိစ္စများအတွက် နိင်င တာ်ကသာ ထတ်လပ်
သးစွဲတင်သွင်းခွင့်ရှိ သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ဆိသည်။
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The Republic of the Union of Myanmar

Ministry of Industry
Notification No. (85/ 2015-2016)
rd

The 3 Waxing of Pyatho, 1377 M.E.
th

(12 January, 2016)
The Ministry of Industry, in exercising the power conferred under subsection (a) of Section 47 of the Prevention of Hazard from Chemical and Related
Substances Law, hereby issues the following rules with the approval of the Union
Government.
Chapter I
Title and Definition
1.

These rules shall be called the Prevention of Hazard from Chemical and

Related Substances Rules.
2.

The expressions contained in these rules shall have the same meanings as

defined in the Prevention of Hazard from Chemical and Related Substances Law.
Moreover, the following expressions shall have the meanings given hereunder:
(a)

Law means the Prevention of Hazard from Chemical and Related
Substances Law;

(b)

Conditional Chemical means the chemical and related substances
which are prescribed for ordinary use of public;

(c)

Restricted Chemical means the hazardous chemical and related
substances which are specially controlled for health and safety of the
human beings;

(d)

Prohibited Chemical means the chemical and related substances
which are produced, used and imported only by the State for the cases
of doing the scientific research and eradicating the contagious disease;

2

၂
( င)

စွနပ့် စ်ပစ္စည်း ဆိသည်မာှ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ထတ်လပ် သာ
သိ ့မဟတ် အသးြပု သာ စက်ရ၊ အလပ်ရနှင့် လပ်ငန်းများမှ စွနထ
့် တ် သာဓာတ
ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း အ ကင်းအကျန်များ၊ သက်တမ်းလွန် သာဓာတပစ္စည်း
နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ယင်းတိ ့၏ထပ်ပိးပစ္စည်းများစသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ
ညစ်ညမ်း စ ပီး

သက်ရှိသတ္တ ဝါများ၏

ကျန်းမာ ရးနှင့်

အသက်အန္တရာယ်ကိ

ထိခိက် စနိင် သာ ပစ္စည်းများကိ ဆိသည်။
( စ)

စွနပ့် စ်ြခင်း ဆိသည်မာှ

ဥပ ဒ၊ အြခားတည်ဆဲဥပ ဒနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ

အရ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

ဂဟစနစ်ကိ မထိခိက် စ ရးနှင့် လူနှင့်တိရ စ္ဆာန်တိ ့၏

ကျန်းမာ ရးနှင့်အသက်အန္တရာယ်
သင့် လျာ် သာနည်းပညာြဖင့်

မထိခိက် စ ရးအတွက်

စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများကိ

ြပုြပင်ြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊

သင့် လျာ် သာ

ထပ်ပိးပစ္စည်းများ အသးြပုြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နရာတွင်
စွနပ့် စ်ြခင်းကိ ဆိသည်။
(ဆ)

လပ်ငန်းခွင်လြခု ရးကိရိယာ

ဆိသည်မှာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

ဆိင်ရာလပ်ငန်းတွင် အလပ်လပ်ကိင်သူများကိ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း
များ အန္တရာယ်မှ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ အကာအကွယ် ပးနိင်သည့်
အ ထာက်အကူြပုကိရိယာကိ ဆိသည်။
( ဇ)

ကိယ်ခန္ဓာကာကွယ် ရးကိရိယာနှင့်ဝတ်စ ဆိသည်မှာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းတွင် အလပ်လပ်ကိင်သူများကိ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများနှင့် တိက်ရိက်မထိ တွ ့ စရန်နှင့် ထိ တွ မကိ
့
လျာ့နည်း စရန် အသးြပု
သာပစ္စည်းများနှင့် အသက်ရှူကိရိယာများကိ ဆိသည်။

( ဈ) လိင်စင်ရရှိသူ ဆိသည်မှာ ဓာတပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ
လပ်ငန်းလပ်ကိင်နိင်ရန် ဥပ ဒအရ ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ကထတ် ပး သာ ခွငြ့် ပု
မိနရ့် ရှိသူကိ ဆိသည်။
(ည)

မှတ်ပတင် လ ာက်ထားသူ ဆိသည်မှာ ဓာတပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ဆိင်ရာလပ်ငန်းတွင် အသးြပုမည့်ဓာတပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်း မှတပ
်
တင်ြခင်းကိစ္စ လ ာက်ထားသူကိ ဆိသည်။

( ဋ)

အ က ပးအဖွဲ ့ ဆိသည်မှာ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီး
ကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများ

အာင်ြမင်စွာ

ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ဖွဲ ့စည်းထား

သာ အ က ပးအဖွဲ ့ကိ ဆိသည်။
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(e)

Waste means the residues of chemical and related substances released
from factory, workshop and business which produce or use the
chemical and related substances, expired chemical and related
substances and packing materials of them which pollute to
environment and impact to health and life of human being and
animals;

(f)

Discharging means discharging at specified place after the waste is
treated by the suitable technique or used by the suitable packing
materials not to impact to environment and ecosystem, and not to
endanger the health and life of human being and animals under the
law, other existing law and procedures;

(g)

Occupational Safety Equipment means supporting equipment that can
directly or indirectly protect to the working people in chemical and
related substances business from hazard of chemical and related
substances;

(h)

Personal Protection Equipment and Dress means materials and
inhalation equipment which are used in order not to contact directly
and to decrease the contact with chemical and related substances to
the working people in chemical and related substances business;

(i)

Licence Holder means a person who has obtained a permit issued by
the Central Supervisory Board under the law to be able to operate the
chemical and related substances business;

(j)

Applicant for Registration means a person who applies for the matter
of registration for chemical or related substance that will be used in
chemical or related substance business;

(k)

Advisory Board means an advisory board which is formed for
enabling to perform the works of the prevention of hazard from
chemical and related substances successfully;

4

၃
( ဌ)

ပညာရပ်ဆိင်ရာအဖွဲ ့

ဆိသည်မှာ

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်အလိ ့ငှာ သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနနှင့် ြပင်ပအဖွဲ ့အစည်း
များမှ က မ်းကျင်သူများြဖင့် ဖွဲ ့စည်းထား သာအဖွဲ ့ကိ ဆိသည်။
( ဍ)

ပစ ဆိသည်မာှ ဤနည်းဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ ပစများကိ ဆိသည်။
အခန်း(၂)
ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ

၃။

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရး

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါတိ ့နှင့်သက်ဆိင်သည့် မူဝါဒများကိ ချမှတ်နိင်သည်(က) လပ်ငန်းခွင်

မ တာ်တဆထိခိက်ဒဏ်ရာရရှိမနှင့်

ကျန်းမာ ရးထိခိက်မများကိ

အနည်းဆးြဖစ် စ ရးအတွက် နိင်ငတကာတွင် ကျင့်သး သာစနစ် (Globally
Harmonized System-GHS) ၏ သတ်မှတ်စချိန်စညန်းအတိင်း အန္တရာယ်သတိ
ပးအမှတ်အသားကပ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက် စြခင်း၊
( ခ)

လပ်ငန်းခွင်

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရး

လိအပ် သာအစီအမများ

ထားြခင်း၊ မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမများ ကာကွယ် ရးနှင့်

ြပုလပ်

လျာ့နည်း စ ရးအတွက်

အမိနန့် င
ှ ့် ညန် ကားချက်များ ထတ်ြပန်ြခင်း၊
( ဂ)

စီမအပ်ချုပ်သူများ၊

လိင်စင်ရရှိသူများ၊

ြပည်သလ
ူ ထ
ူ တစ်ရပ်လးနှင့်

လပ်သား

များကိ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ အသိ
ပညာဗဟသတများ တိးပွား ရးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ြခင်း၊
(ဃ) ဓာတပစ္စည်းများ
ြပည်ပအစိးရဌာန၊

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး စီမခနခ့် ွဲမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်တင
ွ း်
အဖွဲ ့အစည်းများ၊

အစိးရမဟတ် သာ

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် စြခင်း။
၄။

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့သည် လိင်စင်နင
ှ ့် မှတ်ပတင်လက်မှတ်တိ ့၏ သက်တမ်းကိ (၂)နှစ်အထိ

သတ်မှတ်နိင်သည်။
၅။

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့သည် လိင်စင် လ ာက်ထားသူနှင့် မှတ်ပတင်လက်မှတ် လ ာက်ထားသူတိ ့၏

အရည်အချင်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ အာက်ပါအတိင်း သတ်မှတ်နိင်သည်(က)

လ ာက်ထားသူသည် လပ် ဆာင်မည့်လပ်ငန်းခွင်တွင် အနိမ့်ဆးအ နြဖင့် ဓာတ
ဗဒဆိင်ရာဘွဲ ့တစ်ခခရရှိထားသူကိ

တာဝန် ပးအပ်ထား ကာင်း

အ ထာက်

အထားကိ ြပသရမည်။
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(l)

Technician Team means a team which is formed with skilled
practitioners from relevant ministries and external organizations in
order to perform the chemical and related substances businesses;

(m)

Form means the forms which are contained in this Rule.
Chapter II
Duties and Powers of the Central Leading Board

3.

The Central Leading Board may lay down the following relevant policies in

respect of the prevention of hazard from chemical and related substances:
(a)

performing the sticking pictogram for being least the health impacts
and accident injuries in the occupational area according to the
prescribed standards and norms of the Globally Harmonized System
(GHS);

(b)

making the necessary arrangements to be safety of the occupational
area and issuing orders and directives for preventing and decreasing
the accident;

(c)

laying down the proliferation plans on knowledge, and safety of
chemical and related substances to administrators, licence holders,
public and workers;

(d)

cooperating with local and foreign governmental departments,
organizations and non-governmental organizations in respect of safety
management for chemicals hazard.

4.

The Central Leading Board may prescribe the duration of licence and

registration certificate up to two years.
5.

The Central Leading Board may prescribe the qualifications and stipulations

for the applicants on licence and registration certificate as follows:
(a)

the applicant shall show the proof that a person who holds at least the
degree related to chemistry is assigned in the occupational area of the
business to be performed;
6

၄
( ခ)

လပ်ငန်းခွင်ကိ စီမခန် ့ခွဲမအဖွဲ ့၊ ကီး ကပ်သူနှင့် စစ် ဆးသူတိ ့ြဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားရမည်။

( ဂ)

ဓာတပစ္စည်းများကိ ကိင်တွယ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ သးစွဲြခင်းနှင့် စွနပ့် စ်ြခင်းဆိင်ရာ
နည်းလမ်းများနှင့် စည်းကမ်းများကိ သိရှိနားလည်ထား ပီးသူြဖစ်ရမည်။

(ဃ) လပ်ငန်းခွင်တွင်

သက်ဆိင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်

ကိရိယာများထားရှိ ပီး

မ တာ်တဆမ

ြဖစ်ပွားပါက

ဘးအန္တရာယ်ကာကွယ် ရး
ဘးအန္တရာယ် လျာ့နည်း

စ ရးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရး ကိုတင်စီမထားရှိရမည်။
( င)

လပ်ငန်းခွင်တွင် သန် ့ရှင်း ရး သိ ့မဟတ် မီး ဘးအန္တရာယ် ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ
ကိုတင်ြပင်ဆင်ထားရှိမများ ြပုလပ်ထားရမည်။
အခန်း(၃)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ

၆။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိ ့ြခင်း၊

နည်းပညာအရ ြပုြပင်ြခင်း၊ စီးပွား ရးအလိ ့ငှာထတ်လပ်ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ သ တသန
ြပုလပ်ြခင်း၊ လက်ကား ရာင်းဝယ်ြဖန် ့ြဖူးြခင်း၊ သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လက်လီ ရာင်းဝယ်
ြဖန် ့ြဖူးြခင်း၊

လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းနှင့်

သးစွဲြခင်းကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိင်သည့်

လိင်စင်နှင့်

မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိစ္စတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၇။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် မိမိလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင-်
(က) လိင်စင်နှင့်

မှတ်ပတင်လက်မှတ်

လ ာက်ထားြခင်းတိ ့အတွက်

လိအပ် သာ

အ ထာက်အထား အချက်အလက်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
( ခ)

လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။

( ဂ)

ြပင်ပက မ်းကျင်သူ ပညာရှင်များထမှလည်း အ ကဉာဏ်ရယူနိင်သည်။

(ဃ) ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် လိင်စင်ခ၊ မှတ်ပတင်ခ၊ သက်တမ်းတိးြမင့်ခနှင့်
ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးခတိ ့ကိ

ကာက်ခ ပီး စက်မညန် ကား ရးဦးစီးဌာန၏

ငွစာရင်း

(Account) မှတစ်ဆင့် နိင်င တာ်သိ ့ ပးသွင်းရမည်။
၈။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍

သိ ့မဟတ်

မှတ်ပတင်လက်မှတ်

ထတ် ပးရန် လ ာက်ထားလာသည့်အခါ

လူ၊

လိင်စင်

တိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တိ ့အား အန္တရာယ်မြဖစ်ပွား စ ရး ကိုတင်ကာကွယ်ထားြခင်း ရှ၊ိ မရှိကိ
လက် တွ ့ ကွင်းဆင်းစစ် ဆး ပီး နာက် သတ်မှတ်ချက်များအရ ြပည့်စြခင်းရှိမှသာ လိင်စင်
သိ ့မဟတ် မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်းကိ ခွငြ့် ပုရမည်။
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(b)

the occupational area shall be formed with the Board of Management,
Supervisor and Inspector;

(c)

the applicant shall understand the means and disciplines related to the
handling, storing, using and discharging of chemicals;

(d)

reducing of hazard and safety from hazard shall be pre-arranged for
relevant staff in the occupational area by providing the hazard
protection equipment if the accident happens;

(e)

the cleaning or fire precautions shall be done in the occupational area.
Chapter III
Duties and Powers of the Central Supervisory Board

6.

The Central Supervisory Board shall perform the licence and registration

certificate relating to import, export, treating by technique, producing for the
purpose of commercial affair, transporting, research, purchasing and distributing
by wholesale, storing, purchasing and distributing in retail, possessing, and using
of chemical and related substances.
7.

In carrying out the functions and duties, the Central Supervisory Board:
(a)

shall prescribe the necessary documents and facts for applying the
licence and registration certificate;

(b)

shall coordinate with relevant ministries if necessary;

(c)

may take the advice from external skilled practitioners;

(d)

shall collect the fees on licence, registration, renewal and laboratory
test prescribed by the Ministry and shall pay

them to the

State

through the account of Directorate of Industry.
8.

When the licence or registration certificate is applied to issue in respect of

chemical and related substances, the Central Supervisory Board shall check field
work practically whether or not the precaution and prevention of hazard to human
being, animal and natural environment has been done. If it is completely
performed in line with specifications, the issue of licence or registration certificate
shall be permitted.
8

၅
၉။

လိင်စင်နှင့် မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်းကိစ္စတိ ့တွင် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များ

နှင့် ကိက်ညီလ င် ထတ် ပးနိင်သည်။
၁၀။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

လိင်စင် သိ ့မဟတ် မှတ်ပတင်လက်မှတ်

လ ာက်ထားြခင်း

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လ ာက်လာတွင် ဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များ ြပည့်စြခင်း ရှ၊ိ မရှိ စိစစ် ပီး
နာက် အာက်ပါအမိနတ
့် စ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်(က) အချက်အလက် မြပည့်စ သာ လ ာက်လာအား ြငင်းပယ်၍ ြပည့်စ စရန် ြပန်လည်
ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက် စြခင်း၊
( ခ)

လိင်စင် သိ ့မဟတ် မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထတ် ပးြခင်း၊ သက်တမ်းတိးြမင့် ပးြခင်း
သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

( ဂ)
၁၁။

လိအပ်သည့် အြခားအမိနတ
့် စ်ရပ်ရပ်အား ချမှတ် ပးြခင်း။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စစ် ဆးသည့် မူလ

ဓာတ်ခွဲခန်း၊ အယူခဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညန် ကား
ချက်များကိ ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၁၂။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်

ြခင်းနှင့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိ လှာင်ြခင်းြပုမည့် နရာတိ ့ကိ လူ နရပ်ကွက်
များ၊ အများြပည်သူနှင့် သက်ဆိင် သာ နရာများ၊ သမိင်းဝင်အထိမ်းအမှတ် နရာများ၊ ကျာ် ကား
သာ

ရ မ ာ်ခင်းများ၊

အန္တရာယ်ကင်း သာ

ဇီဝမျိုးကွဲထိန်းသိမ်း သာ နရာများနှင့်

အကွာအ ဝးြဖစ် စရန်

တည်ဆဲဥပ ဒများပါ

ရ ပး ဝ သာ နရာများမှ
ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအ ပ မူတည်၍ သတ်မတ
ှ န
် င်
ိ သည်။
၁၃။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း အမျိုးအစားအလိက် (က)

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများ စွန် ့ပစ် သာ နရာ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် စည်းကမ်းချက် ထတ်ြပန်
ြခင်းတိ ့ကိ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ

( ခ)

ဆာင်ရွက်ရမည်။

စွန် ့ပစ်ြခင်း၊

ဖျက်ဆီးြခင်း၊

ဓာတ်ြပယ် စြခင်း၊

သင်တန်းများ

ပိ ့ချ ပးြခင်း၊

စွန် ့ပစ်ရန် နရာများ

စပြခင်းနည်းလမ်းများကိ
သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း

သိ ့မဟတ်

မဖျက်ဆီးဘဲ စနစ်တကျစပရန် နရာသတ်မှတ် ပးြခင်းတိ ့ကိ အန္တရာယ်ကင်း သာ
အကွာအ ဝးြဖစ် စရန် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများ၊ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း
များ၊ လပ်ငန်းရှင်များနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

9

5
9.

In the case of issuing the licence and registration certificate, if the

applications are in line with prescribed disciplines, they may be issued.
10.

The Central Supervisory Board may issue any of the following orders after

scrutinizing whether or not the facts mentioned in the application form are
completed in respect of the application of licence or registration certificate:
(a)

making amendment to be completed after refusing the incomplete
facts in the application form;

(b)

issuing the licence or registration certificate, issuing or refusing the
renewal of the licence or registration certificate;

(c)
11.

laying down the any other necessary order.

The Central Supervisory Board may issue the necessary specifications and

directives, with the permission of the Central Leading Board, in respect of the
Primary Laboratory and Appellate Laboratory that analyze the chemical and
related substances.
12.

The Central Supervisory Board may prescribe the stored places and

operating business

for chemical and related substances, depending on the

categories of them, in accordance with the provisions of existing laws in order to
be the safety distance from quarters, public places, historical monuments, famous
scenes, places for conservation of biodiversity and water supply.
13.

According to the categories of chemical and related substance, the Central

Supervisory Board shall:
(a)

carry out prescribing the place where discharges the wastes and
issuing the stipulations in accordance with the existing laws.

(b)

coordinate

with

relevant

ministries,

governmental

department,

organizations and entrepreneurs in the case of training on methods of
discharging, destroying, neutralization, piling up of the wastes, and
prescribing the places to discharge or piling up

systematically

without destroying in order to be safety distance.
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၆
၁၄။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စချိန်

စညန်းများကိ က မ်းကျင်သူပညာရှင်များ၏ အ ကဉာဏ်ကရယူ
ိ
၍ သတ်မှတ်ရမည်။ လိအပ်ပါက
ယင်းစချိန်စညန်းများ

ြပင်ဆင်သတ်မှတ် ရးကိ သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း

ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၁၅။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ထိ တွ ၍
့

အလပ်

လပ်ကိင် နသူများအား ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်ရန် ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ တင်ြပညိနင်း
ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၆။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့ထ

အခါ

အား လျာ်စွာ တင်ြပအစီရင်ခရမည်။
အခန်း(၄)
လိင်စင်၊ ထာက်ခချက် လ ာက်ထားြခင်းနှင့်ထတ် ပးြခင်း
၁၇။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် လိင်စင် လ ာက်ထား

လိသူသည် ပစ(၁)တွင် ြပည့်စစွာြဖည့်သွင်း၍ လိအပ် သာအချက်အလက်၊ အ ထာက်အထား
များြဖင့် ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၁၈။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

နည်းဥပ ဒ

၁၇

အရ

လ ာက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ပစ(၁)ပါအချက်များ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပထားြခင်း ရှ၊ိ မရှိနှင့် ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရွက်
စာတမ်းများ ြပည့်စြခင်း ရှ၊ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်းမရှိ သာ
လ ာက်လာအား ြငင်းပယ်၍ အချက်အလက်များြပည့်စပါက ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း
များဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ကိ ပစ(၂)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။
၁၉။

ထတ် ပးထား သာ လိင်စင်တွင်မပါ သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ

လပ်ငန်းအတွက် လိင်စင် ထပ်မ လ ာက်ထားနိင်သည်။
၂၀။

လိင်စင်ရရှိသူသည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်းအတွက်

ထာက်ခချက်ရရှိရန် ပစ(၃)ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းအတွက်

ထာက်ခ

ချက်ရရှရ
ိ န် ပစ(၄)ြဖင့်လည်း ကာင်း ြပည့်စစွာြဖည့်သွင်း၍ ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ထ

လ ာက်

ထားရမည်။
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14.

The Central Supervisory Board shall prescribe the standards in respect of the

chemical and related substances after taking advice from skilled practitioners.
Amendment of these standards may be coordinated with relevant departments and
organizations if necessary.
15.

The Central Supervisory Board shall submit to and coordinate with the

Ministry of Health to take care of health for working people who contact with
chemical and related substances.
16.

The Central Supervisory Board shall report their activities to the Central

Leading Board from time to time.
Chapter IV
Application and Issue of Licence and Recommendation
17.

A person who wants to apply the licence for the business of chemical and

related substances shall apply to the Central Supervisory Board after filling up in
Form (1) with necessary facts and documents completely.
18.

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. The
application which is not in conformity with the stipulations is rejected and if the
facts are completed, the licence for the chemical and related substances business
shall be issued by Form (2).
19.

The licence for the chemical and related substances business which is not

included in the issued licence may be applied again.
20.

The licence holder shall apply to the Central Supervisory Board to get the

recommendation for export and import of the chemical and related substances after
filling in Form (3) and Form (4) completely.

12

၇
၂၁။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၂၀ အရ

အချက်အလက်မြပည့်စ သာ

လ ာက်လာအား

လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ြငင်းပယ် ပီး

အချက်အလက်ြပည့်စပါက

ထာက်ခချက်ကိ အာက်ပါအတိင်း ထတ် ပးရမည်(က) ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်းအတွက် ပစ(၅)ြဖင့် ထတ် ပးရန်၊
( ခ)
၂၂။

ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်းအတွက် ပစ(၆)ြဖင့် ထတ် ပးရန်။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိ နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်လိသူသည်

ပစ(၁၃)တွင်

လိအပ် သာအချက်အလက်များ

ြပည့်စစွာြဖည့်သွင်း၍

အ ထာက်အထားများ

ပူးတွဲလျက် ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၂၃။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၂၂ အရ လ ာက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ပစ(၁၃)ပါအချက်များ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပထားြခင်း ရှ၊ိ မရှိ နှင့် ပူးတွဲတင်ြပရမည့် အ ထာက်အထား
များ ြပည့်စြခင်း ရှ၊ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်းမရှိ သာ

လ ာက်လာ

များအား ြငင်းပယ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိ
နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်ခွင့် ထာက်ခချက်ကိ ပစ(၁၄)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။

အခန်း(၅)
လိင်စင်ရရှိသူက လိက်နာရမည့်အချက်များ
၂၄။

လိင်စင်ရရှိသူသည်(က) လိင်စင်တွင် ခွင့်ြပုထားသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်း
ကိသာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ)

မှတပ
် တင်ထားသည့ပ
် စ္စညး် ၏ လိင်စင်ပါသက်တမ်းနှငအ
့် ညီ လပ်ကင်
ိ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

( ဂ)

သတ်မတ
ှ ်ထား သာ လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ ပး ဆာင်ရမည်။

(ဃ) ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အာနိသင်၊ အရည်အ သွး၊ စချိန်စညန်းတိ ့
နှင့်စပ်လျဉ်း ပီး မမှန်မကန် ကာ်ြငာ၍ ရာင်းချြခင်း မြပုရ။
( င)

လိင်စင်ကိ မိမလ
ိ ပ်ငန်းခွင၌
် အများြမင်သာ သာ နရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရှိရမည်။

( စ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူများ၏ ဓာတ
ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယမ
် သင်တန်းနှင့် စနစ်
တကျ အသးြပု ရးသင်တန်းများ တက် ရာက် ပီးသည့် အ ထာက်အထားများကိ
ြမင်သာ သာ နရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။
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21.

The Central Supervisory Board shall reject the application which does not

complete the fact, and issue the recommendation as follows if the fact is
completed in respect of applying under rule 20:

22.

(a)

to issue by Form (5) for export;

(b)

to issue by Form (6) for import.

A person who wants to trade the chemical and related substance as transit

through the nation shall apply to the Central Supervisory Board after filling up
necessary facts completely in Form (13) with attached documents.
23.

The Central Supervisory Board shall scrutinize whether or not the facts in

Form (13) are completely described and the documents which shall be submitted
with attachment are completed in respect of applying under rule 22. The
applications which are not in accordance with stipulations are rejected and if the
applications meet the stipulations, the recommendation for trade permission of
chemical and related substance as transit through the nation shall be issued by
Form (14).
Chapter V
Facts which shall be abided by a Licence Holder
24.

A licence holder shall:
(a)

operate only chemical and related substances business which is
permitted in licence;

(b)

operate it in accordance with the licence duration of registered
substances;

(c)

pay the prescriptive fees for renewal of licence;

(d)

not make the incorrect advertising and selling the chemical and
related substances in respect of their potency, quality and standard;

(e)

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

(f)

hang the certificates and recommendation letters that the employees in
chemical and related substances business have attended the training
on prevention of hazard from chemical and related substances and
systematic use of them at a conspicuous place;
14

၈
(ဆ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိ လှာင်သည့်အ ဆာက်အဦနှင့် သက်ဆိင်ရာ
လပ်ငန်းခွင်တွင် အန္တရာယ်ရှိသည့် အ ကာင်းအရာများ ဖာ်ြပထား သာ စာတန်း
သိ ့မဟတ် ရပ်ပအမှတ်အသားတဆိပ်တိ ့ကိ ထင်ရှားစွာ ချိတ်ဆွဲထားရမည်။

( ဇ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့က သတ်မှတ်ခွင့်ြပု
ထား သာ နရာနှင့်

အ ဆာက်အဦအမျိုးအစားများတွငသ
် ာ

သိ လှာင်ထားရှိ

ရမည်။
(ဈ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိ လှာင်သည့်လပ်ငန်းခွင်နှင့် အ ဆာက်
အဦများတွင်

အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးအစီအမများကိ ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။
(ည)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ လြခုစွာ ထည့်သွင်းထပ်ပိးထားရမည့်အြပင်
ပစ္စည်း ပ တွင် အန္တရာယ်သတိ ပး အမှတ်အသားကပ်ြခင်းကိ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ
နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။

( ဋ)

လပ်ငန်းခွင်အတွင်းအသးြပု သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အသး
အ ဆာင်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ကိရိယာများကိ အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန်

ဆာင်

ရွက်ထားရှိရမည်။
( ဌ)

ထိ တွ လပ်
့ ကိင် နသူများကိ အန္တရာယ်ြဖစ် စတတ် သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်း၏အမည်၊

ထိ တွ နိ့ င်သည့် အများဆးပမာဏနှင့် အြခားလိအပ်သည့်

အချက်အလက်များကိ အသိ ပးညန် ကားြခင်းနှင့် ထူးြခား သာအ ြခအ နများ
အတွက် လ့ကျင့်မများြပုလပ် ပးြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဍ)

အလပ်လပ်ကိင် နသူများကိ သက်ဆိင်ရာဆရာဝန်က သတ်မှတ် ပး သာ အချိန်
ဇယားအတိင်း

ပမှန်ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးမြပုလပ် စ ပီး

ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးမ

မှတ်တမ်းများကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
( ဎ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ထိ တွ မ့ ကာင့် အလပ်လပ်ကိင် နသူများ
အန္တရာယ်ကျ ရာက်ြခင်း၊ ကျန်းမာ ရးချို ့ယွငး် ြခင်းတိ ့ ြဖစ် ပ လာပါက သက်ဆင်
ိ ရာ
ဆရာဝန်နင
ှ ့် ကျန်းမာ ရးစစ် ဆး၍ အထူးကသ ပးမများ ြပုလပ်ရမည်။

(ဏ) သက်ဆိင်ရာဆရာဝန်အား

ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နနှင့်စပ်လျဉ်း၍

လပ်ငန်းခွင်

အတွင်း မည်သည့် နရာနှင့် မည်သည့်မှတ်တမ်းများကိမဆိ စစ် ဆးခွင့်ြပုရမည်။
ဆရာဝန်၏

တွ ရှ့ ိအ ကြပုချက်များအတိင်း သင့် လျာ် သာ ကျန်းမာ ရး စာင့်

ရှာက်မများ ြပုလပ် ပးရမည်။
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(g)

hang distinctly the caution letter or pictogram which shows the hazard
information at the storehouse where the chemical and related
substances are stored and at the relevant occupational area;

(h)

store the chemical and related substances only at the place and types
of building that are prescribed and allowed by the Central Supervisory
Board;

(i)

carry out the required safety measures at the occupational area and
building where the chemical and related substances are stored

in

accordance with the stipulations of the Central Supervisory Board;
(j)

pack the chemical and related substances safely and carry out the
sticking of pictogram on the package in accordance with the
stipulations;

(k)

carry out the safety measure for the chemical and related substances,
equipment and machineries which are used in the occupational area;

(l)

instruct the name of hazardous chemical and related substances,
maximum contact amount and other required information to the
persons who contact and use chemical and related substances and
practise for emergency situations;

(m)

do regular medical check up for working people according to the
timetable which is prescribed by the respective doctor, and keep these
medical check up records;

(n)

make the special treatment after being medical check up by the
respective doctor if the working people happen the suffering of hazard
and the bad health by contacting the chemical and related substances;

(o)

allow the respective doctor to inspect at any place and any record in
the occupational area in respect of health condition. The suitable
health care shall be made according to the doctor's suggestions;
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၉
(တ) ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရာတွင် အလပ်လပ်
ကိင် နသူများ၏ ကျန်းမာ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်
များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ထ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များကိ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းနှင့်
သက်ဆိင် သာ မည့်သည့် နရာမဆိ ဝင် ရာက်စစ် ဆးခွငြ့် ပုရမည့်အြပင် လိအပ်
သည်များကိလည်း ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
( ဒ)

ဓာတပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ သိ လှာင်ထိန်းသိမး် ရာတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏
မီး ဘးလြခု ရးဆိင်ရာ သတ်မှတ်ြပဌာန်းချက်များကိ တိကျစွာလိက်နာ ဆာင်ရွက်
ရမည်။

( ဓ)

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့မှ အခါအား လျာ်စွာထတ်ြပန် သာ အမိန၊့် အမိန ့် ကာ်ြငာစာ
နှင့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာရမည်။
အခန်း(၆)
မှတ်ပတင်လက်မှတ် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် ထတ် ပးြခင်း

၂၅။

လိင်စင်ရရှိသူသည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် မှတပ
် တင်လက်မတ
ှ ်

လ ာက်ထားပါက ပစ(၇)တွင် ြပည့်စစွာြဖည့်သွင်း၍ လိအပ် သာနည်းပညာဆိင်ရာ အ ထာက်
အကူြပုအချက်အလက်များ ပူးတွဲ ပီး ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၂၆။

မှတပ
် တင်လက်မှတ် လ ာက်ထားသူသည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိ လှာင်

ထားရှိနိင် ရးအတွက်

အာက်ပါအချက်အလက်များကိ ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ထသိ ့ ကိုတင်၍

တင်ြပရမည်(က) သိ လှာင်ထားရှိမည့် နရာ၊ ဒသနှင့် လိပ်စာအြပည့်အစ၊
( ခ)

သိ လှာင်ထားရှိမည့် အ ဆာက်အဦအမျိုးအစား(အမိး၊ အကာ၊ အခင်း)၊

( ဂ)

သိ လှာင်ထားရှိမည့် အ ဆာက်အဦ၏ အကျယ်အဝန်း(အလျား၊ အန၊ အြမင့်)၊

(ဃ) သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းမည့်

ပဂ္ဂိုလ်၊

အဖွဲ ့အစည်းများ၏အမည်နှင့်

နရပ်လိပ်စာ

အြပည့်အစ၊
( င)

သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းမည့် နရာ၊

အ ဆာက်အဦနှင့်ပတ်သက်၍

မီး ဘးလြခု ရး

ဆိင်ရာ သတ်မှတ်ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက် ပီးစီး ကာင်း မီးသတ်ဦးစီး
ဌာန၏ စစ် ဆး ထာက်ခချက်၊
( စ)

အြခားတင်ြပရန်ရှိသည့် အချက်အလက်များ(ရှိလ င်)။
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(p)

abide by and perform in accordance with provisions in existing laws
in respect of working people’s health in operating the chemical and
related substances business;

(q)

allow the Boards of Inspection to enter and inspect at any place
concerning with the chemical and related substances business and
assist for requirements;

(r)

abide by systematically and carry out the prescriptive provisions
related to fire safety of the Department of Fire Brigade in storing the
chemical and related substances;

(s)

abide by the orders, notifications and directives issued by the Central
Supervisory Board from time to time.
Chapter VI
Application and Issue of a Registration Certificate

25.

A licence holder shall apply the registration certificate for chemical and

related substances by filling up completely in Form (7) with attached document of
supportive facts on required technique to the Central Supervisory Board.
26.

A person who applies the registration certificate shall submit the following

facts in advance to the Central Supervisory Board to be able to store the chemicals
and related substances:
(a)

place, region and complete address for storing;

(b)

type of building for storing (roof, wall, floor);

(c)

area of building for storing (length, width, height);

(d)

name and complete address of a person, organizations which store and
keep the chemical and related substances;

(e)

recommendation after inspection by the Department of Fire Brigade in
respect of place and building to be stored in accordance with prescriptive
provisions related to fire safety;

(f)

other facts which are to be submitted (if any).
18

၁၀
၂၇။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

နည်းဥပ ဒ

၂၅

အရ

လ ာက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ပစ(၇)ပါအချက်များ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပထားြခင်း ရှ၊ိ မရှိနှင့် ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရွက်
စာတမ်းများ ြပည့်စြခင်း ရှ၊ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်းမရှိ သာ
လ ာက်လာအား ြငင်းပယ်၍ အချက်အလက်များ ြပည့်စပါက ပစ(၈)ြဖင့် မှတပ
် တင်လက်မှတ်
ထတ် ပးရမည်။
၂၈။

မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် မိမမ
ိ တ
ှ ပ
် တင်ထားသည်စ
့ ာရင်းတွင် မပါရှိ သာ သိ ့မဟတ်

အာက်ပါအ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်

ပ ပါက် သာ

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ

အသးြပုရန်ရှိပါက ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထပ်မ လ ာက်ထားရမည်(က) မှတပ
် တင်ထားသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ကန်အမှတ်တဆိပ်
သိ ့မဟတ် အမျိုးအမည် ြပာင်းလဲြခင်း၊
( ခ)

မှတပ
် တင်ထားသည့်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏

ပါဝင်မပမာဏ

ြပာင်းလဲြခင်း၊
( ဂ)

မှတပ
် တင်ထားသည့်အရည်အ သွးအာမခချက်နင
ှ ့် စချိန်စညန်းများ ြပာင်းလဲြခင်း၊

(ဃ) အမျိုးသားအဆင့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်းတွင် မပါရှိ သာ
ဓာတပစ္စည်းအမျိုးအစားသစ်များ အသးြပုြခင်း။
အခန်း(၇)
အ က ပးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်း
၂၉။

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့သည်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

အန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်

ရးလပ်ငန်းများ အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ ပဂ္ဂိုလ်များပါဝင် သာ
အ က ပးအဖွဲ ့ကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ ့စည်း ပးရမည်(က) ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရးမှ တာဝန် ပးအပ်သည့် ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊
( ခ)

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများမှ တာဝန် ပးအပ်သည့် ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ၊

( ဂ)

ဓာတ ဗဒဘာသာရပ်ဆိင်ရာ က မ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊

(ဃ) ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ

လပ်ငန်းရှင်များမှ

ကိယ်စားလှယ်

တစ်ဦး၊
( င)

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းများမှ အလပ်သမား ကိယ်စား
လှယ်တစ်ဦး။
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27.

The Central Supervisory Board shall scrutinize whether or not the facts in

Form (7) are completely described and the documents which shall be submitted
are completed in respect of applying under rule 25. The application which is not in
accordance with stipulations is rejected and if the facts are completed, the
registration certificate for the chemical and related substances shall be issued in
Form (8).
28.

If the registration certificate holder needs to use the chemical and related

substances which are not included in the registered list, or occur any of following
facts, he shall apply again the registration certificate to the Central Supervisory
Board:
(a)

changing the trade mark or identity of the registered chemical and
related substances;

(b)

changing the amount of content of the registered chemical and related
substances;

(c)

changing the registered quality assurances and standards;

(d)

using the new kinds of chemicals which are not included in the
national chemical and related substances profile.
Chapter VII
Formation of the Advisory Board

29.

The Central Leading Board shall form the Advisory Board consisting of the

following persons for carrying out the functions of the prevention of hazard from
the chemical and related substances successfully, as may be necessary:
(a)

a representative assigned by the Union Attorney General's Office;

(b)

each representative assigned by relevant ministries;

(c)

the skilled practitioners on chemistry;

(d)

a representative of entrepreneurs from the chemical and related
substances business;

(e)

a representative of employee from the chemical and related substances
business.
20

၁၁
၃၀။

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့သည် အ က ပးအဖွဲ ့ဖွဲ ့စည်းရာတွင် အ က ပးအဖွဲ ့၏ အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်နင
ှ ့်

ဒတိယ ခါင်း ဆာင်တိ ့ကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
၃၁။

အ က ပးအဖွဲ ့သည် ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့က အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် ပး သာ တာဝန်များ

ကိလည်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၈)
ပညာရပ်ဆိင်ရာအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ ့၏လပ်ငန်းတာဝန်များ
၃၂။

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့သည် သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနများမှ က မ်းကျင်သမ
ူ ျားနှင့် ြပင်ပမှက မ်းကျင်သူ

ပညာရှင်များပါဝင် သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရွက်ရန်

ပညာရပ်ဆိင်ရာအဖွဲ ့ကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ ့စည်း ပးရမည်။
၃၃။

ပညာရပ်ဆိင်ရာအဖွဲ ့သည် သာမန်ဓာတပစ္စည်း၊ ကနသ
့် တ်ဓာတပစ္စည်းနှင့် တားြမစ်ဓာတ

ပစ္စည်းများကိ အမျိုးအစားခွဲြခား ပီး ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့မှတစ်ဆင့် ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ
ရမည်။
၃၄။

ပညာရပ်ဆိင်ရာအဖွဲ ့သည် ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ကိ အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်

အာက်ပါ

တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်(က) မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊ လမ်းညန်ြခင်း၊ သတိ ပးနး ဆာ်ြခင်းများကိ အခါအား လျာ်စွာ
ထတ်ြပန်နိင် ရးအတွက် လိအပ် သာအချက်အလက်နင
ှ ့် အ ထာက်အထားများကိ
စစည်းရယူတင်ြပြခင်း၊
( ခ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ
အစိးရဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်း၊

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်း၊

ြပည်တွင်းြပည်ပမှ

အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဗဟိ ကီး ကပ်
ရးအဖွဲ ့မှ အခါအား လျာ်စွာ ပးအပ် သာတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဂ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူများ၏ လပ်ငန်းခွင်
အန္တရာယ်ကင်းရှငး် ရးနှင့် လျာ့ပါး စ ရးအတွက် စွနပ့် စ်ပစ္စညး် များ စွနပ့် စ်ရန် နရာ
သတ်မှတ်နိင် ရးနှင့် စွနပ့် စ်မည့် အစီအမတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ကြပုတင်ြပြခင်း၊

(ဃ) ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရးသင်တန်းနှင့်
စနစ်တကျအသးြပု ရးသင်တန်းများကိ ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်
ဖွင့်လှစ် ပးြခင်း။
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30.

The Central Leading Board shall prescribe the leader and second leader of

the Advisory Board in forming the Advisory Board.
31.

The Advisory Board shall perform the duties prescribed from time to time

by the Central Leading Board.
Chapter VIII
Formation of the Technician Team and Duties Thereof
32.

The Central Leading Board shall form the Technician Team comprising

experts from relevant ministries and external expert technicians to perform the
functions concerned with chemical and related substances, as may be necessary.
33.

The Technician Team shall classify the conditional chemicals, restricted

chemicals and prohibited chemicals, and submit them to the Central Leading
Board through the Central Supervisory Board.
34.

The Technician Team shall perform the following duties to support to the

Central Supervisory Board:
(a)

collecting and submitting the required facts and documents for
enabling to issue, from time to time, laying down the policy, guiding
and reminding;

(b)

performing the duties assigned, from time to time, by the Central
Supervisory Board to cooperate with the relevant governmental
departments, organizations, international organizations, and local and
international non-governmental organizations in respect of the
chemical and related substances business;

(c)

advising in respect of the fixing the place to discharge the wastes and
measure to be discharged for safety in the occupational area and
decreasing the hazard to the working people in the chemical and
related substances business;

(d)

conducting the training on prevention of hazard from the chemical
and related substances and training for systematic use with permission
of the Central Supervisory Board.
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၁၂
အခန်း(၉)
ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ
၃၅။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

တိင်း ဒသ ကီး၊

ြပည်နယ်၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ၊ ခရိင်
သိ ့မဟတ်

မို ့နယ် ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့များကိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများမှ

ပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
၃၆။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၃၅ အရ ဖွဲ ့စည်း သာ သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရး

အဖွဲ ့များ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
၃၇။

သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ် သာစစ် ဆး ရး

အဖွဲ ့များကိ ဖွဲ ့စည်း ပးရမည်။
၃၈။

သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့များသည်

လပ်ငန်းများက အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ

ဆာင်ရက
ွ ထ
် ားမကိ သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များ

နှင့်အတူ စစ် ဆးနိင်သည်။ ယင်းသိ ့စစ် ဆးသည့်အခါ စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်အစီရင်ခစာကိ ဗဟိ
ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ ြပန်လည်တင်ြပရမည်။

အခန်း(၁ဝ)
စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ
၃၉။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ အမျိုးအမည်၊

စချိန်စညန်းများနှင့် ကိက်ညမ
ီ ရှ၊ိ မရှိ အရည်အ သွး ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးရန် နမူနာရယူရာတွင် ပစ
(၁၀) ကိ အသးြပု ပီး မှန်ကန် သာနမူနာယူနည်းစနစ်ြဖင့် ရယူရမည်။
၄၀။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၃၉ အရ နမူနာရယူသည့်အခါ အစိင်အခဲ

သိ ့မဟတ် အမန် ့ြဖစ်ပါက အ လးချိန် ၀.၅ ကီလိဂရမ်၊ အရည်ြဖစ်ပါက ၁ လီတာ ရယူရမည်။
၄၁။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အရည်အ သွး

စစ် ဆးရန် ရယူထားသည့်နမူနာကိ နမူနာရယူသည့် ပစ(၁၀)မိတ္တူနှင့်အတူ ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့က
သတ်မှတ်ထား သာ မူလဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ မူလအ ြခအ နအတိင်း ပးပိ ့ရမည်။
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Chapter IX
Functions and Duties of the Supervisory Board
35.

The Central Supervisory Board may, with the approval of the Central

Leading Board, form the Supervisory Boards in the Region, the State, the Union
Territory, the

Self-Administered Division, the Self-Administered Zone, the

District or the Township with persons from relevant government departments and
government organizations.
36.

The Central Supervisory Board shall specify the duties and functions of the

relevant Supervisory Board formed under rule 35.
37.

The relevant Supervisory Board shall form the necessary Boards of

Inspection in implementing the provisions in the law in respect of the chemical
and related substances.
38.

The relevant Supervisory Boards together with the relevant Boards of

Inspection may inspect the performing for safety done by the chemical and related
substances businesses. In inspecting so, the report of inspection shall be submitted
to the Central Supervisory Board.

Chapter X
Functions and Duties of the Board of Inspection and Powers Thereof
39.

The relevant Board of Inspection shall take the sample by the correct way

using Form (10) in taking sample to analyze whether or not the quality of chemical
and related substances meet to the identity and standard.
40.

The relevant Board of Inspection shall take 0.5 kilogram by weight for solid

or powder and 1 litre by volume for liquid in taking sample under rule 39.
41.

The relevant Board of Inspection shall send the sample which is taken to

analyze for quality of chemical and related substances together with copy of the
sample taken Form (10) as original status of sample to the Primary Laboratory
which is prescribed by the Central Leading Board.
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၁၃
၄၂။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် မူလဓာတ်ခွဲခန်းက နမူနာပစ္စည်းကိ ဓာတ်ခဲွစစ် ဆး

ပီး နာက် စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်အစီရင်ခစာ

ပးပိ ့လာသည့်အခါ နမူနာပစ္စညး် ၏ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး

တွ ရှ့ ိချက်ကိ သက်ဆိင်သူထ အသိ ပးအ ကာင်း ကားရမည်။ မူလဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ် ဆး တွ ့
ရှိချက်အစီရင်ခစာအရ နမူနာပစ္စည်းသည် အရည်အ သွး၊ စချိန်စညန်းနှင့်ကိက်ညီမမရှိ ကာင်း
တွ ရှ့ ိရပါက သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ အြမန်ဆးတင်ြပရမည်။
၄၃။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်း

လပ်ကိင်သူများအား
သင်တန်းနှင့်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

စနစ်တကျ

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ

အသးြပု ရးသင်တန်းများကိ

တားဆီးကာကွယ် ရး

တက် ရာက် အာင်ြမင် ပီး ကာင်း

အ ထာက်အထား ရှ၊ိ မရှိကိ စစ် ဆးရမည်။
၄၄။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းခွင်

ရှိပစ္စည်းများနှင့် စက်ကိရိယာများ၏ လြခုစိတ်ချရမနှင့် ခနိင်ရည်ရှိမတိ ့ကိ စစ် ဆးရမည်။
၄၅။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်း

များတွင် မ တာ်တဆမြဖစ်ပွားခဲ့ပါက အန္တရာယ် လျာ့နည်း ရးအတွက် ကိုတင်ြပင်ဆင်ထားရှိမ
အ ြခအ နများနှင့် လူနှင့် တိရ စ္ဆာန်တိ ့ကိလည်း ကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိလည်း ကာင်း ထိခိက်
ဆးရးမြဖစ် ပ လာပါက

လျာ် ကး ပးရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အာမခထားရှိြခင်းများ

ရှ၊ိ မရှိ စစ် ဆးရမည်။
၄၆။
နှင့်

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် လိင်စင်နှင့် မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူများက လိင်စင်
မှတ်ပတင်လက်မှတ်တိ ့တွင်

သတ်မှတ်ထား သာ

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ

လိက်နာ

ဆာင်ရွက်ြခင်း ရှ၊ိ မရှိ စစ် ဆးရမည်။
၄၇။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် ဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒများပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်

ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း

စစ် ဆး တွ ရှ့ ိပါက

ဥပ ဒအရ

အ ရးယူနိင် ရးအတွက်

သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။
၄၈။
များကိ

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များဆိင်ရာလပ်ငန်း
ပမှန်စစ် ဆးြခင်း၊

ရှာင်တခင်စစ် ဆးြခင်းနှင့်

သတင်းအရ

စစ် ဆးြခင်းတိ ့ကိ

ဆာင်ရွက်ရမည်။
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42.

When the analyzed result is sent after analyzing the sample by the Primary

Laboratory, the relevant Board of Inspection shall inform the analyzed result of
sample to the relevant person. According to the analyzed result of the Primary
Laboratory, if it is found that the sample does not meet the quality and standard, it
shall be submitted as fast as possible to the relevant Supervisory Board.
43.

The relevant Board of Inspection shall inspect whether or not the persons

who operate chemical and related substances business have the proof of
recommendation letter and certificate that they have attended the accomplishing
trainings on prevention of hazard from chemical and related substances and on
systematic use.
44.

The relevant Board of Inspection shall inspect the safety and the resistant

power of the machineries and equipment at the occupational area of chemical and
related substances business.
45.

If it causes an accident in chemical and related substances businesses, the

relevant Board of Inspection shall inspect whether or not there is the condition of
preparation for decrease of hazard and there is the insurance to compensate in
accord with prescriptive stipulations if the impact and damage on the Human
Beings and Animal or Environment is occurred.
46.

The relevant Board of Inspection shall inspect whether or not the holders of

licence and registration certificate abide by the prescriptive stipulations in licence
and registration certificate.
47.

If the relevant Board of Inspection finds the violation on any prohibition in

the law and rules, the Board of Inspection shall submit to the respective
Supervisory Board for taking action under the law.
48.

The relevant Board of Inspection shall carry out the regular inspection,

surprise check and inspection due to information to chemical and related
substances businesses.
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၁၄
၄၉။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် စစ် ဆး နစဉ်ကာလအတွင်း ထူးြခား သာအ ြခအ န

များ စစ် ဆး တွ ရှ့ ိပါက သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ ချက်ချင်းတင်ြပရမည့်အြပင် စစ် ဆးမ
ပီးဆးသည့် န ့မှ ၇ ရက်အတွင်း မိမိ၏စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်၊ သးသပ်ချက်နင
ှ ့် အ ကြပုတင်ြပချက်
များပါဝင် သာ စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်အစီရင်ခစာကိ သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။
၅၀။

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့နှင့် သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရး

အဖွဲ ့က ပးအပ်သည့် အြခားတာဝန်များကိလည်း ဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၁၁)
အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း
၅၁။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

နိင်ငတကာကျင့်သး သာစနစ်(Globally

Harmonized

System)၏ သတ်မှတ်ချက် စချိန်စညန်းများနှင့်အညီ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏
အန္တရာယ်အမျိုးအစားကိ

နာက်ဆက်တွ(ဲ က)တွင်

ဖာ်ြပထားသည့်

အန္တရာယ်အမျိုးအစား

ဖာ်ြပချက်နှင့် ပပါအမှတ်အသားတဆိပ်များအရ အာက်ပါအတိင်း သတ်မှတ်ရမည်ရပ်ပိင်းဆိင်ရာအန္တရာယ်များ
(က)

ပါက်ကွဲနိင်ြခင်း၊

( ခ)

မီး လာင်လွယ်ြခင်း(အရည်၊ အခဲ၊ အ ငွ )၊့

( ဂ)

ကိယ်တိင်ဓာတ်ြပုလွယ်ြခင်း၊

(ဃ)

လထဲ၌ အလိအ လျာက်မီးစွဲ လာင်ြခင်း(အရည်၊ အခဲ)၊

( င)

ကိယ်တိင်အပူထွက်ြခင်း၊

( စ)

မီး လာင် သာ ဓာတ် ငွ များ
့
လတ်ထတ်ြခင်း၊

(ဆ)

ဖိအားြဖင့် ထည့်သွင်းထား သာဓာတ် ငွ ၊့

( ဇ)

သဂဲနစ်ပါ အာက်ဆိဒ်၊

(ဈ)

လာင်စား စနိင်ြခင်း၊

(ည)
( ဋ)
( ဌ)

ဓာတ်တိး စ သာ ပစ္စည်းများ (အခဲ၊ အရည်၊ အ ငွ )၊့
ရနှင့်ထိ တွ လ
့ င် မီး လာင်နိင် သာပစ္စည်း၊
မီး လာင်လွယ် ပီး ဖိအားြဖင့် ဖိသပ
ိ ်ထားသည့် အ ငွ ၊့ အမန်များ။
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49.

The relevant Board of Inspection shall submit the report of inspection

including the statements obtained by inspection, evaluation and suggestions within
seven days from the date when the inspection is finished besides the relevant
Board of Inspection shall immediately report to the relevant Supervisory Board if
it finds the emergency conditions during the inspection.
50.

The relevant Board of Inspection shall perform the other duties assigned by

the Central Supervisory Board and the relevant Supervisory Board.
Chapter XI
Performing for Safety Measures
51.

The Central Supervisory Board shall specify the hazard category of

chemical and related substances according to the hazard statement and pictograms
which are described in Annex (a) in accordance with specifications and standards
of the Globally Harmonized System (GHS) as follows:
Physical Hazards
(a)

Explosion

(b)

Being flammable (liquid, solid, gas)

(c)

Self-reactivity

(d)

Pyrophoricity (liquid, solid)

(e)

Releasing self-heat

(f)

Emitting the flammable gases

(g)

Compressed gas

(h)

Organic peroxide

(i)

Corrosion

(j)

Oxidizing agents (solid, liquid, gas)

(k)

Flammable substance if contacts with water

(l)

Flammable compressed gas and particles
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၁၅
ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာအန္တရာယ်များ
(က) ချက်ချင်းအဆိပ်သင့်မြဖစ်ြခင်း၊
( ခ)

မျက်စိြပင်းထန်စွာ ပျက်စီးြခင်း၊ ယားယြခင်း၊

( ဂ)

ကင်ဆာြဖစ် စနိင်ြခင်း၊

(ဃ) မျိုးရိးဗီဇ ြပာင်းလဲ စြခင်း၊
( င)

မျိုးပွားမအဆိပ်သင့်ြခင်း၊

( စ)

ကိယ်အဂါ အစိတ်အပိင်းတစ်ခခကိ အဆိပသ
် င်ြ့ ခင်း(တစ် ကိမ်/အ ကိမ် ကိမ်)၊

(ဆ)

အသက်ရှူလမ်း ကာင်းကိ ထိခိက်ြခင်း၊

( ဇ)

အ ရြပားထိခိက်လွယ်ြခင်း။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအန္တရာယ်များ
(က)

ရ နသတ္တ ဝါ(အပင်၊ တိရ စ္ဆာန်များ)နှင့်

ဂဟစနစ်ကိ

ဘးအန္တရာယ်ကျ ရာက်

ြခင်း(ချက်ချင်း/ ရရှည်) (Hazardous to the aquatic environment)၊
( ခ)
၅၂။

အိဇန်းလာ ဘးအန္တရာယ်ကျ ရာက်ြခင်း(Hazardous to the Ozone layer)။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

နိင်ငတကာကျင့်သး သာစနစ်(GHS)၏

သတ်မှတ်စချိန်

စညန်းများနှငအ
့် ညီ ဓာတပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များအလိက်အန္တရာယ်အဆင်က
့ ိ ခွြဲ ခားသတ်မတ
ှ ်
ထား သာ အန္တရာယ်အဆင့်အချက်ြပစာတန်းပါ အန္တရာယ်အဆင့်များအတိင်း သတ်မှတ်ရမည်။
၅၃။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမအဆင့်မှတ်တမ်းတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်(၁၆)ချက် ပါဝင် စရမည်(က) အမျိုးအမည်၊
( ခ)
( ဂ)
(ဃ)

ဘးအန္တရာယ် ဖာ်ြပချက်၊
ပါဝင် သာပစ္စည်းများ၊
ရှးဦးသူနာြပု ဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ၊

( င)

မီး ငိမ်းသတ်ရန် နည်းလမ်းများ၊

( စ)

မ တာ်တဆြဖစ်လ င် ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများ၊

(ဆ)

ကိင်တွယ်ပနှင့် သိမ်းဆည်းနည်းစနစ်၊

( ဇ)

ထိ တွ မမရှ
့
ိ စရန် ထိန်းချုပ်ြခင်းနှင့် ကာကွယ်ြခင်း၊
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Health Hazards
(a)

Acute toxicity

(b)

Highly eye damage and irritation

(c)

Carcinogenicity

(d)

Germcell mutagenicity

(e)

Reproductive toxicity

(f)

Poison to any organ (one time, several times)

(g)

Respiratory damage

(h)

Dermatitis

Environmental Hazards
(a)

Being hazardous to the aquatic environment (plant, animals) and ecosystem (acute, chronic)

(b)
52.

Being hazardous to the ozone layer

The Central Supervisory Board shall specify the hazard class of chemical

and related substances which is classified according to the hazard class of signal
word in accordance with specifications and standards of the Globally Harmonized
System (GHS).
53.

The following 16 facts shall be included in the Material Safety Data Sheet of

chemical and related substances:
(a)

Identification

(b)

Hazard identification

(c)

Composition (or) information on ingredients

(d)

First-aid measures

(e)

Fire-fighting measures

(f)

Measures for accident

(g)

Handling and storage

(h)

Exposure control and protection
30

၁၆
( ဈ) ရပ်ဂဏ်သတ္တ န
ိ င
ှ ့် ဓာတ်ဂဏ်သတ္တ ိများ၊
(ည)

တည် ငိမ်မနှင့်ဓာတ်ြပုမ၊

( ဋ)

အဆိပ်အ တာက်ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်၊

( ဌ)

ဂဟစနစ်ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်၊

( ဍ)

စွနပ့် စ်မဆိင်ရာ နည်းလမ်းများ၊

( ဎ)

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်၊

(ဏ) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်၊
(တ) အြခားသတင်းအချက်အလက်။
လိင်စင်ရရှိသူများက ဖာ်ြပပါအချက်များပါဝင် သာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမမှတ်တမ်းလာကိ
ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား မှတပ
် တင်ြခင်း၊ လိင်စင် လ ာက်ထားြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိ ့ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းစသည့်ကိစ္စရပ်များ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိ ကီး ကပ် ရး

အဖွဲ ့သိ ့ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ ထိ ့ြပင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမ ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိင်စင်ရရှိသူများက
ယင်းမှတ်တမ်းလာပါ အချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၄။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ အန္တရာယ်သတိ ပးအမှတ်အသားကပ်ြခင်း ြပုလပ်

ရာ၌ နိင်ငတကာတွင်ကျင့်သး သာစနစ်(GHS)၏ သတ်မှတ်စချိန်စညန်းများနှင့်အညီ လိင်စင်
ရရှသ
ိ မ
ူ ျားကိ

လိက်နာ ဆာင်ရွက် စရမည်။

၎င်းအန္တရာယ်သတိ ပး

အမှတ်အသားကပ်ြခင်း

ြပုလပ်ရာတွင် အာက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည်(က) ထတ်ကန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်၊
( ခ)

ရပ်ပအမှတ်အသားတဆိပ်[ နာက်ဆက်တွဲ (က)]၊

( ဂ)

အချက်ြပစာတန်း၊

(ဃ) အန္တရာယ်အ ကာင်း ဖာ်ြပချက်၊
( င)
( စ)
(ဆ)

ကိုတင်သတိထားရမည့် ဖာ်ြပချက်၊
ပးသွင်းသူ၏အချက်အလက် ဖာ်ြပချက်၊
ထပ် ဆာင်းသတင်းအချက်အလက်။

နာက်ဆက်တွဲ(ဂ)တွင် နမူနာ ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အန္တရာယ်သတိ ပးအမှတ်အသား
ကပ်ြခင်းကိ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါဝင် သာ ဘူး၊ ပလင်းနှင့် ကတ်ြပားဘူးစသည့်
ထပ်ပိးပစ္စည်းတိင်းတွင် ကပ်ရမည်။
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(i)

Physical and chemical properties

(j)

Stability and reactivity

(k)

Toxicological information

(l)

Ecological information

(m)

Disposal considerations

(n)

Transport information

(o)

Regulatory information

(p)

Other information

The licence holders shall submit together with the Material Safety Data
Sheet (MSDS) including the facts mentioned above in case of applying for
registration, licence, export and import to the Central Supervisory Board.
Moreover, in carrying out the hazard safety, the licence holders shall comply with
the facts in MSDS.
54.

The licence holders shall comply with specifications and standards of the

Globally Harmonized System (GHS) in labelling to chemical and related
substances. The following facts shall be included in labelling:
(a)

Product identifier

(b)

Pictogram (Annex (a))

(c)

Signal word

(d)

Hazard statement

(e)

Precautionary statement

(f)

Supplier identification

(g)

Supplementary information

The labelling as describing sample in Annex (c) shall stick on every packing
material such as box, bottle and cardboard, etc., in which the chemical and related
substances are contained.
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၁၇
၅၅။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း

ြပုလပ်မည်ဆိပါက

ကလသမဂ္ဂ၏ အန္တရာယ်ရှိကန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ အ ကြပုချက်များနှင့် အညီ
နာက်ဆက်တွဲ(ခ)တွင် ဖာ်ြပထား သာ

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏

အန္တရာယ်

အမျိုးအစားအလိက် အမှတ်တဆိပ်များကိ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် သာယာဉ်နှင့် ကန် သတ္တ ာများတွင်
အသးြပု ဖာ်ြပရမည်။
အခန်း(၁၂)
မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမ ကာကွယ်ရန်နှင့် လျာ့ပါး စရန် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
၅၆။

လိင်စင်ရရှိသူသည် လပ်ငန်းခွင်တွင် အလပ်လပ်ကိင် နသူများအတွက် ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ် ပးနိင် သာ အာက်ပါပစ္စည်းကိရိယာများ ထားရှိ
ရမည့်အြပင် စနစ်တကျသးစွဲတတ် စရန် သင်တန်းများတက် ရာက် စရမည်(က) ဓာတ် ငွ ကာအသက်
့
ရူှ ကိရယ
ိ ာ၊
( ခ)

မီး ဘးလြခု ရးဆိင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ၊

( ဂ)

ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းနှင့် လပ်ငန်းခွင်သးဝတ်စများ၊

(ဃ) မျက်လးကာများ၊

၅၇။

( င)

မျက်နှာဖးကာများ၊

( စ)

လြခု ရးဖိနပ်များ၊

(ဆ)

လက်အိတ်များ၊

( ဇ)

လပ်ငန်းအ ြခအ နအရ လိအပ် သာ အြခားအန္တရာယ်ကာကွယ် ရးပစ္စည်းများ။

လိင်စင်ရရှိသူသည် ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မီး လာင် ပါက်ကွဲြခင်း၊ ပတ်ဝန်း

ကျင်သိ ့ မလိလားအပ်သည့်အ နအထားြဖင့်ပျ ့နှ ့ြခင်းတိ ့ မြဖစ် ပ စရန်နှင့်

ြဖစ် ပ လာပါက

အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရးအတွက် ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်အလက်များကိ လိအပ်သလိညန် ကား
၍ ကီး ကပ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၈။

လိင်စင်ရရှိသူသည်

လပ်ငန်းခွင်ရှိ

အလပ်လပ်ကိင် နသူများ

မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမမှ

ကာကွယ်ရန်နှင့် လျာ့ပါး စရန် အာက်ပါအတိင်းစီမထားရမည်(က) အလပ်လပ်ကိင်မည့်သူများ

အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့်

ကျန်းမာ ရးထိခိက်မမှ

ကာကွယ် ရးတိ ့အတွက် ထိ ရာက် သာထိန်းချုပ်မြပု၍ လူဦး ရအနည်းဆးြဖင့်
အလပ်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် စရန်၊
အချိန်နှင့်

မြဖစ်မ နထိ တွ ့ ဆာင်ရွက်ရန်

ထိ တွ ရမည့
့
်အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ၏

လိအပ်သည့်

အနည်းဆးပမာဏြဖစ် စရန်

တိကျစွာ သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
33

17
55.

If the chemical and related substances are transported, the pictograms

described in Annex (b) according to the hazard class of chemical and related
substances shall be used and described on the transported vehicles and containers
in accordance with the United Nations Recommendation of Transport and
Dangerous Goods (UNRTDG).
Chapter XII
Facts which shall be abided by and performed to Prevent and Decrease
from the Accident
56.

The licence holder shall provide the following equipment and materials

which may prevent the hazard from chemical and related substances for the
working people in the occupational area and they shall be attended to the trainings
to be able to use the equipment and materials systematically:
(a)

Respirator

(b)

Fire safety equipment

(c)

Laboratory coats and dresses used in the occupational area

(d)

Goggles

(e)

Face shields

(f)

Safety boots

(g)

Gloves

(h)

Other necessary hazard protection materials according to the business
condition.

57.

The licence holder shall, in order not to happen burning and explosion of the

chemical and related substances and dispersion of environmental contamination,
supervise and carry out by instructing as necessary for safety if it happens.
58.

The licence holder shall manage to prevent and decrease the accident for the

working people in the occupational area as follows:
(a)

specifying exactly to work with minimum numbers of worker by
making effective control for protecting from health impact and safety
of working people and to be minimum the necessary time in case of
the unavoidable contact and to be minimum amount of the hazardous
substances which shall be contacted;

34

၁၈
( ခ)

လပ်ငန်းခွင်တွင်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ကင်းရှင်း စ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသးစွဲရာ၌

အလပ်လပ်ကိင်သူများနှင့်

အန္တရာယ်

အနီးကပ် ကီး ကပ်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဂ)

မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမနှင့်
ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ထူးြခား သာ

အ ြခအ နများတွင်

လွယ်ကူလျင်ြမန်ထိ ရာက် သာ

ချက်ချင်းစီမ

ဆက်သွယ် ရးစနစ်များနှင့်

အစီအမများကိ ကိုတင်ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊
(ဃ) အလပ်လပ်ကိင်သူများ၏ ကိယ်ခန္ဓာသနရ့် ှင်း ရးအတွက် လိအပ် သာ ဆပ်ြပာ၊
ဆပ်ြပာရည်၊ သနစ့် င် ဆးရည်၊ လမတ်စက်စသည့် အ ထာက်အပ့ပစ္စည်းများ နှင့်
ရှးဦးသူနာြပု ဆး သတ္တ ာများ ထားရှိြခင်း၊
( င)

အလပ်လပ်ကိင်သူများကိ

ကိယ်ခန္ဓာကာကွယ် ရးကိရိယာနှင့်

လ လာက်စွာ စီစဉ် ပး ပီး ယင်းတိ ့ကိသးစွဲတတ် စရန်

ဝတ်စများ

လ့ကျင့်မများြပုလပ်၍

လပ်ငန်းခွင်တွင် မှန်ကန်စွာ သးစွဲ စြခင်း၊
( စ)

လပ်ငန်းခွင်တွင်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသးစွဲရာ၌

အန္တရာယ်

ကင်းရှင်း ရးအတွက် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များကိ အလပ်လပ်ကိင်
သူများအား သင် ကား လ့ကျင့် ပးရမည့်အြပင် အစဉ်အ မဲသတိ ပးြခင်း၊
(ဆ)

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်သတိ ပးအမှတ်အသားများကိ ထင်ရှား သာ
နရာများ၌ ချိတ်ဆွဲထားရှိြခင်း၊

( ဇ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ

အန္တရာယ်ြဖစ်နိင်သည့်အဆင့်အတိင်း

သီးြခား ခွဲြခားထားရှိြခင်း၊
(ဈ)

အလပ်လပ်ကိင် နသူများ လွတ်လပ်စွာ လပ်ကိင်နိင် ရးအတွက် ြဖတ်သန်းသွား
လာရာတွင် လ လာက် သာအကျယ်အဝန်းနှင့်

အန္တရာယ်ြဖစ် စ သာ အရာဝတ္ထ ု

များမှ ကင်းရှင်းသည့် လပ်ငန်းခွငြ် ဖစ် စရန် စီမထားရှိြခင်း၊
(ည)

မီး ဘးလြခု ရးအတွက်
ပစ္စည်းကိရိယာများ

ကိုတင်ကာကွယ် ရးစနစ်၊

လ လာက်စွာထားရှိြခင်းနှင့်

မီး ငိမ်းသတ် ရးစနစ်နှင့်
အ ရး ပ ထွက် ပါက်များ

ထားရှိြခင်း။
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(b)

supervising and cooperating closely with working people in respect of
safety for using chemical and related substances at the occupational
area;

(c)

preparing in advance for easy, quick and effective communication
systems and plans to be able to manage immediately for accident and
emergency conditions;

(d)

supporting the first-aid kits and the necessary supporting materials
which are soap, liquid detergent, cleaning liquid and air shower etc.,
for cleaning the bodies of working people;

(e)

using rightly the personal protection equipment and dresses in the
occupational area after supporting them to working people adequately
and making practice to be able to use them;

(f)

warning consistently to the working people, besides training and
practicing the facts to be followed for safety in the occupational area
as well in using the chemical and related substances;

(g)

hanging the pictograms of hazardous substances at conspicuous
places;

(h)

placing separately the chemical and related substances which may
cause the hazard according to the hazard class;

(i)

managing to be the occupational area where is free from hazardous
materials and the sufficient area where the working people are able to
operate and pass through freely;

(j)

supporting the precaution system, fire extinguishing system and
equipments sufficiently, and the emergency exits for fire safety.
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၁၉
အခန်း(၁၃)
သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရာတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ
၅၉။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်သည့် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် လိင်စင်ရရှိသူ

များသည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန်(က) ကနသ
့် တ်ဓာတပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ကန် ့သတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး
လပ်ငန်းလပ်ကိင်ပါက ကန်းလမ်းနှင့် ြပည်တွင်း ရ ကာင်း သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး
လပ်ငန်းများဥပ ဒအရ

ထတ် ပးသည့်

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ခင
ွ ့်

လပ်ငန်းလိင်စင်

ရှိရမည်။
( ခ)

သက်ဆိင်ရာခရိင် ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့က
ထာက်ခချက်ရရှိ ပီးမှသာ

ထတ် ပး သာ

ကနသ
့် တ်ဓာတပစ္စညး် နှင့်

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ခွင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ရမည်။ ယင်းသိ ့ သယ် ဆာင်သည်အ
့ ခါ သယ် ဆာင်ရာလမ်း ကာင်း
တစ် လ ာက်ရှိ ခရိင် ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့များသိ ့ ကိုတင်အသိ ပး တင်ြပရမည်။
( ဂ)

ကနသ
့် တ်ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ရာတွင် သက်ဆိင်
ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏ ညိနင်း ကီး ကပ်မြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း
စရန်

ထပ်ပိးမကိ

စနစ်တကျ ဆာင်ရွက်ထားရမည်။

ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပ

မူတည်၍ သတ်မှတ်ထား သာ ထပ်ပိးမစနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။
( င)

သာမန်အပူချိန်နှင့် ဖိအားတွင် အ ငွ အြဖစ်
့
သာတည်ရှိ သာ ဓာတပစ္စည်း သိ ့မဟတ်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိ ဖိအားြမင့်တင် ပီး အရည်အြဖစ် ြပာင်းလဲထားပါက သတ်မတ
ှ ်
ဖိအားများ ခနိင်ရည်ရှိ သာ သိ လှာင်ကန် သိ ့မဟတ် ဆလင်ဒါအိးြဖင့် သယ် ဆာင်
ရမည်။

( စ)

ြပည်ပမှတင်သွင်းပါက သွင်းကန်လိင်စင် သိ ့မဟတ် သွင်းကန်ပါမစ်နှင့် သွင်းကန်
ကညာလာတိ ့ ပါရှိရမည်ြဖစ် ပီး ခွငြ့် ပုချက်ပါ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ခွင့်ြပုထား
သာ နရာနှင့် ပမာဏတိ ့ကိသာ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ရမည်။

(ဆ)

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရာ၌

မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမ

လျာ့နည်း စ ရးနှင့်

ကင်းရှင်း

စ ရးအတွက် ကိုတင်ြပင်ဆင်ထားရမည်။
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Chapter XIII
Facts which shall be abided by Transporting
59.

To be safe, the organizations and licence holders who transport the chemical

and related substances shall:
(a)

have the transportation licence issued under the Road and Inland
Water Transport Law, if the transportation business of the restricted
chemical or restricted related substance is worked;

(b)

transport the restricted chemical and related substances only when
getting the recommendation letter of transport permission issued by
the relevant District Supervisory Board. In transporting so, there shall
be prior informed and submitted to the District Supervisory Boards
along the transportation route;

(c)

carry out by coordination and supervision of the relevant Supervisory
Board in transporting the restricted chemical and related substances;

(d)

perform systematically the packing of the chemical and related
substances to be safe in transporting, and perform by prescriptive
packing system depending on the type of substance;

(e)

transport by the tanker or cylinder which may resist to the prescriptive
pressure, if the chemical or related substance which is only as gas
state in normal temperature and pressure is converted to liquid by
increasing the pressure;

(f)

have the import licence or import permit and import declaration
(return) if the chemical and related substances are imported, and
transport them only to the allowed place and quantity in accordance
with disciplines in permission;

(g)

prepare in advance for the decrease and being free from accident in
transporting;
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၂၀
( ဇ)

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီးမှသာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း
များကိ လိင်စင်ပါ နရာ ဒသတစ်ခခမှ အြခား နရာ ဒသတစ်ခခသိ ့

ြပာင်းလဲ

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရမည်။
(ဈ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မည့်ယာဉ်များကိ သတ်မတ
ှ ်
ထား သာ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ နည်းလမ်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်
အညီ ဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။

(ည)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ြပည်တွင်းသယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရာတွင် အများ
ြပည်သူသးယာဉ်ြဖင့် သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ြခင်းမြပုရ။ လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ ဓာတ
ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သယ်ယူနိင် သာ

သီးသန် ့ယာဉ်များြဖင့်သာ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရမည်။
( ဋ)

ကနသ
့် တ်ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သည့်ယာဉ် ပ

တွင် လိအပ်ပါက အ ရး ပ သးစွန
ဲ င်
ိ သည့် အသက်ကယ်အ ထာက်အကူပစ္စည်းများ၊
မီးသတ် ဆးဘူးများ၊ ကိယ်ခန္ဓာကာကွယ် ရးကိရယ
ိ ာနှင့် ဝတ်စများပါရှိ ရမည်။
( ဌ)

လိင်စင်ရသယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းတွင်
ယာဉ် မာင်းသည်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့်

လိင်စင်ရ

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ

တားဆီး

ကာကွယ် ရးသင်တန်းတက် ရာက် ပီးသူြဖစ်ရမည်။
( ဍ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်ထား သာ ဘူး၊ ပလင်းများနှင့် ယင်း
တိ ့ကိ ထည့်သွင်းထပ်ပိးထား သာဘူး၊ ပးများ ပ ရှိ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမအဆင့်
မှတ်တမ်းလာနှင့် အညန်းစာများသည် တူညမ
ီ ရှိရမည်။

၆၀။

လိင်စင်ရရှိသူ သိ ့မဟတ် သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်သသ
ူ ည် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်စဉ်

ပတ်ဝန်းကျင်သိ ့ညစ်ညမ်း စ သာ

သိ ့မဟတ်

သက်ရှိသတ္တ ဝါတိ ့၏

ကျန်းမာ ရးကိ အန္တရာယ်ြဖစ် စ သာ မ တာ်တဆမများမြဖစ်ပွား စ ရးအတွက် ညန် ကားချက်
များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ မ တာ်တဆမြဖစ်ပွားပါက ယင်းကိစ္စအတွက် တာဝန်
ယူရမည့်အြပင် အာက်ပါတိ ့ကိလည်း ဆာင်ရွက်ရမည်(က) ကိယ်ခန္ဓာကာကွယ် ရးကိရိယာနှင့်ဝတ်စများ ချက်ချင်းအသးြပုြခင်း၊
( ခ)

ထူးြခား သာအ ြခအ နကိ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သိ ့ ချက်ချင်းအစီရင်ခြခင်း၊

( ဂ)

မ တာ်တဆမြဖစ်ပွားသည့် နရာကိ

အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန်

အလျင်အြမန်

သနရ့် ှင်း ရးလပ် ပီး စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သိ ့ အစီရင်ခစာချက်ချင်းတင်ြပြခင်း။

39

20
(h)

change for the transportation of chemical and related substances from
one place described in licence to another place after taking permission
from the Central Supervisory Board;

(i)

perform the vehicles which the chemical and related substances are to
be transported in line with prescriptive transportation means, rules and
regulations;

(j)

not transport the chemical and related substances by the public vehicle
in local transporting, and transport it only by the specific vehicle
according to the requirement of business;

(k)

bring the life safety equipment, extinguishers, personal protection
equipment and dresses on the transportation vehicle of the restricted
chemical and related substances to be able to use in emergency case if
necessary;

(l)

be the driver who holds the driving licence and works in the licensed
transportation business has been attended for training on prevention of
hazard from the chemical and related substances;

(m)

be same the Material Safety Data Sheet and instructions on the boxes
and bottles in which the chemical and related substances are put, and
on the packing container in which these boxes and bottles are put.

60.

The licence holder or transporter shall comply with the instructions in order

not to occur the accident which causes pollution to environment or hazard to the
health of any living beings during the transporting of chemical and related
substances. If the accident occurs, the licence holder or transporter shall take the
responsibility for this matter as well as the following facts shall also be performed:
(a)

using the personal protection equipment and dress immediately;

(b)

reporting the emergency condition to the Board of Inspection
immediately;

(c)

submitting the report to the Board of Inspection immediately after
cleaning the accidental place quickly to be free from hazard.
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၂၁
အခန်း(၁၄)
သိ လှာင်ရာတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ
၆၁။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ သိ လှာင်သည့် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လိင်စင်ရရှိ

သူများသည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန်အတွက် အာက်ပါအချက်များကိ လိက်နာရမည်(က) သိ လှာင်မည့်အ ဆာက်အဦသည် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ြပ ာန်းချက်များ
နှင့်အညီ

မီး ဘးလြခု ရးစနစ်များ

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ြခင်း၊

ထားသိ ရးအတွက်

ကိက်ညီစွာ

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆာက်လပ်ထား သာ

အ ဆာက်အဦြဖစ်ြခင်း၊
( ခ)

အန္တရာယ်အဆင့်လိက် သတိ ပးအမှတ်အသားကပ်ြခင်းနှင့် လြခု ရးကိရိယာများ
ကိ သိ လှာင် သာ နရာများတွင် ထားရှိြခင်း၊

( ဂ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းသူ၊ လက်ဝယ်ထားရှသ
ိ မ
ူ ျားသည်
အန္တရာယ်သတိ ပးအမှတ်အသား

ြပည့်စစွာထားရှိမနှင့်

ထပ်ပိးမစနစ်များကိ

သချာစွာ စစ် ဆး ပီးမှ သိ လှာင်ြခင်း၊
(ဃ) ထတ်ြပန်ထား သာ အမျိုးသားအဆင့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်း
တွင် ပါဝင် သာပစ္စည်းများကိသာ သိ လှာင်ြခင်း၊
( င)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ အန္တရာယ်အဆင့်အတန်းအလိက် ထားသိ
ြခင်း၊

( စ)

နီးကပ်စွာထားရှိပါက ဓာတ်ြပု ပီးအန္တရာယ်ရှိနိင် သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများကိ သီးြခားစီခွဲြခားထားရှိြခင်း၊

(ဆ)

သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းမည့် နရာသည်

အး၍

ြခာက် သွ ပီ
့ း

လဝင် လထွက်

ကာင်းမွန် စြခင်းနှင့် န ရာင်ြခည်တိက်ရိက် ထိ တွ မမရှ
့
ိ စြခင်း၊
( ဇ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ အပူစွမ်းအင်ထွက်သည့်

နရာအနီးအနား

တွင် ထားသိမမြပုြခင်း၊
(ဈ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားရှိ သာ

နရာအနီးအနားတွင် အစား

အစာထားသိမနှင့် စား သာက်မမြပုြခင်း၊
(ည)

ဖိအားြပကိရိယာပါရှိ သာ

ဓာတ် ငွ ဆလင်
့
ဒါအိးများကိသာ

အသးြပုြခင်းနှင့်

အလွယ်တကူ လဲ ပိုနိင်သည့် နရာတွင် ထားသိမမြပုြခင်း၊
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Chapter XIV
Facts which shall be abided by Storing
61.

The organizations and licence holders who store the chemical and related

substances shall abide by the following facts for safety:
(a)

installing the fire protection system in building to be stored in
accordance with prescribed provisions of the Department of Fire
Brigade and being the building which is constructed to correspond for
storing the chemical and related substances;

(b)

sticking the warning sign according to hazard class, and keeping the
safety equipment at the stored places;

(c)

storing only after checking certainly to the chemical and related
substances which are kept completely with the pictogram, and
packing system by the importers and possessors;

(d)

storing only the substances which are contained in the issued national
chemical and related substances profile;

(e)

keeping the chemical and related substances according to the hazard
class;

(f)

separating the chemical and related substances which may react and
be hazardous if they are closely kept;

(g)

making the stored place to be cool, dry and good in ventilation and
not to have the direct contact of sunlight on the stored substances;

(h)

not storing the chemical and related substances near the place where
releases the heat energy;

(i)

not storing and eating the food near the place where the chemical and
related substances are stored;

(j)

using the gas cylinders with pressure gauge and not keeping them at
place where may easily collapse;
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၂၂
( ဋ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ထည့်သွင်းထားသည့် ဘူး၊ ပလင်းနှင့်
ထားသိသည့်စင်များသည်

တာင့်တင်းခိင်ခန ပီ
့် း

လာင်စားြခင်းခနိင် အာင်

ြပုလပ်ထားရှိြခင်း၊
( ဌ)

လာင်စားတတ် သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ထားသိထိန်းသိမ်း
ရာတွင် ကမ်းြပင်နင
ှ ့အ
် နီးဆးအဆင့၌
် ထားရှိြခင်း၊

( ဍ)

မီး ဘးလြခု ရးအတွက် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအလိက်
လိအပ် သာ မီး ဘး ကိုတင်ကာကွယ် ရးပစ္စည်းများနှင့် မီး ငိမ်းသတ် ရးပစ္စည်း
များကိ

ဝင် ပါက်ထွက် ပါက်လမ်းများနှင့်

အနီးဆး နရာတွင်

အလွယတ
် ကူ

အသးြပုနိင်ရန် လ လာက်စွာထားရှိြခင်း၊
( ဎ)

သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းသည့် အ ဆာက်အဦ သိ ့မဟတ် အခန်းကိ က မ်းကျင်သူ
သိ ့မဟတ် သင်တန်းတက် ပီးသူများက အနီးကပ် ကီး ကပ်ြခင်း၊

(ဏ) သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းသည့် အ ဆာက်အဦ သိ ့မဟတ် အခန်းအတွင်းသိ ့ တာဝန်ရိှ
သာ ပဂ္ဂိုလ်များသာ ဝင် ရာက် စြခင်း၊
(တ) ဓာတ် ငွ ကိ
့ အသးြပုနည်းနှင့် ဓာတ် ငွ ့ ကာင့် ြဖစ် ပ နိင် သာ

ဘးအန္တရာယ်

များအ ကာင်း သိရှိနားလည်ထား ပီးသူများကသာ ယင်းဓာတ် ငွ ကိ
့
စီးပွားြဖစ်
သိ လှာင်ြခင်း၊
(ထ) ဓာတ် ငွ ဆလင်
့
ဒါအိးများကိသိ လှာင်ထားရာတွင်
လည်း ကာင်း၊

ဓာတ် ငွ အမျိ
့
ုးအစားအလိက်

ဓာတ် ငွ အလွ
့
တ်ဆလင်ဒါအိးများနှင့်

ဓာတ် ငွ အြပည်
့
့ဆလင်ဒါ

အိးများကိလည်း ကာင်း သီးြခားခွဲြခားထားရှိြခင်း၊
( ဒ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

သိ လှာင်ရာတွင်

တည်ဆဲဥပ ဒများပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
အခန်း(၁၅)
သးစွဲရာတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ
၆၂။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အသးြပုသူသည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန် (က) မှတပ
် တင်ထား ပီး သာ ကနသ
့် တ် သိ ့မဟတ် သာမန်ဓာတပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများကိသာ အသးြပုရမည်။
( ခ)

မှတပ
် တင်ထားြခင်းမရှိ သာ၊ အမှတ်တဆိပ်မပါရှိ သာ၊ အမျိုးအမည်မသိရှိ သာ၊
ပျက်စီး န သာ သိ ့မဟတ် သက်တမ်းလွန် န သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများကိ အသးမြပုရ။
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(k)

making strong and resistant to corrosion of the boxes and bottles
which are put the chemical and related substances and the shelves
which are kept them.

(l)

placing and storing the corrosive chemical and related substances on
the nearest stage to the floor;

(m)

providing fire prevention equipment and fire extinguishing equipment
which are required for fire safety depending on the categories of
chemical and related substance sufficiently, at the nearest to entrances
and exits to be able to use them easily;

(n)

supervising closely the storehouse or storeroom by experts or persons
who have attended to the training;

(o)

allowing only for the responsible person for entering into the
storehouse or storeroom;

(p)

storing the gas as the commercial purpose only by a person who
knows and understands the using way of the gas and about dangers
arisen by gas;

(q)

separating the gas-cylinders depending on categories of gas, and the
empty and full gas-cylinders in storing of them;

(r)

abiding by with the provisions contained in existing laws in storing of
the chemical and related substances.
Chapter XV
Facts which shall be abided by Using

62.

To be safe, the user of chemical and related substances shall:
(a)

use only the registered restricted or conditional chemical and related
substances;

(b)

not use the unregistered, without labeled, unknown, damaged or
expired chemical and related substances;
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၂၃
( ဂ)

ကိင်တွယ်အသးြပုရာတွင်

သင့် လျာ်သည့်

ကိယ်ခန္ဓာကာကွယ် ရးကိရိယာနှင့်

ဝတ်စများကိ ဝတ်ဆင်ရမည်။
(ဃ) အန္တရာယ်မြဖစ်ပွား စ ရးနှင့် ြဖစ်ပွားပါက အန္တရာယ် လျာ့ပါး စ ရးတိ ့အတွက်
ထတ်ြပန်ထားသည့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
( င)

အန္တရာယ်ြဖစ် စတတ် သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ သတ်မှတ်ထား
သာ ပမာဏထက် ကျာ်လွန်အသးမြပုရ။

( စ)

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့က

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

စစ် ဆးနိင်ရန်အတွက်

ပစ(၁၀)ြဖင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏
နမူနာရယူရာတွင်

အရည်အ သွးကိ

သတ်မှတ်ထား သာ

ပမာဏကိ အခမဲရ
့ ယူခွငြ့် ပုရမည်။
(ဆ)

အန္တရာယ်ကာကွယ် ရးအတွက် ကိုတင် လ့ကျင့်မတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ရမည်။

( ဇ)

လပ်ငန်းခွင်ကိ အလင်း ရာင်နှင့် လဝင် လထွက်လ လာက်စွာ ရရှိ စရန် ဆာင်
ရွက်ထားရမည်။

(ဈ)

ထူးြခား သာအ ြခအ နြဖစ် ပ လာပါက အသးြပုနိင်ရန် အ ရး ပ ထွက် ပါက်၊
ဆက်သယ
ွ ရ
် န် တယ်လီဖန်းတိ ့ကိ လပ်ငန်းခွင်တွင် ထားရှိရမည်။

(ည)

လပ်ငန်းခွင်တွင်

အလပ်လပ်ကိင် နသူများကိ

ဓာတပစ္စည်းများ

ရရှိလာမည့် ဆိးကျိုးနှင့် ကျန်းမာ ရးထိခိက်နိင်မတိ ့ကိ

သးစွဲြခင်းြဖင့်

ကိုတင်အသိ ပးထား

ရမည်။
အခန်း(၁၆)
စွနပ့် စ်ရာတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ
၆၃။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် လိင်စင်ရရှိသူများ၊

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းသးစွဲသူများသည်

စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများကိ

စွနပ့် စ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရးအတွက် အာက်ပါအချက်များကိ လိက်နာရမည်(က) စွနပ့် စ်ြခင်းကိ ဤနည်းဥပ ဒများ၊ စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများမှ ြပ ာန်း
ထား သာ ရ ပး ဝ ရးနှင့် အညစ်အ ကးသနရ့် ှင်း ရးဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
( ခ)

စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများနှင့်

ရဆိး ရညစ်များကိ သင့် လျာ် သာသန် ့စင်မ ြပုလပ် ပီးမှ

သာ စွန် ့ပစ်ြခင်း၊
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(c)

wear the personal protection equipment and dresses which are suitable
for handling and using;

(d)

comply with the issued directives not for occurring hazard and for
decreasing of hazard if it happens;

(e)

not use beyond the prescribed amount of the hazardous chemical and
related substances;

(f)

allow to take the prescribed amount of the chemical and related
substances by free of charge in taking sample with Form (10) to be
able to inspect the quality of them by the Board of Inspection;

(g)

participate the practice in advance for prevention from the hazard;

(h)

perform to get the enough light and ventilation in the occupational
area;

(i)

provide the emergency exit and telephone for communication to be
able to use in the occupational area if the emergency condition
happens;

(j)

inform in advance the side effects which shall be obtained by using
chemicals and health impact to the working persons in the
occupational area.
Chapter XVI
Facts which shall be abided by Discharging

63.

The licence holders and organizations that operate the chemical and related

substances business and the users of them shall comply with the following facts in
discharging the wastes to be free from the hazard:
(a)

carrying out the discharging in accordance with these rules, rules
relating to water distribution and sewage sanitation prescribed by the
City Development Committee, and the Environmental Conservation
Law and Rules;

(b)

discharging only after making the suitable treatment to the wastes and
waste water;
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၂၄
( ဂ)

စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများ ကာင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ

ညစ်ညမ်းမမရှိ စ ရးနှင့်

အိဇန်းလာပျက်စီးြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) ဓာတပစ္စည်းများကိ အသးြပုြခင်းမှ ထွက်ရှိလာသည့်စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများ၏ စွနပ့် စ်
သည့်ပမာဏအား လ ာ့ချြခင်း၊ ြပန်လည်အသးြပုြခင်းနှင့် စွမ်းအင် လာင်စာအြဖစ်
အသးြပုြခင်း။
၆၄။

လိင်စင်ရရှိသူသည်(က) အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးအတွက်
စစ် ဆးြခင်း၊

စွနပ့် စ်ပစ္စည်းသနစ့် င်သည့်

စနစ်များကိ

ပမှန်

ရှာင်တခင်စစ် ဆးြခင်း၊ သတင်းအရစစ် ဆးြခင်းတိ ့ကိ ခယူရမည့်

အြပင် ယင်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင်သည့် မှတ်တမ်းများကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
( ခ) စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများ စွနပ့် စ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိက်နာြခင်းမရှိသည့်အတွက် အန္တရာယ်
ြဖစ်ပွားပါက ယင်းြဖစ်ပွားမများကိ တာဝန်ယူရမည်။
အခန်း(၁၇)
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ
၆၅။

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အသးြပုသည့် ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းများသည်

အာက်ပါ

အချက်များကိ လိက်နာရမည် (က) ကိယ်ခန္ဓာကာကွယ် ရးကိရယ
ိ ာနှင့် ဝတ်စများကိ အသးြပု ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ)

ဓာတ်ခခ
ဲွ န်း၌ ဦးစီး ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရသ
ိှ ူ၏ခွငြ့် ပုချက်မပါဘဲ ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းတွင်
အန္တရာယ်ရှိဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စမ်းသပ်ြခင်းကိ တစ်ဦးတည်း
ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။

( ဂ)

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းသည် လဝင် လထွက် ကာင်းမွန်ရမည့်အြပင် ယင်းအခန်းတွင်
အ ငွ စပ်
့ စက်(Fume Hood)၊ လစပ်ပန်ကာ(Exhaust Fan)တိ ့ကိ တပ်ဆင်ထား
ရမည်။

(ဃ) အ ရး ပ အသးြပုရန်

ရပန်း၊ မျက်လး ဆးရည်၊

ရှးဦးသူနာြပု ဆး သတ္တ ာ၊

မီးသတ် ဆးဘူး၊ မီး ဘးလြခု ရးစနစ်များနှင့် တယ်လီဖန်းစသည့် အ ထာက်
အကူြပုပစ္စည်းများထားရှိရမည်။
( င)

မီး လာင်မမြဖစ် စရန် ကိုတင်ကာကွယ်သည့် အစီအမများ ဆာင်ရွက်ထားရမည်။

( စ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ဂဏ်သတ္တ ိများအလိက် ယင်းတိ ့ကိ အပ်စ
များ ခွဲြခားထားရှိရမည်။
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(c)

carrying out in accordance with the techniques in order not to pollute
to the natural environment and to protect from the depletion of ozone
layer due to the wastes;

(d)

reducing the amount of wastes released from using the chemicals,
reusing and recycling them as energy.

64.

A licence holder shall:
(a)

accept the regular inspection, surprise check, and inspection due to
information on the treatment systems of wastes for being free hazard,
and furthermore keep the inspection records of them.

(b)

take the responsibility on happening if it happens the hazard due to
not complying with the disciplines in respect of discharging the
wastes.
Chapter XVII
Facts which shall be abided by in the Laboratory

65.

While the chemical and related substances are used at the laboratory shall:
(a)

use and carry out the personal protection equipment and dresses;

(b)

not perform alone to analyze the hazardous chemical and related
substances at the laboratory without permission of the responsible
person who leads to analyze them;

(c)

fix the fume hood and exhaust fan at the laboratory and the ventilation
in it shall be good;

(d)

provide the supporting materials such as shower, washing fluid for
eye, first-aid kit, fire extinguisher, fire protection system and
telephone etc., to use for emergency;

(e)

arrange the fire protection system in advance in order not to happen
fire;

(f)

classify and separate the chemical and related substances according to
their properties;
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၂၅
(ဆ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထည့်ထား သာ ဘူး၊ ပလင်း၊ ပလတ်စတစ်
အိတ်အစရှိသည့် ထပ်ပိးခွပစ္စည်းများကိ ယိစိမ့်မ ရှ၊ိ မရှိ

သချာစွာစစ် ဆး ပီး

မှသာ သိမ်းဆည်းရမည်။
( ဇ)

ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းတွင်

အသးြပု နသည့်

ဓာတပစ္စည်း

သိ ့မဟတ်

ထည့ထ
် ား သာ ဘူး၊ ပလင်း၊ ပလတ်စတစ်အိတ်များ ပ တွင်

ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ပစ္စည်း၏အမည်

သိ ့မဟတ် တည် ဆာက်ပဆိင်ရာ ဖာ်ြမူလာကိ ကပ်ထားရမည်။
(ဈ)

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ခရရှိသည့်ရက်စွဲ၊ စတင်
သးစွဲသည့် ရက်စွဲ၊ သက်တမ်းလွန် သာရက်စွဲတိ ့ကိ

သချာစွာ စာရင်း ရးသွင်း

ထားရမည်။
(ည)

အန္တရာယ်ြဖစ် စသည့် စွနပ့် စ်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းထားရှိ သာ ဘူး၊ ပလင်းများကိ
"အန္တရာယ်ရှိစွန် ့ပစ်ပစ္စည်း" ဆိသည့် စာတန်းကိကပ်ထား ပီး သီးြခားခွဲထားရမည်။

( ဋ)

အမျိုးအမည်ပျက် န သာ

သိ ့မဟတ်

သက်တမ်းလွန် န သာ

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ဆက်လက်သိ လှာင်ထားြခင်းမြပုဘဲ သက်ဆိင်ရာတာဝန်
ရှိသူထ အ ကာင်း ကား ပီး စနစ်တကျဖျက်ဆီးြခင်း သိ ့မဟတ် မဖျက်ဆီးဘဲ စနစ်
တကျစပထားြခင်း ြပုရမည်။
အခန်း(၁၈)
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ
သ ဘာတူညီချက်များကိလိက်နာြခင်း
၆၆။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ

ြခင်းတွင်

ဤနည်းဥပ ဒများပါ

အသးြပုြခင်း၊

ြပ ာန်းချက်များကိ

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊

လိက်နာရမည့်အြပင်

စွနပ့် စ်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိင်သည့် ြမန်မာနိင်ငက အတည်ြပုလက်ခထား သာ အြပည်ြပည်
ဆိင်ရာ သ ဘာတူညီချက်များကိလည်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၇။

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သ ဘာတူညီချက်အရ တားြမစ်ပိတ်ပင်ထား သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ယင်းတိ ့ကိထည့်သွင်း အသးြပု သာ စက်ကိရိယာများကိ သးစွဲြခင်း
မြပုရ။
၆၈။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊ ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းြခင်း

နှင့် နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်ြခင်းများြပုလပ်ပါက အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာ
တူညီချက်နှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
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(g)

keep the packing materials such as boxes, bottles and plastic bags etc.,
in which the chemical and related substances are put, only after
checking certainly whether or not the leakage happens;

(h)

make sticking the name or structural formula of the substance on the
boxes, bottles and plastic bags used in the laboratory, in which the
chemical or related substance is placed;

(i)

list the received date, initial used date and expired date certainly in
respect of chemical and related substances;

(j)

put separately the boxes and bottles in which the hazardous wastes are
placed after sticking the descriptive label name as "the hazardous
waste" on them;

(k)

systematically destroy or pile up without destroying the chemical and
related substances which have the indistinct description of name or
are expired after informing to the responsible person without
continuous storing of them .
Chapter XVIII
Abiding by the International Agreements Relevant with
Chemical and Related Substances

66.

In using, transporting and discharging of the chemical and related

substances, the international agreements ratified by Myanmar relating to the
chemical and related substances and the provisions contained in these rules shall
be abided by.
67.

The chemical and related substances which are banned according to the

international agreement, and the machines and equipment which is used and put
them, shall not be used.
68.

If the chemical and related substances are exported, imported, and traded as

transit through the nation, those shall be complied with the international
agreement.
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၂၆
အခန်း(၁၉)
အ ထွ ထွ
၆၉။

သ တသနဌာနများ၊

အတွက်လိအပ် သာ

တက္က သိလ်များသည်

သ တသနလပ်ငန်းများနှင့်

တားြမစ်ဓာတပစ္စည်းများနှင့်

သင် ကား ရး

ကန် ့သတ်ဓာတပစ္စည်းများအား

ခွငြ့် ပု

သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏသာလ င် တရားဝင်ကိင် ဆာင်သးစွဲခွင့်ရှိသည်။
၇၀။

ဝန် ကီးဌာနသည် ဥပ ဒနှင့်အညီ နိင်ငြခားအ ထာက်အပ့ သိ ့မဟတ် အကူအညီများမှ

ရရှိ သာ နိင်ငြခား ငွများကိ ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၏ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ နိင်ငြခား

ငွသးစွဲခွင့် ခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိ ရး ဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၁။

ဝန် ကီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၇၀ အရ ရရှိ သာ နိင်ငြခား ငွများကိ လက်ခရယူြခင်း၊

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

သးစွဲြခင်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၏

တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒများနှင့် အခါအား လျာ်စွာထတ်ြပန်သည့် အမိန၊့် ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ
ဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၂။

ြပည်ပမှတင်သွင်းလာ သာ

သိ ့မဟတ်

ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ် သာ

ဓာတပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ အရည်အ သွးစစ် ဆးမခယူလိပါက ပစ(၉)တွင် ြပည့်စစွာြဖည့်စွက် ပီး
သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအ ရအတွက် သိ ့မဟတ် အ လးချိန်များနှင့်အတူ ဗဟိ ကီး ကပ် ရး
အဖွဲ ့သိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၇၃။

နည်းဥပ ဒ

၇၂

အရ

လ ာက်ထားသူသည်

ဝန် ကီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်

ဓာတ်ခွဲ

စစ် ဆးခကိ ြမန်မာကျပ် ငွြဖင့် ပးသွင်းရမည်။
၇၄။

မူလဓာတ်ခွဲခန်းသည် နည်းဥပ ဒ ၇၂ အရ

ပးပိ ့လာသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်

ပစ္စည်းများ၏ အရည်အ သွးကိ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး ပီး နာက် စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက် အစီရင်ခစာကိ
ပစ(၁၁)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။
၇၅။

နည်းဥပ ဒ ၇၂ အရ

အစီရင်ခစာအ ပ

လ ာက်ထားသူသည် မူလဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်

ကျနပ်မမရှလ
ိ င် မူလဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက် အစီရင်ခစာ လက်ခ

ရရှိသည့် န ့မှရက် ပါင်း ၃၀ အတွငး် ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့ထ အယူခ လ ာက်ထားနိင်သည်။ ယင်းသိ ့
လ ာက်ထားသည့်အခါ သတ်မှတ်ထား သာ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးခ ပးသွင်းရမည်။
၇၆။

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့သည်

နည်းဥပ ဒ

၇၅

အရ

အယူခ လ ာက်ထားချက်ကိ

လက်ခရရှိ

သည့်အခါ အယူခဓာတ်ခွဲခန်းတွင် သတ်မှတ်တာဝန် ပး ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး စရမည်။
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Chapter XIX
Miscellaneous
69.

The Research Institutes and Universities have the right to hold officially and

use only the allowable prescriptive amount of the prohibited chemicals and
restricted chemicals which are required for research and teaching.
70.

The Ministry shall perform to obtain the permit of using the foreign

currency in accordance with procedures of the Ministry of Finance for foreign
currency which is obtained from foreign grants or aids in accord with the law.
71.

The Ministry shall comply with the existing law, rules of the Ministry of

Finance, and orders and directives which are occasionally issued, in respect of the
receiving, keeping and expending of the foreign currency obtained under rule 70.
72.

If the chemical and related substances which are imported or manufactured

in local are required to test the quality, it shall be applied to the Central
Supervisory Board together with the number of prescriptive sample or weights
after completely filling up in Form (9).
73.

The applicant applied under rule 72 shall pay the laboratory test fee with

Myanmar currency in kyat prescribed by the Ministry.
74.

The Primary Laboratory shall issue the report by Form (11) after analyzing

the quality of chemical and related substances which are sent under rule 72.
75.

If the applicant applied under rule 72 does not satisfy on the report of

Primary Laboratory, he may appeal to the Central Leading Board within 30 days
from the received the date of the report of Primary Laboratory. In applying so, he
shall pay the prescribed laboratory test fee.
76.

The Central Leading Board shall assign duty for laboratory test to the

Appellate Laboratory when the appeal is received under rule 75.
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၂၇
၇၇။

အယူခဓာတ်ခွဲခန်းသည်

မူလဓာတ်ခွဲခန်းထမှ

အယူခ လ ာက်ထားမနှင့်သက်ဆိင် သာ

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းနမူနာများကိ တာင်းခ ပီး ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး၍ စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်
အစီရင်ခစာကိ ပစ(၁၂)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။
၇၈။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စစ် ဆးရန် ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့က သတ်မှတ်ထားသည့်

ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းများသည် ဓာတ်ခွဲသည့်နည်းစနစ်များတူညီ ရး၊ ဓာတ်ခွဲ တွ ရှ့ ိချက်ရလဒ်များ မှနက
် န်
ရးတိ ့အတွက် ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့က သတ်မှတ် ပးထား သာ ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းနှင့် ပူး ပါင်း လ့ကျင့်မ
ြပုရမည်။
၇၉။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ သးစွဲသူများအန္တရာယ်

ကင်းရှင်းစွာသးစွဲနိင် ရးအတွက် အခါအား လျာ်စွာ ပညာ ပးစာ စာင်များ ရိက်နှိပ်၍ ြဖနြဖူး
့်
ပးရမည်။
၈၀။
သည့်

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်

သ ဘာတူညီချက်အရ

စပ်လျဉ်း၍

တားြမစ်ထား

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလာြခင်း

မရှိ စရန် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများနှင့် ညိနင်း၍ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၁။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည်

ဥပ ဒပါတာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

အစည်းအ ဝးကိ တစ်လတစ် ကိမ် ြပုလပ်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ ဥက္က မှ
လိအပ်သည်ဟ

ယူဆလ င်

မည်သည့အ
် ချိနတ
် င
ွ မ
် ဆိ

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

အစည်းအ ဝးြပုလပ်နိင်သည်။ ယင်းအစည်းအ ဝးတွင် လိအပ်ပါက ြပင်ပက မ်းကျင်သူပညာရှင်
များကိလည်း ကာင်း၊ လိင်စင် လ ာက်ထားသူများကိလည်း ကာင်း၊ မှတ်ပတင် လ ာက်ထားသူ
များကိလည်း ကာင်း တက် ရာက်ရန် ဖိတ် ကားနိင်သည်။
၈၂။
ဥက္က

အစည်းအ ဝးတွင် ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏ ဥက္က က သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
အစည်းအ ဝးမတက် ရာက်နိင်ပါက

ဒတိယဥက္က

သိ ့မဟတ်

ဥက္က က

တာဝန်

ပးအပ်ြခင်းခရသူ အဖွဲ ့ဝင်သည် သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၃။

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ဝင်ဦး ရ ထက်ဝက် ကျာ် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်လ င် အစည်း

အ ဝး အထ ြမာက်သည်။
ဦး မာင်ြမင့်
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
စက်မဝန် ကီးဌာန
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77.

The Appellate Laboratory shall issue the report by Form (12) after asking

for the samples of chemical and related substance relating to the application for
appeal from the Primary Laboratory and analyzing it.
78.

The laboratories prescribed by the Central Leading Board to analyze the

chemical and related substances shall cooperate and practice together with the
laboratory prescribed by the Central Leading Board for the uniformity of
analyzing methods, the accuracy and precision of laboratory results.
79.

The Central Supervisory Board shall occasionally print the educative papers

and distribute them to the users of chemical and related substances for safety from
the hazard in use.
80.

The Central Supervisory Board shall coordinate with the relevant ministries

in order not to import into the nation in respect of chemical and related substances
which are banned according to the international agreement.
81.

The Central Supervisory Board shall hold the meeting once a month to be

able to carry out the duties and powers contained in the law. However, the meeting
may be held by the prior permission from the Central Leading Board at anytime if
the chairperson of the Central Supervisory Board considers that it is necessary. If
it needs the external experts, applicants of licence and registration certificate may
be invited to attend in this meeting.
82.

The chairperson of the Central Supervisory Board shall perform as a speaker of

the meeting. If he may not attend this meeting, the vice-chairperson or the member
who is delegated by the chairperson shall perform as a speaker of the meeting.
83.

If more than half of the members of the Central Supervisory Board attend

the meeting, it shall succeed in holding the meeting.

U Maung Myint
Union Minister
Ministry of Industry
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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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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

.....................................................
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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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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(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…………………….……
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ပစ(၂)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းလိင်စင်
လိင်စင်အမှတ်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(နည်းဥပ ဒ ၁၈)
န ့စွဲ၊
၁။

-

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ရက်စပ
ဲွ ါ လ ာက်လာအမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ြဖင့်
လပ်ငန်းလိင်စင် လ ာက်ထား သာ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ကမ္ပဏီ/လပ်ငန်းမှ
ဦး/ ဒ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ဘ)ဦး_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ နိင်ငသားစိစစ် ရး
ကတ်ြပားအမှတ်/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ အား
ဤလပ်ငန်းလိင်စင်ကိ ထတ် ပးလိက်သည်။

၂။

ခွင့်ြပုသည့်လပ်ငန်းအမျိုးအစား (သိ လှာင်ြခင်း၊ နည်းပညာအရ ြပုြပင်ြခင်း၊ ထတ်လပ်
ြခင်း၊ သးစွဲြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိ ့ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊
ြဖနြဖူးြခင်
့်
း၊ ဝယ်ယူြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း)
(မလိသည်ကိပယ်ဖျက်ရန်)

၃။

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့်

_________________

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အမျိုးအမည်များ

__________________

ထားရှိမည့် နရာ

__________________

(ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)

__________________

(ရးတဆိပ်)

ဥက္က
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
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Form(2)
The Central Supervisory Board
Licence for Chemical and Related Substances Business
Licence No..............................
(Rule 18)
Date
1.

.

.

This licence is issued to U/Daw..........................................., (father's name)
U.........................., National Registration Card No. (or) Foreigner Registration
Card No......................................... from................ company (or) business, who
applied licence for chemical and related substances business with the
application No.................................dating on............................

2.

Type of business allowed (Storing, Treating by technique, Producing, Using,
Import, Export, Transporting, Possessing, Distributing, Purchasing and Selling)
(To cancel unnecessary ones)

3.

Name and identity of

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

chemical and related

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

substances which are

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

allowed to use in business,

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

place for keeping

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

(To express completely)

(Office Seal)
Chairperson
The Central Supervisory Board
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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။
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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.

62

ပစ(၃)
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းအတွက် ထာက်ခချက် လ ာက်ထားြခင်း
(နည်းဥပ ဒ ၂၀)
န ့စွဲ၊

-

-

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

ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်းအတွက် ထာက်ခ
ချက် လ ာက်ထားြခင်း

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းအတွက်

ထာက်ခချက်ထတ် ပး

ပါရန် လ ာက်ထားအပ်ပါသည်။
၁။

လ ာက်ထားသူ
(က) အမည်
( ခ)

၂။

______________________

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

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

______________________

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၃။

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ

______________________
______________________

၄။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

______________________

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ ______________________
၅။

ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့လိသည့် ဓာတပစ္စည်း
နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမည်

______________________

( ခ)

စချိန်စညန်း

______________________

( ဂ)

ထပ်ပိးသည့်ပစ
(၁)

အမျိုးအစား

______________________

(၂)

အရွယ်အစား

______________________

(၃)

ပမာဏ

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
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Form (3)
Applying the Recommendation for
Export of Chemical and Related Substances
(Rule 20)
Date

.

.

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

Applying the Recommendation for Export of Chemical and Related
Substances

May I apply to issue the recommendation for export of chemical and related
substances.
1. Applicant
(a) Name

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

(b) Name of Company or Business

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

2. National Registration Card No.

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

( Citizenship Scrutiny Card. No) or

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

Foreigner Registration Card No.

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

3. Permanent Address

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

4. Contact Phone or Fax or
e-mail address

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

5. Chemical and Related Substances
which are wanted to export
(a) Name

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

(b) Standard and Specification

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

(c) Packing Appearance
(1) Type

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

(2) Size

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

(3) Quantity (Kg or L)

.................................................................
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၆။

တင်ပိ ့လိသည့်ပမာဏ စစ ပါင်း

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၇။

ရာင်းချမည့် ဈးနန်း

______________________

၈။

တင်ပိ ့လိသည့် (ရက်/လ/ခနှစ)်

______________________

၉။

တင်ပိ ့လိသည့် ဆိပ်ကမ်း

______________________

၁၀။

လ ာက်လာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပသည့် အ ထာက်အထားနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ(က) ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့မည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းနမူနာ ၊
( ခ)

အ ရာင်းအဝယ်စာချုပ်မတ
ိ ္တ ူ၊

( ဂ)

နိင်ငတကာတွင် ကျင့်သး သာစနစ်(GHS)အရ ြပုစထား သာ အန္တရာယ်သတိ ပး
အမှတ်အသား (Label)၊

(ဃ) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမအဆင့် မှတ်တမ်းလာ(MSDS)။

__________
( လ ာက်ထားသူလက်မှတ)်
အမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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6. Total quantity which is wanted

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

to export (Kg or L)
7. Selling Price

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

8. (Day/Month/Year) which is wanted

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

to export
9. Port which is wanted to export

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

10. Recommendation letters and documents which are submitted as attachment
together with application:
(a) the sample of chemical and related substance which will be exported;
(b) a copy of trade contract;
(c) the label compiled by the Globally Harmonized System (GHS);
(d) the Material Safety Data Sheet (MSDS).

………………..………
(Signature of Applicant)
Name……………….………
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ပစ(၄)
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းအတွက် ထာက်ခချက် လ ာက်ထားြခင်း
(နည်းဥပ ဒ ၂၀)
န ့စွဲ၊

-

-

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

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းအတွက်

ထာက်ခ ချက် လ ာက်ထားြခင်း
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းအတွက်

ထာက်ခချက်

ထတ် ပးပါရန် လ ာက်ထားအပ်ပါသည်။
၁။

လ ာက်ထားသူ
(က) အမည်
( ခ)

၂။

______________________

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

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

______________________

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၃။

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ

______________________
______________________

၄။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

______________________

် ာ ______________________
ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
၅။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလိသည့်ဓာတပစ္စည်း
နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမည်

______________________

( ခ)

စချိန်စညန်း

______________________

( ဂ)

ထပ်ပိးသည့်ပစ
(၁)

အမျိုးအစား

______________________

(၂)

အရွယ်အစား

______________________

(၃)

ပမာဏ

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
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Form (4)
Applying the Recommendation for
Import of Chemical and Related Substances
(Rule 20)
Date

.

.

To
Chairperson
The Central Supervisory Board on Prevention of Hazard from Chemical and
Related Substances
Nay Pyi Taw
Subject: Applying the Recommendation for Import of Chemical and Related
Substances
May I apply to issue the recommendation for import of chemical and related
substances.
1. Applicant
(a) Name

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

(b) Name of Company or Business

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

2. National Registration Card No.

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

(Citizenship Scrutiny Card No. ) or

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

Foreigner Registration Card No.

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

3. Permanent Address

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

4. Contact Phone or Fax or e-mail address ...............................................................
5. Chemical and Related Substances
which are wanted to import
(a) Name

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

(b) Standard and Specification

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

(c) Packing Appearance
(1) Type

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

(2) Size

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

(3) Quantity (Kg or L)

.................................................................
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၆။

တင်သွင်းလိသည့်ပမာဏစစ ပါင်း

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၇။

ဝယ်ယမ
ူ ည့် ဈးနန်း

______________________

၈။

တင်သွင်းလိသည့် (ရက်/လ/ခနှစ)်

______________________

၉။

တင်သွင်းမည့်

၁ဝ။
၁၁။

(က) နိင်င

______________________

(ခ)

မို ့

______________________

(ဂ)

ဆိပ်ကမ်း

______________________

လက်ခလိသည့်ဆိပ်ကမ်း

______________________

လ ာက်လာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပသည့် အ ထာက်အထားနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ(က) ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းမည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းနမူနာ၊
( ခ)

အ ရာင်းအဝယ်စာချုပ်မတ
ိ ္တ ူ၊

( ဂ)

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမအဆင့် မှတ်တမ်းလာ(MSDS)။

__________
( လ ာက်ထားသူလက်မှတ)်
အမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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6.

Total quantity which is wanted

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

to import (Kg or L)
7.

Purchasing Price

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

8.

(Day/Month/Year) which is wanted

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

to import
9.

The Place to be imported
(a) Country

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

(b) City

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

(c) Port

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

10. Port which is wanted to accept

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

11. Recommendation letters and documents which are submitted as attachment
together with application:
(a) the sample of the chemical and related substance which will be imported;
(b) a copy of trade contract;
(c) the Material Safety Data Sheet (MSDS).

……………..………
(Signature of Applicant)
Name…………………………..
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ပစ (၅)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းအတွက်
ထာက်ခချက်
(နည်းဥပ ဒ ၂၁)
န ့စွဲ၊
၁။

-

-

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒပဒ်မ ၈၊ ပဒ်မခွဲ
(ည)အရ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းအတွက် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်
များနှင့်အညီ စိစစ် ပီးြဖစ်ပါ၍ လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ထာက်ခအပ်ပါသည်။

၂။

တာဝန်ခ လ ာက်ထားသူ၏
(က) အမည်
( ခ)

၃။

______________________

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

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

______________________

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၄။

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ

______________________
______________________

၅။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

______________________

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ ______________________
၆။

ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့လိသည့် ဓာတပစ္စည်း
နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမည်

______________________

( ခ)

စချိန်စညန်း

______________________

( ဂ)

ထပ်ပိးသည့်ပစ
(၁) အမျိုးအစား

______________________

(၂) အရွယ်အစား

______________________

(၃) ပမာဏ

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၇။

တင်ပိ ့လိသည့်ပမာဏစစ ပါင်း

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၈။
၉။
၁ဝ။

ရာင်းချမည့် ဈးနန်း

______________________

တင်ပိ ့လိသည့် (ရက်/လ/ခနှစ)်

______________________

တင်ပိ ့လိသည့် ဆိပ်ကမ်း

______________________
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Form (5)
The Central Supervisory Board
Recommendation for
Export of Chemical and Related Substances
(Rule 21)
Date
1.

.

.

It is recommended to be able to conduct as may be necessary that the
chemical and related substances are scrutinized in line with stipulations for
export under sub-section (j) of Section 8, prevention of hazard from chemical
and related substances law.

2.

3.

4.

Responsible Applicant
(a)

Name

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

(b)

Name of Company or Business

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

National Registration Card No.

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

(Citizenship Scrutiny Card No.) or

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

Foreigner Registration Card No.

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

Permanent Address

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

5.

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

6.

Chemical and Related Substances
which are wanted to export
(a) Name

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

(b) Standard and Specification

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

(c) Packing Appearance

7.

(1) Type

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

(2) Size

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

(3) Quantity (Kg or L)

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

Total quantity which is wanted

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

to export (Kg or L)
8.

Selling Price

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

9.

(Day/Month/Year) which is wanted

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

to export
10.

Port which is wanted to export

…........................................................
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၁၁။

တင်ပိ ့မည့်
(က) နိင်င

______________________

( ခ)

မို ့

______________________

( ဂ)

ဆိပ်ကမ်း

______________________

(ရးတဆိပ်)

ဥက္က
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
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11.

The Place to be exported
(a)

Country

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

(b)

City

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

(c)

Port

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

(Office Seal)

Chairperson
The Central Supervisory Board
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ပစ (၆)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းအတွက်
ထာက်ခချက်
(နည်းဥပ ဒ ၂၁)
န ့စွဲ၊
၁။

-

-

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒပဒ်မ ၈၊ ပဒ်မခွဲ
(ည)အရ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းအတွက် သတ်မတ
ှ ်
ချက်များနှင့်အညီ စိစစ် ပီးြဖစ်ပါ၍ လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ထာက်ခအပ်ပါသည်။

၂။

တာဝန်ခ လ ာက်ထားသူ၏
(က) အမည်
( ခ)

၃။

______________________

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

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

______________________

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၄။

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ

______________________
______________________

၅။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

______________________

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ ______________________
၆။

ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းလိသည့်ဓာတပစ္စည်း
နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမည်

______________________

( ခ)

စချိန်စညန်း

______________________

( ဂ)

ထပ်ပိးသည့်ပစ
(၁) အမျိုးအစား

______________________

(၂) အရွယ်အစား

______________________

(၃) ပမာဏ

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၇။

တင်သွင်းလိသည့်ပမာဏစစ ပါင်း

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၈။

ဝယ်ယမ
ူ ည့် ဈးနန်း

______________________
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Form (6)
The Central Supervisory Board
Recommendation for
Import of Chemical and Related Substances
(Rule 21)
Date

.

.

1. It is recommended to be able to conduct as may be necessary that the chemical
and related substances are scrutinized in line with stipulations for import under
sub-section (j) of section 8,prevention of hazard from chemical and related
substances law.
2. Responsible Applicant
(a) Name

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

(b) Name of Company or Business

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

3. National Registration Card No.

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

( Citizenship Scrutiny Card No. ) or

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

Foreigner Registration Card No.

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

4. Permanent Address

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

5. Contact Phone or Fax or e-mail address ...............................................................
6. Chemical and Related Substances
which are wanted to import
(a) Name

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

(b) Standard and Specification

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

(c) Packing Appearance
(1) Type

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

(2) Size

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

(3) Quantity (Kg or L)

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

7. Total quantity which is wanted

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

to import (Kg or L)
8. Purchasing Price

...............................................................
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၉။

တင်သွင်းလိသည့် (ရက်/လ/ခနှစ)်

_____________________

၁၀။

တင်သွင်းလိသည့် ဆိပ်ကမ်း

_____________________

၁၁။

တင်သွင်းမည့်
(က) နိင်င

_______ ______________

( ခ)

မို ့

______ _______________

( ဂ)

ဆိပ်ကမ်း

_____ ________________

(ရးတဆိပ်)

ဥက္က
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
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9. (Day/Month/Year) which is wanted

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

to import
10. Port which is wanted to import

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

11. The Place to be imported
(a) Country

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

(b) City

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

(c) Port

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

(Office Seal)

Chairperson
The Central Supervisory Board
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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

______________________
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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

.................................................................
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(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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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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…………………………
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ပစ (၈)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မှတ်ပတင်လက်မှတ်
မှတ်ပတင်လက်မှတ်အမှတ်စဉ်၊ _ _ _ _ _ _ _ _
(နည်းဥပ ဒ ၂၇)
န ့စွဲ၊
၁။

-

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ရက်စွဲပါ လ ာက်လာအမှတ_
် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ြဖင့်
မှတပ
် တင်ခွငြ့် ပုရန် လ ာက်ထား သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ြမန်မာနိင်င
အတွင်း အသးြပုရန် မှတ်ပတင် ပီးြဖစ်သည်။

၂။

တာဝန်ခ လ ာက်ထားသူ၏အမည်

______________________

၃။

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

______________________

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၄။

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ

______________________
______________________

၅။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

______________________

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ ______________________
၆။

လပ်ငန်းလိပ်စာ

______________________
______________________

၇။

ဆက်သွယ်ရန်လပ်ငန်းဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
် ာ ______________________
ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ

၈။

၉။

မှတ်ပတင်ခွင့်ြပု သာဓာတပစ္စည်းနှင့်

______________________

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

______________________

( နာက်ဆက်တွဲစာရင်းအရ)

______________________

မှတ်ပတင်လက်မှတ်သက်တမ်းကန်ဆးမည့် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
န ့ရက်
(ရးတဆိပ်)
ဥက္က
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
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Form (8)
The Central Supervisory Board
Registration Certificate of Chemical and Related Substances
Registration Certificate No. ...................
(Rule 27)
Date

.

.

1. The chemical and related substances applied to register with the Application
Form

No. .....................dating on ........................ has been registered to use in

Myanmar.
2. Name of Responsible Applicant

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

3. National Registration Card No.

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

( Citizenship Scrutiny Card No. ) or

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

Foreigner Registration Card No.

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

4. Permanent Address

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

5. Contact Phone or Fax or e-mail address .................................................................
6. Business Address

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

7. Business Contact Phone or Fax or
e-mail address
8. Chemical and Related Substances

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

allowed to register

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

(According to annexed list)

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

9. Due Date of Registration

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

Certificate Duration

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

(Office Seal)
Chairperson
The Central Supervisory Board
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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။
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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.
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ပစ (၉)
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
အရည်အ သွးစစ် ဆး ပးရန် လ ာက်လာ
(နည်းဥပ ဒ ၇၂)
န ့စွဲ၊

-

-

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

ဓာတပစ္စညး် နှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များ အရည်အ သွးစစ် ဆး ပးရန် လာက်ထားြခင်း

ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ် သာ သိ ့မဟတ် ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများကိ ြပည်တွင်းတွင် ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချလိပါသြဖင့် အရည်အ သွး ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး ပးပါရန်
လ ာက်ထားအပ်ပါသည်။
၁။

လ ာက်ထားသူ
(က) အမည်
( ခ)

၂။

______________________

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

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

______________________

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၃။

၄။
၅။

၆။

စစ် ဆးမည့်ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမျိုးအမည်

______________________

( ခ)

နမူနာပမာဏ

______________________

မှတပ
် တင်အမှတ် သိ ့မဟတ်

______________________

လိင်စင်အမှတ်နှင့် န ့စွဲ

______________________

ထတ်လပ်သူ
(က) အမည်

______________________

( ခ)

လပ်ငန်းလိပ်စာ

______________________

( ဂ)

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ

______________________

ထတ်လပ်သည့် နရာ ဒသနှင့်ကာလ

______________________
______________________
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Form (9)
Application Form for Testing the Quality of
Chemical and Related Substances
(Rule 72)
Date

.

.

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

Applying to Test Quality of Chemical and Related Substances

May I apply to analyze the quality of chemical and related substances which
are manufactured in local or are imported from abroad to distribute and sell in local.
1.

2.

3.

Applicant
(a) Name

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

(b) Name of Company or Business

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

National Registration Card No.

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

(Citizenship Scrutiny Card No.) or

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

Foreigner Registration Card No.

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

Chemical and Related Substances
to be tested

4.
5.

6.

(a) Name

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

(b) Quantity of Sample

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

Registration Certificate No.

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

or Licence No. and Date

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

Manufacturer
(a) Name

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

(b) Business Address

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

(c) Permanent Address

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

Manufacturing Place and

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

Duration

.................................................................
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၇။

ထပ်ပိးသည့်ပစ
(က) အမျိုးအစား

______________________

( ခ)

အရွယ်အစား

______________________

( ဂ)

ပမာဏ

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၈။

၉။

နမူနာရယူသူ
(က) အမည်

______________________

( ခ)

ရာထူး

______________________

( ဂ)

လပ်ငန်းတာဝန်

______________________

နမူနာရယူသည့် န ့ရက်နှင့် နရာ

______________________
______________________

"ပူးတွဲ"(က) ကျသင့် သာ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးခ ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း၊
( ခ)

ပစ(၁၀)မိတ္တူ။

__________
( လ ာက်ထားသူလက်မှတ)်
အမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

89

7.

8.

9.

Packing Appearance
(a) Type

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

(b) Size

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

(c) Quantity (Kg or L)

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

Sample Collector
(a) Name

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

(b) Position

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

(c) Duty and Function

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

Date and Place of

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

Sample Collected

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

" Attachment " (a) Original bill of test fee which has been paid
(b) Copy of Form (10)

…………………………..
(Signature of Applicant)
Name………………………
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ပစ (၁ဝ)
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အရည်အ သွး
စစ် ဆးရန် နမူနာရယူသည့်ပစ
(နည်းဥပ ဒ ၃၉၊ ၄၁၊ ၆၂(စ))
န ့စွဲ၊

-

-

၁။

ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်း ဒသ ကီး

______________________

၂။

မို ့နယ်

______________________

၃။

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်း

၄။

၅။

(က) အလပ်ရ သိ ့မဟတ် ဆိင်အမည်

______________________

( ခ)

______________________

ပိင်ရှင်အမည်

ထတ်လပ်သည့်ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမည်

______________________

( ခ)

အမျိုးအစား

______________________

( ဂ)

ကန်အမှတ်တဆိပ်အမည်

______________________

ထတ်လပ်သူ သိ ့မဟတ် တင်ပိ ့သူ
(က) အမည်
( ခ)

နရပ်လိပ်စာ

______________________
______________________
______________________

၆။

ထတ်ပိးသည့်ပစ
(က) အမျိုးအစား

______________________

( ခ)

အရွယ်အစား

______________________

( ဂ)

ပမာဏ

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၇။

သိ လှာင်ထားသည့်ပမာဏစစ ပါင်း

______________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၈။

ထပ်ပိးထည့်သွင်းထားသည့်ပစ္စည်းများ၏ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
အ ြခအ နနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်ချက်

၉။

______________________

ြပင်ပစစ် ဆးမများ
(က) စစ် ဆးသည့ထ
် ပ်ပးမအ
ိ
ရအတွက် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( ခ)
( ဂ)

ဖာ်ြပပါ စစ ပါင်းအ လးချိန်
ထပ်ပိးထားသိမစနစ်

(ဃ) ကန်အမှတ်တဆိပ် အမည်

______________________
______________________
______________________
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Form (10)
Sample Collection Form for Testing the Quality of
Chemical and Related Substances
(Rule 39, 41, 62 (f))
Date

.

.

1. State or Region

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

2. Township

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

3. Chemical and Related Substances Business
(a) Name of Workshop or Shop

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

(b) Name of Owner

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

4. Chemical and Related Substances manufactured
(a) Name

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

(b) Type

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

(c) Name of Trademark

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

5. Manufacturer or Exporter
(a) Name

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

(b) Address

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

6. Packing Appearance
(a) Type

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

(b) Size

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

(c) Quantity (Kg or L)

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

7. Total quantity which is stored

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

(Kg or L)
8. Remark in respect of the
condition of packed materials

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

9. External Inspections
(a) Quantity of Inspected Packages

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

(b) Total Weight in Description

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

(c) Packing System

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

(d) Name of Trademark

.................................................................
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၁ဝ။

ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးရန်နမူနာများရယူြခင်း
(က) တစ် ကိမယ
် ူသည့န
် မူနာပမာဏနှင့် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
အ ကိမ် ပါင်း
( ခ)

( ဂ)
မှတ်ချက်။

______________________

ရယူသည့် စစ ပါင်း နမူနာပမာဏ
(၁)

_____________

(၂)

_____________

ကိယ်စားြပုနမူနာ ဟတ်၊ မဟတ်

______________________

ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးရန်အတွက် အစိင်အခဲ သိ ့မဟတ် အမနြဖစ်
့် ပါက အ လးချိန် ၀.၅
ကီလဂရမ်
ိ
၊ အရည်ြဖစ်ပါက ၁ လီတာ ပးပိ ့ရမည်။

__________
(ပိင်ရှင်လက်မှတ်)
အမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

လက်မတ
ှ ်

______________

နမူနာရယူသူအမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ရာထူး

______________
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10. Collecting the sample for analyzing
(a) Amount of the collected sample
per time and No. of times

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

(b) Total amount of the collected sample
(1) .................................................................
(2) .................................................................
(c) Whether or not representative sample is .......................................................
Remark
For Laboratory Analysis, if the sample is solid or powder, shall be sent 0.5 kilogram
by weight and if it is liquid, shall be sent 1 litre by volume.

………………..……
(Signature of Owner)
Name…………………….……
Signature

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

Name of Sample Collector ....................................
Position

.....................................
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ပစ (၁၁)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
မူလဓာတ်ခွဲခန်း
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအရည်အ သွးစစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက် အစီရင်ခစာ
(နည်းဥပ ဒ ၇၄)
န ့စွဲ၊
၁။

၂။

-

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမျိုးအမည်

______________________

( ခ)

______________________

အမျိုးအစား

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်း
(က) ပိင်ရှင်အမည်
( ခ)

______________________

လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ဆိင်အမည်နှင့် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
လိပ်စာ

၃။

-

______________________

နမူနာအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်(ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တစ်ခအတွက်သာ)
(က) ြပည်တွင်းထတ်လပ် သိ ့မဟတ်

______________________

ြပည်ပတင်သင
ွ း်
( ခ)

လပ်ငန်းအမျိုးအစား

______________________

( ဂ)

အမျိုးအမည်

______________________

(ဃ) စချိန်စညန်း

______________________

( င)

______________________

ကန်အမှတ်တဆိပ်အမည်၊
အရည်အ သွးအဆင့်အတန်း

၄။

နမူနာမှတပ
် တင်အမှတ်

______________________

၅။

နမူနာရယူသ၏
ူ အမည်နှင့်တာဝန်

______________________

၆။

နမူနာရယူသည့် န ့စွဲ

______________________

၇။

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် န ့စွဲ

______________________

၈။

နမူနာပစ္စည်း၏ အ ြခအ နနှင့်

______________________

ပတ်သက် သာ သ ဘာထားမှတ်ချက်

______________________

၉။

စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်များ
(က) ရပ်ဂဏ်သတ္တ ိများ
(၁) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၂) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၃) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၄) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၅) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Form (11)
The Central Supervisory Board
Primary Laboratory
Report of Quality Analysis for Chemical and Related Substances
( Rule 74 )
Date

.

.

1. Chemical and Related Substances
(a) Name

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

(b) Type

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

2. Chemical and Related Substances Business
(a) Name of Owner

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

(b) Name and Address

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

of Business or Shop

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

3. Description of Sample Fact (Only for one Identity)
(a) Manufacturing in Local or
Importing from Foreign

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

(b) Type of Business

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

(c) Name

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

(d) Standard and Specification

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

(e) Name of Trademark (or)

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

Grade of Quality
4. Registration No. on Sample

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

5. Name and Duty of Sample

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

Collector

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

6. Date of Sample Collected

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

7. Date of Analysis

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

8. Remark Concerning with

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

Sample Condition
9.

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

Analysis Results
(a) Physical Properties
(1) ...................................................................
(2) ...................................................................
(3) ...................................................................
(4) ...................................................................
(5) ...................................................................
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( ခ)

ဓာတ်ဂဏ်သတ္တ မ
ိ ျား
(၁) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၂) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၃) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၄) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၅) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

၁ဝ။

ဤဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ထား သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အ သွးသည်
စချိန်စညန်းများနှင့်ကိက်ညီမရှိ ကာင်း သိ ့မဟတ် မရှိ ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်း
ြခင်းရာများအရ သက် သခပါသည်။
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

၁၁။

သးစွဲမနှင့်ပတ်သက်၍ ထာက်ခအ ကြပုချက်
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(ရးတဆိပ်)

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သူအရာရှိ
လက်မတ
ှ ်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
အမည်

_____________

ရာထူး

_____________

ဥက္က
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
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(b) Chemical Properties
(1) ...................................................................
(2) ...................................................................
(3) ...................................................................
(4) ...................................................................
(5) ...................................................................
10. The following facts prove that whether or not the quality of these analyzed
chemical and related substances meet with standards and specifications.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
11. Recommendation and Suggestion Relating to Using
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

(Office Seal)

Analyzed Officer
Signature

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

Name

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

Position

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

Chairperson
The Central Supervisory Board
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ပစ (၁၂)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
အယူခဓာတ်ခွဲခန်း
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အရည်အ သွးစစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်အစီရင်ခစာ
(နည်းဥပ ဒ ၇၇)
န ့စွဲ၊
၁။

၂။

-

-

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမျိုးအမည်

______________________

( ခ)

______________________

အမျိုးအစား

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်း
(က) ပိင်ရှင်အမည်
( ခ)

______________________

လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ဆိင်အမည်နှင့် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
လိပ်စာ

______________________
______________________

၃။

နမူနာအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်(ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တစ်ခအတွက်သာ)
(က) ြပည်တွင်းထတ်လပ် သိ ့မဟတ်

______________________

ြပည်ပတင်သင
ွ း်
( ခ)

လပ်ငန်းအမျိုးအစား

______________________

( ဂ)

အမျိုးအမည်

______________________

(ဃ) စချိန်စညန်း

______________________

( င)

ကန်အမှတ်တဆိပ်အမည်၊

______________________

အရည်အ သွးအဆင့်အတန်း
၄။

နမူနာမှတပ
် တင်အမှတ်

______________________

၅။

နမူနာရယူသ၏
ူ အမည်နှင့်တာဝန်

______________________

၆။

နမူနာရယူသည့် န ့စွဲ

______________________

၇။

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် န ့စွဲ

______________________

၈။

နမူနာပစ္စည်း၏ အ ြခအ နနှင့်

______________________

ပတ်သက် သာ သ ဘာထားမှတ်ချက်

______________________

၉။

စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်များ
(က) ရပ်ဂဏ်သတ္တ ိများ
(၁) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၂) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၃) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၄) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၅) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Form (12)
The Central Supervisory Board
Appellate Laboratory
Report of Quality Analysis for Chemical and Related Substances
(Rule 77)
Date
1.

2.

.

.

Chemical and Related Substances
(a)

Name

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

(b)

Type

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

Chemical and Related Substances Business
(a)

Name of Owner

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

(b)

Name and Address

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

of Business or Shop

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

3.

Description of Sample Fact (Only for one Identity)
(a)
(b)

Manufacturing in Local or

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

Importing from Foreign

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

Type of Business

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

(c)

Name

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

(d)

Standard and Specification

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

(e)

Name of Trademark (or)

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

Grade of Quality
4.

Registration No. on Sample

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

5.

Name and Duty of Sample

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

Collector

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

6.

Date of Sample Collected

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

7.

Date of Analysis

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

8.

Remark Concerning with

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

Sample Condition

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

9.

Analysis Results
(a) Physical Properties
(1) ...................................................................
(2) ...................................................................
(3) ...................................................................
(4) ...................................................................
(5) ...................................................................

100

( ခ)

ဓာတ်ဂဏ်သတ္တ မ
ိ ျား
(၁) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၂) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၃) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၄) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(၅) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

၁ဝ။

ဤဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ထား သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အ သွးသည်
စချိန်စညန်းများနှင့် ကိက်ညီမရှိ ကာင်း သိ ့မဟတ် မရှိ ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်း
ြခင်းရာများအရ သက် သခပါသည်။
__________________________________________
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________
__________________________________________

၁၁။

သးစွဲမနှင့်ပတ်သက်၍ ထာက်ခအ ကြပုချက်
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(ရးတဆိပ်)

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သူအရာရှိ
လက်မတ
ှ ်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
အမည်

_____________

ရာထူး

_____________
ဥက္က
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
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(b) Chemical Properties
(1) ...................................................................
(2) ...................................................................
(3) ...................................................................
(4) ...................................................................
(5) ...................................................................
10. The following facts prove that whether or not the quality of these analyzed
chemical and related substances meet with standards and specifications.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
11. Recommendation and Suggestion Relating to Using
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

(Office Seal)

Analyzed Officer
Signature

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

Name

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

Position

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

Chairperson
The Central Supervisory Board

102

ပစ (၁၃)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်ခွင့်
ထာက်ခချက် လ ာက်ထားြခင်း
(နည်းဥပ ဒ ၂၂)
န ့စွဲ၊

-

-

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

ဓာတပစ္စညး် နှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များ နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်
ခွင့် ထာက်ခချက် လ ာက်ထားြခင်း

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်ခွင့်အတွက်
ထာက်ခချက် ထတ် ပးပါရန် လ ာက်ထားအပ်ပါသည်။
၁။

တာဝန်ခ လ ာက်ထားသူ(ဝယ်သူ/ ရာင်းသူတိ ့၏ တရားဝင်ကိယ်စားလှယ် အပါအဝင်)
(က) အမည်

___________________

( ခ)

___________________

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( ဂ)

ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအမည်

___________________

(ဃ) ကမ္ပဏီလိပ်စာအြပည့်အစ

___________________

( င)

___________________

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၂။

ရာင်းသူ/ ရာင်းချသည့်ကမ္ပဏ/ီ အဖွဲ ့အစည်း
(က) အမည်

___________________

( ခ)

___________________

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်
သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်

( ဂ)

ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအမည်

(ဃ) ကမ္ပဏီလိပ်စာအြပည့်အစ

___________________
___________________
___________________

( င)

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

___________________

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Form (13)
The Central Supervisory Board
Applying the Letter of Recommendation on Chemical and Related Substances for
the Permission of Trading as Transit through the Nation
(Rule 22)
Date

.

.

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

Applying the Letter of Recommendation on Chemical and Related
Substances for the Permission of Trading as Transit through the Nation

May I apply to issue the letter of recommendation on chemical and related
substances for the permission of trading as transit through the nation.
1.

Responsible Applicant (including official delegate of buyer (or) seller)
(a) Name

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

(b) National Registration Card No.

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

( Citizenship Scrutiny Card No. ) .................................................................
or Foreigner Registration Card No .................................................................
(c) Name of Company or Business

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

(d) Complete Address of Company

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

(e) Contact Phone or Fax or e-mail

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

address
2.

Seller (or) Seller Company (or) Organization
(a) Name

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

(b) National Registration Card No.

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

(Citizenship Scrutiny Card No.)

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

or Foreigner Registration Card No. .................................................................
(c) Name of Company or Business

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

(d) Complete Address of Company

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

(e) Contact Phone or Fax or e-mail
Address

.................................................................
.................................................................
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၃။

ဝယ်သူ/ဝယ်ယူမည့်ကမ္ပဏီ/ အဖွဲ ့အစည်း
(က) အမည်

___________________

( ခ)

___________________

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( ဂ)

ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအမည်

___________________

(ဃ) ကမ္ပဏီလိပ်စာအြပည့်အစ

___________________

( င)

___________________

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

ဖက်စ်(Fax)နပါတ် သိ ့မဟတ် e-mail လိပစ
် ာ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၄။

နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်လိသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမည်

___________________

( ခ)

စချိန်စညန်း

___________________

( ဂ)

ပသဏ္ဌ ာန်

___________________

(ဃ) ထပ်ပိးသည့်ပစ
(၁)

အမျိုးအစား

___________________

(၂)

အရွယ်အစား

___________________

(၃)

ပမာဏ

___________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
( င)

တန်ဖး(အ
ိ
မရိကန် ဒ လာ)

___________________

(FOB, CIF, C&F, DDU, CIP)
၅။
၆။

ြဖတ်သန်းသယ်ယူလာသည့်ဓာတပစ္စည်းများအား _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
အသးြပု၍ ထတ်လပ်မည့်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

___________________

ြဖတ်သန်းကန်သယ
ွ ်လသည်
ိ
့ ပမာဏစစ ပါင်း

___________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
၇။

ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ဆိက် ရာက်မည့်ရက်

၈။

တင်သွင်းမည့်

၉။

___________________

(က) နိင်င

___________________

( ခ)

မို ့

___________________

( ဂ)

ဆိပက
် မ်း/ လဆိပ်/နယ်စပ်ကန်သယ
ွ မ
် စခန်း_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မည့် ယာဉ်အမျိုးအစား(မလိသည်ကိ ပယ်ဖျက်ရန်)
(က) သ ဘာ/ မာ် တာ်ယာဉ်/ လယာဉ်/ရထား

___________________

( ခ)

___________________

ခရီးစဉ်အမှတ်/ယာဉ်အမှတ်
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3.

Buyer (or) Buyer Company (or) Organization
(a) Name

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

(b) National Registration Card No.

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

(Citizenship Scrutiny Card No.)

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

or Foreigner Registration Card No. .................................................................
(c) Name of Company or Business

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

(d) Complete Address of Company

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

(e) Contact Phone or Fax or e-mail

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

address
4.

Chemical and related substances which are wanted to trade as transit through the
nation
(a) Name

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

(b) Standard and Specification

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

(c) Physical Appearance

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

(d) Packing Appearance
(1)Type

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

(2)Size

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

(3)Quantity (Kg or L)

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

(e) Cost (US dollar)

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

(FOB, CIF, C&F, DDU,CIP)
5.

Identity to be produced by using the

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

chemicals which are carried by transit .................................................................
6.

Total quantity which is wanted to trade .................................................................
as transit (Kg or L)

7.

Date of arrival to Myanmar

8.

The Place to be imported
(a) Country

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

(b) City

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

(c) Port (or) Air-port

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

(or) Border-trade camp
9.

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

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

Type of Vehicles to be transported (To cancel unnecessary ones)
(a) Ship (or) Motor Car (or)

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

Aeroplane (or) Train
(b) Itinerary No. (or) Vehicle No.

.................................................................
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၁၀။

ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ထားရှမ
ိ ည်က
့ ာလ

___________________

(ရက်/လ/ခနှစ)်
၁၁။

သိ လှာင်ထားရှိမည့် နရာ(လိပ်စာအြပည့်အစ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________

၁၂။

၁၃။

တင်ပိ ့မည့်
(က) နိင်င

___________________

( ခ)

မို ့

___________________

( ဂ)

ဆိပက
် မ်း/ လဆိပ်/နယ်စပ်ကန်သယ
ွ မ
် စခန်း_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

သယ် ဆာင်လိသည့် လမ်း ကာင်း
(က) နယ်စပ်ကန်သွယ်မစခန်းမှ

___________________

နယ်စပ်ကန်သယ
ွ မ
် စခန်း
( ခ)

နယ်စပ်ကန်သွယ်မစခန်းမှ ဆိပ်ကမ်း

___________________

( ဂ)

ဆိပ်ကမ်းမှ နယ်စပ်ကန်သယ
ွ မ
် စခန်း

___________________

(ဃ)
၁၄။

လဆိပမ
် ှ လဆိပ်

___________________

လ ာက်လာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပရမည့် အ ထာက်အထားများွ ခ
် ွငြ့် ပုမည်ဓ
့ ာတပစ္စညး် နှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် နမူနာ၊
(က) နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သယ
( ခ)

အ ရာင်းအဝယ်စာချုပ်မိတ္တူ၊

( ဂ)

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမအဆင့်မှတ်တမ်းလာ(MSDS)။

မှတ်ချက်။

(၁) ဓာတပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ ထည်သ
့ င
ွ း် သယ် ဆာင်လာသည့် ကွနတ
် န
ိ န
် ာ
သိ ့မဟတ် ထပ်ပိးပစ္စည်း ပ တွင် ကလသမဂ္ဂဆိင်ရာ အန္တရာယ်ရှိကန်စည်များ
နှင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ အမှတ်တဆိပ်များ ကပ်ထားရမည်။
(၂) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူညီချက်နှင့် ြမန်မာနိင်ငမှ သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ထား
သည့် တားြမစ်ဓာတပစ္စည်းများအား ြဖတ်သန်းကန်သယ
ွ ခ
် ွင့် မြပုရ။
(၃) သက်ဆိင်ရာဌာနမှ ထာက်ခချက်ရယူ ပီးမှ တင်ပိ ့/တင်သွင်းရမည့် ဓာတပစ္စည်း
နှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များအတွက် အဆိပါဌာန၏ ထာက်ခချက်ပးူ တွတ
ဲ င်ြပရမည်။

__________
( လ ာက်ထားသူလက်မှတ)်
အမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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10. Duration to be Stored in Myanmar

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

(Day/Month/Year)
11. Place to be stored
(complete address)

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

12. The Place to be exported
(a) Country

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

(b) City

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

(c) Port (or) Airport.
(or) Border-trade camp

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

13. Route which is wanted to transport
(a) from border-trade camp to border-................................................................
trade camp
(b) from border-trade camp to port

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

(c) from port to border-trade camp

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

(d) from air -port to air -port

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

14. Recommendation letters which are submitted as attachments together with
application(a) the sample of chemical and related substance which will be allowed to
trade as transit through the nation;
(b) a copy of trade contract;
(c) the Material Safety Data Sheet (MSDS).
Remark
(1) Shall stick the pictograms of United Nation Recommendation of Transport and
Dangerous Goods (UNRTDG), on container or packaging material in which
chemical and related substances are put and carried.
(2) Shall not trade the prohibited chemicals which are specified and issued by the
international agreement and Myanmar, as transit.
(3) Shall submit the letter of recommendation for import or export of chemical and
related substances from relevant department as attachment.

……………………..…
(Signature of Applicant)
Name…………………..……
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ပစ (၁၄)
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့်
ြဖတ်သန်းကန်သွယ်ခွင့်အတွက် ထာက်ခချက်
(နည်းဥပ ဒ ၂၃)
န ့စွဲ၊
၁။

-

-

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၊ ပဒ်မခွဲ
(ည)အရ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်ခွင့်
အတွက်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

စိစစ် ပီးြဖစ်ပါ၍

လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ထာက်ခအပ်ပါသည်။
၂။

တာဝန်ခ လ ာက်ထားသူ(ဝယ်သူ/ ရာင်းသူတိ ့၏တရားဝင်ကိယ်စားလှယ်အပါအဝင်)
(က) အမည်

___________________

( ခ)

___________________

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်

သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( ဂ)

ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအမည်

(ဃ) ကမ္ပဏီလိပ်စာအြပည့်အစ

___________________
___________________
___________________

( င)

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ဖန်းနပါတ် သိ ့မဟတ်

___________________

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

နိင်ငတွင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်းကန်သွယ်လိသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏
(က) အမည်

___________________

( ခ)

စချိန်စညန်း

___________________

( ဂ)

ပသဏ္ဌ ာန်

___________________

(ဃ) ထပ်ပိးသည့်ပစ
(၁)

အမျိုးအစား

___________________

(၂)

အရွယ်အစား

___________________

(၃)

ပမာဏ

___________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
( င)

တန်ဖး(အ
ိ
မရိကန် ဒ လာ)

___________________

(FOB, CIF, C&F, DDU, CIP)
၄။

ြဖတ်သန်းကန်သယ
ွ ်လသည်
ိ
့ ပမာဏစစ ပါင်း

___________________

(ကီလိဂရမ် သိ ့မဟတ် လီတာ)
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Form (14)
The Central Supervisory Board
The Letter of Recommendation on Chemical and Related Substances for the
Permission of Trading as Transit through the Nation
(Rule 23)
Date

.

.

1. It is recommended to be able to conduct, as may be necessary, as the chemical
and related substances have been scrutinized in line with stipulations for
permission of trading as transit through the nation under section 8 (j)
prevention of hazard from chemical and related substances law.
2. Responsible Applicant (including official delegate of buyer (or) seller)
(a) Name

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

(b) National Registration Card No.

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

(Citizenship Scrutiny Card No.)

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

or Foreigner Registration Card No. .................................................................
(c) Name of Company or Business

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

(d) Complete Address of Company

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

(e) Contact Phone or Fax or
e-mail address

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

3. Chemical and related substances which are wanted to trade as transit through the
nation
(a) Name

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

(b) Standard and Specification

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

(c) Physical Appearance

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

(d) Packing Appearance
(1) Type

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

(2) Size

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

(3) Quantity (Kg or L)

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

(e) Cost (US dollar)

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

(FOB, CIF, C&F, DDU, CIP)
4. Total quantity which is wanted to trade................................................................
as transit (Kg or L)
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၅။

ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ဆိက် ရာက်မည့်ရက်

၆။

တင်သွင်းမည့်

၇။

၈။

___________________

(က) နိင်င

___________________

( ခ)

မို ့

___________________

( ဂ)

ဆိပက
် မ်း/ လဆိပ်/နယ်စပ်ကန်သယ
ွ မ
် စခန်း_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မည့် ယာဉ်အမျိုးအစား(မလိသည်ကိ ပယ်ဖျက်ရန်)
(က) သ ဘာ/ မာ် တာ်ယာဉ်/ လယာဉ်/ရထား

___________________

( ခ)

___________________

ခရီးစဉ်အမှတ်/ယာဉ်အမှတ်

ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ထားရှမ
ိ ည်က
့ ာလ

___________________

(ရက်/လ/ခနှစ)်
၉။

သိ လှာင်ထားရှိမည့် နရာ(လိပ်စာအြပည့်အစ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________

၁၀။

၁၁။

တင်ပိ ့မည့်
(က) နိင်င

___________________

( ခ)

မို ့

___________________

( ဂ)

ဆိပက
် မ်း/ လဆိပ်/နယ်စပ်ကန်သယ
ွ မ
် စခန်း_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

သယ် ဆာင်လိသည့် လမ်း ကာင်း
(က) နယ်စပ်ကန်သွယ်မစခန်းမှ

___________________

နယ်စပ်ကန်သယ
ွ မ
် စခန်း
( ခ)

နယ်စပ်ကန်သွယ်မစခန်းမှ ဆိပ်ကမ်း

___________________

( ဂ)

ဆိပ်ကမ်းမှ နယ်စပ်ကန်သယ
ွ မ
် စခန်း

___________________

(ဃ)

လဆိပမ
် ှ လဆိပ်

___________________

(ရးတဆိပ်)

ဥက္က
ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့
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5. Date of arrival to Myanmar

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

6. The Place to be imported
(a) Country

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

(b) City

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

(c) Port (or) Airport
(or) Border-trade camp

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

7. Type of Vehicles to be transported (To cancel unnecessary ones)
(a) Ship (or) Motor Car
(or) Aeroplane (or) Train

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

(b) Itinerary No. (or) Vehicle No.

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

8. Duration to be Stored in Myanmar

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

(Day/Month/Year)
9. Place to be stored
(complete address)

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

10. The Place to be exported
(a) Country

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

(b) City

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

(c) Port (or) Air-port
(or) Border-trade camp

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

11. Route which is wanted to transport
(a) from border-trade camp to

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

border-trade camp
(b) from border-trade camp to port

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

(c) from port to border-trade camp

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

(d) from air -port to air-port

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

(Office Seal)
Chairperson
The Central Supervisory Board
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နာက်ဆက်တွဲ(က)
ကမ္ဘာနှင့်အဝန်းတစ် ြပးညီ ညီညွတ် သာ ရပ်ပအမှတ်အသားတဆိပ်များ
ရပ်ပိင်းဆိင်ရာအန္တရာယ်များ

- မီး လာင်လွယ်ြခင်း
- ကိယ်တိင်ဓာတ်ြပုလွယ်ြခင်း
-

- ဖိအားြဖင့်ထည့်သွင်း
သာဓာတ် ငွ များ
့

လထဲ၌အလိအ လျာက်

- ဓာတ်တိး စြခင်း

- ပါက်ကွဲနိင်ြခင်း
- ကိယ်တိင်ဓာတ်ြပုလွယ်ြခင်း
- သဂဲနစ်ပါ အာက်ဆိဒ်

မီးစွဲ လာင်ြခင်း
- ကိယ်တိင်အပူထွက်ြခင်း
- မီး လာင်လွယ် သာ
ဓာတ် ငွ လတ်
့
ထတ်ြခင်း

ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာအန္တရာယ်များ

- လာင်စားသွားြခင်း - ချက်ချင်းအဆိပ်သင့်ြခင်း - ကင်ဆာြဖစ် စြခင်း
- အသက်ရှူလမ်း ကာင်းထိခိက်
- အ ရြပားထိခိက်လွယ်ြခင်း
(ြပင်းထန် သာ)
လွယ်ြခင်း
- ချက်ချင်း အဆိပ်သင့်ြခင်း
- မျိုးပွားမကိ အဆိပ်သင့်ြခင်း
(အန္တရာယ်ရှိ သာ)
- ယားယ စြခင်း

- ကိယ်အဂါအစိတ်အပိင်းတစ်ခခ
ကိ အဆိပ်သင့် စြခင်း
- မျိုးရိးဗီဇ ြပာင်းလဲ စြခင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအန္တရာယ်များ

- ပတ်ဝန်းကျင်အဆိပ်သင့်ြခင်း
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Annex (a)
GHS Pictograms
Physical Hazards

- Being flammable
- Self Reactivity

- Gases under
Pressure

- Oxidization

- Explosion
- Self Reactivity

- Pyrophorics

- Organic Peroxide

- Releasing Self-Heat
- Emitting Flammable Gases

Health Hazards

- Irritation
- Dermal Sensitizer
- Acute Toxicity
(harmful)

- Corrosion

- Acute Toxicity
(Severe)

- Carcinogenicity
- Respiratory Sensitizer
- Reproductive Toxicity
- Target Organ Toxicity
- Germcell Mutagenicity

Environmental Hazards

- Environmental Toxicity
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နာက်ဆက်တွဲ(ခ)
ကလသမဂ္ဂဆိင်ရာအန္တရာယ်ရှိ ကန်စည်များနှင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ
အမှတ်တဆိပ်များ
အဆင့်(၁)။

ပါက်ကွဲ စတတ် သာပစ္စည်းများ

အဆင့်(၁.၁၊ ၁.၂ နှင့် ၁.၃)
အဆင့်(၁.၄)
ြပင်းထန်စွာ ပါက်ကွဲ
ပါက်ကွဲ စ ပီး အန္တရာယ်
စတတ် သာပစ္စည်းများ ရှိ စတတ် သာပစ္စည်းများ

အဆင့်(၂)။

အဆင့်(၁.၅)
ပါက်ကွဲ စတတ်
သာပစ္စည်းများ

အဆင့်(၁.၆)
ပါက်ကွဲမမြပင်းထန်
သာပစ္စည်းများ

ဓာတ် ငွ များ
့

အဆင့်(၂.၁)

အဆင့်(၂.၂)

အဆင့်(၂.၃)

မီး လာင်လွယ် သာဓာတ် ငွ များ
့

မီး လာင်မလွယ်၍ အဆိပ်

အဆိပ်ြဖစ် စ သာ

မြဖစ် စ သာဓာတ် ငွ များ
့

ဓာတ် ငွ များ
့

အဆင့်(၃)။

မီး လာင်လွယ် သာအရည်ပစ္စည်းများ

မီး လာင်လွယ် သာအရည်ပစ္စည်းများ

အဆင့်(၄)။

မီး လာင်လွယ် သာအခဲပစ္စည်းများ

အဆင့်(၄.၁)

အဆင့်(၄.၂)

အဆင့်(၄.၃)

မီး လာင်လွယ် သာအခဲ
ပစ္စညး် များ

အလိအ လျာက် လာင်က မ်း
စ သာပစ္စညး် များ

ရနှငထ
့် ိ တွပါက
့
မီး လာင်လယ
ွ ် သာ
ဓာတ် ငွ ထွ
့ ကသ
် ည့ပ
် စ္စည်းများ
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Annex(b)
United Nation Recommendation of
Transport and Dangerous Goods(UNRTDG)
CLASS 1: EXPLOSIVES

Division (1.1,1.2 and 1.3
Severely Explosives

Division 1.4
Explosives and
Hazardous Substances

Division 1.5
Explosives

Division 1.6
Not Severely
Explosives

CLASS 2: GASES

Division 2.1
Flammable Gases

Division 2.2
Non-flammable, Non-toxic Gases

Division 2.3
Toxic Gases

CLASS 3: FLAMMABLE LIQUIDS

Flammable Liquids
CLASS 4: FLAMMABLE SOLIDS

Division 4.1
Flammable Solids

Division 4.2
Substance liable to
spontaneous combustion

Division 4.3
Substances which in contact
with water emit
flammable gases
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အဆင့်(၅)။

ဓာတ်တိး စသည့်ပစ္စည်းများနှင့် အာ်ဂဲနစ်ပါ အာက်ဆိဒ်

အဆင့်(၅.၁)

အဆင့်(၅.၂)

ဓာတ်တိး စသည့်ပစ္စည်းများ

အာ်ဂဲနစ်ပါ အာက်ဆိဒ်

အဆင့်(၆)။

အဆိပ်နှင့် ကူးစက်ြပန် ့ပွားလွယ် သာပစ္စည်းများ

အဆင့်(၆.၁)

အဆင့်(၆.၂)

အဆိပ်ြဖစ် စ သာပစ္စည်းများ

ကူးစက်ြပန် ့ပွားလွယ် သာပစ္စည်းများ

အဆင့်(၇)။

ရဒီယိသတ္တ ိ ကပစ္စည်းများ

ရဒီယိသတ္တ ိ ကပစ္စည်းများ

အဆင့်(၈)။

လာင်စားသွား စသည့်ပစ္စည်းများ

လာင်စားသွား စသည့်ပစ္စည်းများ

ရဒီယိသတ္တ ိ ကပစ္စည်းများ

အဆင့်(၉)။ အြခားအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ

အြခားအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ
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CLASS 5:

OXIDIZING SUBSTANCES AND ORGANIC PEROXIDES

Division 5.1

Division 5.2

Oxidizing substances

Organic peroxides

CLASS 6: TOXIC AND INFECTIOUS SUBSTANCES

Division 6.1

Division 6.2

Toxic substances

Infectious substances

CLASS 7: RADIOACTIVE MATERIALS

Radioactive materials

CLASS 8: CORROSIVE SUBSTANCES

Radioactive materials

CLASS 9: MISCELLANEOUS DANGEROUS
SUBSTANCES AND ARTICLES

Corrosive substances

Miscellaneous Dangerous
substances and articles
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- - - - - - - - - - - - -နမူနာပစ
Toluene

Label
Toluene

နာက်ဆက်တွဲ(ဂ)

Toluene
CAS No. 108-88-3
UN No.1294

ထတ်ကန်
ပစ္စည်းအမျိုး
အမည်
ရပ်ပအမှတ်
အသားတဆိပ်
အချကြ် ပစာတန်း

အန္တရာယ်
အန္တရာယ်အ ကာင်း ဖာ်ြပချက်
- ြမင့်မားစွာမီး လာင်လွယ် သာ အရည်နှင့်အ ငွ ့
- မျိုချလ င် အန္တရာယ်ရှိနိင်သည်။
- ရှူရက်မိလ င် အန္တရာယ်ြဖစ်သည်။
- အ ရြပား ယားယ စသည်။
- မျက်စိယားယ စသည်။
- မျိုးပွားမ သိ ့မဟတ် မ မွး သး သာက လးကိ ထိခိက်နိင်သည်။
- central nervous system ကိ ပျက်စီး စသည်။
- အသက်ရှူလမ်း ကာင်း ယားယ စနိင်သည်။
- ငိက်မျဉ်းြခင်း/ မူး ဝြခင်း ြဖစ် စနိင်သည်။
- ကာြမင့်စွာ သိ ့မဟတ် မ ကာခဏ ထိ တွ ြခင်
့ း ကာင့် central nervous system, kidney နှင့် liver တိ ့ကိ ပျက်စီး
စသည်။
- ရှူရက်မိြခင်းနှင့် မျိုချြခင်း ကာင့် သ စနိင်သည်။
ရ နအပင် သတ္တ ဝါများအတွက် အဆိပ်ြဖစ်သည်။

အန္တရာယ်
အ ကာင်း
ဖာ်ြပချက်

ကိုတင်သတိထားရမည့် ဖာ်ြပချက်
ကာကွယ်ြခင်း
- ထည့်စရာပစ္စည်းနှင့် လက်ခသည့်ကိရိယာတိ ့ကိ ြမစိက် ကိုးတပ်ဆင်ပါ/ထိကပ်ထားပါ။
ပါက်ကမ
ဲွ မြဖစ် စသည့် လ ပ်စစ်ပစ္စညး် / လသွငး် ထတ်လပ်ြခင်း/ အလင်း ရာင် ပးြခင်း/..../ကိရယ
ိ ာကိသးပါ။
- ပတ်ဝန်းကျင်သိ ့ လွတ်ထွက်မသွား အာင် ထားရမည်။
- အကာအကွယ်လက်အိတ်/အကာအကွယ်အဝတ်အစား/မျက်စိအကာအကွယ်/မျက်နှာအကာအကွယ်များ ဝတ်ဆင်ရမည်။
- အန္တရာယ် ကိုတင် ကာကွယ်ရမည့်အချက်များအားလးကိ သချာစွာဖတ်ရနားလည် ပီးမှ ကိင်တွယ်ပါ ။
- ဖန်မန် ့/မီးခိ ငွ /့ ဓာတ် ငွ /အ
့
ငွ များ/
့
ဖျန်း ဆးများကိ မရှူမိ အာင် ရှာင် ကဉ်ပါ။
- အသးြပု ပီးလ င် လက်ကိ သချာစွာ ဆး ကာပါ။
- ဤပစ္စည်းကိ အသးြပု နစဉ် စားြခင်း၊ သာက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ဆးလိပ် သာက်ြခင်း မလပ်ရ။
တန် ့ြပန်ြခင်း
- မျိုချမိလ င် အဆိပ်ဌာန သိ ့မဟတ် ဆရာဝန် သိ ့မဟတ် သမား တာ်ကိ ချက်ြခင်း ခ ပါ။ အာ့အန် စရန် မလပ်ပါနှင့်။
- အ ရြပား ပ သိ ့မဟတ် ဆပင်ထဲကျလ င် ရ/ ရပန်းြဖင့် ဆး ကာပါ။ ညစ် ပ န သာ အဝတ်အစားများ အားလးကိ
ချက်ချင်းဖယ်ရှားပါ/ခ တ်ပစ်ပါ။
- ရှူမိလ င်
လ ကာင်း လသန် ့ရ သာ နရာသိ ့ ရ ပီ
့ း သက် တာင့်သက်သာ အသက်ရှူနိင် သာ အ နအထားမှာ
အနားယူပါ။
- မျက်စိထဝ
ဲ င်လ င် ရြဖင့် ကာြမင့်စွာ ဂရတစိက် ဆး ကာပါ။ မျက်ကပ်မှန်တပ်ထား ပီး ြဖုတ်ရလွယ်ကူလ င် မျက်ကပ်မှန်
များကိ ခ တ်ပါ။ ဆက်လက် ဆး ကာပါ။
- မျက်စိယားယြခင်းြဖစ်လ င် ဆးဘက်ဆိင်ရာအ ကဉာဏ်/ကသမကိ ခယူပါ။
- မီး လာင်ခဲ့လ င် မီး ငိမ်းသတ်ရန် ........ကိ သးပါ။

ကိုတင်
သတိထား
ရမည့်
ဖာ်ြပချက်

သိ လှာင်ြခင်း
လဝင် လထွက် ကာင်း သာ နရာတွင် သိ လှာင်ပါ။ အး အာင်ထားပါ။ သာ့ခတ်သမ
ိ း် ဆည်းပါ။ ဘူးကိတင်းကျပ်စာွ ပိတပ
် ါ။
စွန် ့ပစ်ြခင်း
- အတွင်းရှိပစ္စည်းများ/ထည့် သာပစ္စည်းများကိ
များအတိင်း စွန် ့ပစ်ပါ။
-----------------Co., Ltd.
No. ----------, --------------St. --------------City
Tel. ---------------- Fax ------------------

ဌာနတွင်း/ ဒသတွင်း/အမျိုးသား ရးဆိင်ရာ/နိင်ငတကာ

စည်းမျဉ်း

ပးသွင်းသူ၏
အချကအ
် လက်
ဖာ်ြပချက်
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----------------- Sample form
Toluene

Label
Toluene

Toluene
CAS No.108-88-3
UN No.1294

Annex (c)

Product
Identifier
Pictogram

DANGER

Signal Word

Hazard statements:
Highly Flammable liquid and vapour.
May be harmful if swallowed.
Harmful if inhaled (vapours).
Causes skin irritation.
Causes eye irritation.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to central nervous system.
May cause respiratory irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Causes damage to central nervous system, kidney and liver through prolonged or
repeated exposure.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Toxic to aquatic life.
Precautionary statements:
Prevention:
Ground/ bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ ventilating/ lighting/ equipment.
Avoid release to the environment.
Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray.
Wash.....thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
-

Hazard
Statements

Response:
-

IF SWALLOWED

:

-

IF ON SKIN (or hair)

:

-

IF INHALED

:

-

IF IN EYES

:

If eye irritation persists
In case of fire

:
:

Storage:
Disposal:
-

Immediately call a Poison Center or doctor/physician. Do
not induce vomiting.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable
for breathing.
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Get medical advice/attention.
Use…..for extinction.

Precautionary
Statements

Store in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up.
Keep container tightly closed.
Dispose of contents/containers in accordance with local/regional/ national/international
regulation.

--------------------- Co., Ltd.

No. ------, ------------- St, ------------------ City
Tel. -------------------- Fax. -------------------------

Supplier
Identification
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မာတိကာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ အခန်း(၁)

အမည်နင
ှ ့်အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်

၁

၂။ အခန်း(၂)

ဗဟိဦးစီးအဖွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ

၃

၃။ အခန်း(၃)

ဗဟိ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ

၄

၄။ အခန်း(၄)

လိင်စင်၊ ထာက်ခချက် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် ထတ် ပးြခင်း

၆

၅။ အခန်း(၅)

လိင်စင်ရရှိသူက လိက်နာရမည့်အချက်များ

၇

၆။ အခန်း(၆)

မှတ်ပတင်လက်မှတ် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် ထတ် ပးြခင်း

၉

၇။ အခန်း(၇)

အ က ပးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်း

၁၀

၈။ အခန်း(၈)

ပညာရပ်ဆိင်ရာအဖွဲ ့ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ ့၏လပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၁

၉။ အခန်း(၉)

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၂

၁၀။ အခန်း(၁၀) စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်နင
ှ လ
့် ပ်ပိင်ခွငမ
့် ျား

၁၂

၁၁။ အခန်း(၁၁) အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း

၁၄

၁၂။ အခန်း(၁၂) မ တာ်တဆြဖစ်ပွားမကာကွယ်ရန်နှင့် လျာ့ပါး စရန်

၁၇

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
၁၃။ အခန်း(၁၃) သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ရာတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ

၁၉

၁၄။ အခန်း(၁၄) သိ လှာင်ရာတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ

၂၁

၁၅။ အခန်း(၁၅) သးစွဲရာတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ

၂၂

၁၆။ အခန်း(၁၆) စွန် ့ပစ်ရာတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ

၂၃

၁၇။ အခန်း(၁၇) ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းတွင် လိက်နာရမည့်အချက်များ

၂၄

၁၈။ အခန်း(၁၈) ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိင်သည့်

၂၅

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူညီချက်များကိလိက်နာြခင်း
၁၉။ အခန်း(၁၉) အ ထွ ထွ

၂၆
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ စက်မဝန် ကီး

၂၀၁၆ ခနှစ်၊

ဌာန၊ စက်မပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးဦးစီးဌာန ကိယ်စား၊

နိဝင်ဘာလ

ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဦးကိကိတင်က ထတ် ဝသည်။

အပ် ရ ၁၀၀၀

U Ko Ko Tin, Director General publishes this law

November, 2016

on behalf of Directorate of Industrial Collaboration,

1000 nos of book

Ministry of Industry, the Republic of the Union of
Myanmar
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ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ
တားဆီးကာကွယ် ရး နည်းဥပ ဒများ
Prevention of Hazard from Chemical and Related
Substances Rules
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
The Republic of the Union of Myanmar

စက်မဝန် ကီးဌာန
Ministry of Industry
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