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ပစ (၅) 
သိ ့
 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိ်း ရးဦးစီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျငထိ်န်းသမ်ိး ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန  
 

ရက်စဲွ၊     
 
အ ကာငး်အရာ။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း လပ်ငန်းအတွက် မှတ်ပတင် လက်မှတ် 

ထတ် ပးပါရန် လာက်ထားြခင်း 
 
၁။ ကန် တာ်/ကန်မ ------------------၊ ----------------- ကမ္ပဏီ/အဖွဲအ့စည်းသည် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊  အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းက ိ
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကနကိ်ြဖစ် စ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိြ့ခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် မီးသတ် ဆးဗူး၊ အးခဲစက်၊ 
လ အး ပးစက် သိမ့ဟတ် အ အး ပးစက်များကိ ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းနှင့် ြပုြပင်ြခင်း အပါအဝင် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပု၍ စီးပွား ရး လပင်န်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် 
ြခင်းအတွက် မှတ်ပတင် ပးပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည် - 
 

(က) လာက်ထားသူ၊ ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲအ့စညး်၏ အမည် --------------------------------------

(ခ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်း မှတ်ပတင်အမှတ် 

 

--------------------------------------

(ဂ) လာက်ထားသူ၏ ဖခင်အမည ် --------------------------------------

(ဃ) နရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(င) လပ်ငန်းတည်ရှိရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) ဆက်သယ်ွရန် ဖန်း၊ ဖက်စ် --------------------------------------
 
၂။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးရန် လာက်ထား သာ လပ်ငန်းနှင့် စပလ်ျဉ်း၍ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန နှင့် သက်ဆိင်ရာဌာန၊အဖဲွအ့စည်း တိက့ 
အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန် သာ  အမိန်နှ့င့် ညန်ကားချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက် ပါမည ်
ဟ ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 
( လာက်ထားသ)ူ  

   
 

                             အမည၊်        
                                                နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊    

 
မှတ်ချက်။ ။မလိအပ်သည်များကိ ဖျက်ရန်။ 



12 
 

 
 

Form (5) 
 
Environmental Conservation Department 
Ministry of Environmental Conservation and Forestry     

 
Date: 

 
 
Subject: Applying to issue a registration certificate for the business relating 

to ozone depleting substance  
 
1. I, Mr./Ms.------------------------------,----------------------------------- Company/ 
Organization apply to register for the operation business relating to import, export, 
manufacturing, storage, sale of ozone depleting substance or designed product for use 
of ozone depleting substance or service and repair of fire extinguishers, refrigerating, 
air conditioning and cooling equipment:  
 
(a) Name of applicant, company, organization: -------------------------------------------- 

 
(b) National Scrutiny Card Number:--------------------------------------------------------- 
      Company Organization Registration Number--------------------------------------------- 
(c) Name of Applicant’s Father------------------------------------------------------------------ 
(d) Address ------------------------------------------------------------------------------------- 
(e)  Business Address ----------------------------------------------------------------------------- 
(f)  Contact Phone No. / Fax No.------------------------------------------------------------- 
 
2. I do admit that I shall obligate the order and directives issued by the Ministry 
of Environmental Conservation and Forestry and the relevant Department and 
organization relating to the business with regard to apply to issue a registration 
certificate. 
 
 
 
 
 
        (Applicant) 
         

Name: 
       National Scrutiny Card Number  
 
 
Remark: Delete what is not needed. 
 
 



ပစ (၁) 
သိ ့

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိ်း ရးဦးစီးဌာန 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

  

ရက်စဲွ၊     

 

အ ကာငး်အရာ။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ 
ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကန်ကိ ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်းြခင်းအတွက် ထာက်ခချက်ထတ် ပးရန် လာက်ထားြခင်း 

 

၁။ ကန် တာ်/ကန်မ ------------------၊ ----------------- ကမ္ပဏီ/အဖွဲအ့စည်းသည် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပပ်စ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း ြပုလပ်လိပါသြဖင့် 
ထာက်ခချက ်ထတ် ပးပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည။် 

 

(က) လာက်ထားသူ၊ ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲအ့စညး်၏ အမည် --------------------------------------

(ခ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်း မှတ်ပတင်အမှတ် 

 

--------------------------------------

(ဂ) လာက်ထားသူ၏ ဖခင်အမည် --------------------------------------

(ဃ) နရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(င) လပ်ငန်းတည်ရိှရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) ဆက်သယ်ွရန် ဖန်း၊ ဖက်စ် --------------------------------------

(ဆ) အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ 
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ 
ထတ်ကနတ်င်သွင်းလိသည့် ရည်ရွယခ်ျက် 

 

 

--------------------------------------

(ဇ) တင်သွင်းမည့် အဇိနး်လာပျက်စီး စ သာ  

ပူးတဲွ (၄)
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ြဒပပ်စ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာ ပျက်စီး စ သာ 
ြဒပ်ပစ္စည်းကိအသးြပုရန် ထတ်လပထ်ား သာ 
ထတ်ကန် အမျို းအမည်၊ အ ရအတွက် နှင့် 
အရညအ် သွး 

 

 

--------------------------------------

(စျ) တင်သွင်းမည့် နိငင်၏အမည် --------------------------------------
 
၂။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ 
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတက်နမ်ျားကိ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ပတ်ဝနး်ကျငထိ်နး်သိမး် ရးနငှ့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၏အမိန်န့ှင့်ညန်ကားချက်များ အတိင်း 
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ပါမည် ဟ ဝနခ်ကတိြပုပါသည်။ 
 
 
 

( လာက်ထားသ)ူ    
 

                             အမည်၊      
  

                                                             နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊    
 

မှတ်ချက်။ ။မလိအပ်သည်များကိ ဖျက်ရန်။ 
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To. 
 Environmental Conservation Department  

Ministry of Environmental Conservation and Forestry  
 

      Date: 
 
 
Subject: Applying to issues an endorsement for the import of ozone depleting 

substance or designed product for use of ozone depleting substance  
 
1. I, Mr./ Ms. -------------------------------------------Company/Organization applies 
to issue an endorsement for the export of ozone depleting substances or designed 
product for use of ozone depleting substance:  
 
(a) Name of Applicant, Company, Organization -------------------------------------------- 
(b) National Scrutiny Card Number:--------------------------------------------------------- 
      Company, Organization Registration Number:--------------------------------------------  
      ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(c) Name of Applicant’s Father------------------------------------------------------------------ 
(d) Address---------------------------------------------------------------------------------------- 
(e) Business Address ----------------------------------------------------------------------------- 
(f) Contact Phone Number and Fax Number-------------------------------------------------- 
(g) Purpose for the import of ozone depleting substance or designed product for use of   
     ozone depleting substance -------------------------------------------------------------------- 
(h) Name, Quantity and Quality of ozone depleting substance or designed product for    
     use of ozone depleting substance ------------------------------------------------------------ 
(i) Name of country from which the import is conducted ----------------------------------- 
 
2. I do admit that I shall import the ozone depleting substance or designed product 
for use of ozone depleting substance in accordance with the order and directives of the 
Ministry of Environmental Conservation and Forestry. 
 
 
 
 
        (Applicant) 
 
     Name: 
     National Scrutiny and Number 
 
 
Remark: Delete what is not needed. 
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