
ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဌာန 

၁။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဌာနကုိ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနေအာက္၌အဏုျမဴစြမ္းအင္ 

ဆုိင္ရာ နည္းပညာရပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲပါသည္။ 

၂။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဌာနေအာက္တြင္ ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ၊ အစားအစာႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာေရးဌာနခြဲ၊ အလုပ္ခြင္ႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ 

သင့္မႈထိန္းခ်ဳပ္ဌာနခြဲ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ ဟူ၍ (၄)ပုိင္းခြဲျခားထား 

ပါသည္။ 

ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ 

၃။ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနေအာက္ရိွ ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲသည္ ေရဒီယို သတၱိၾကြပစၥည္းမ်ား၊ 

ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ား ျပည္တြင္းသို႕ တင္သြင္းျခင္း/မူရင္းျပည္ပႏုိင္ငံ သုိ႕ IAEA 

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီစစ္ေဆး၍ ျပန္လည္တင္ပုိ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ျပည္တြင္း၌ ပတ္၀န္းက်င္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အဏုျမဴေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ 

အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး၍ ေရာင္ျခည္ 

ထုတ္ကိရိယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ သက္တမ္းတိုး 

ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ားကုိ IAEA စံခ်ိန္စံၫႊန္း (Basic Safety Standard) 

မ်ားႏွင့္ အညီျပန္လည္စစ္ေဆး၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွသာ သက္တမ္းတုိးလိုင္စင္မ်ား 

ခ်ေပးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ 
 

ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တြင္းတူးစင္မ်ားတြင္ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္း အသံုးျပဳျခင္းအား 

စစ္ေဆးေပးေနပုံ 

Inspection on Radioactive Sources use in Oil and Gas Exploration at Offshore 

 

 
 
 
 
 
 

 



အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနရိွဓာတ္မွန္စက္အားစစ္ေဆးေပးေနပုံ 
Inspection on X-ray apparatus in Custom Department 

 

 

 

 

 

 

 
 

ေရဒီယိုသတိၱၾကြပစၥည္းမ်ားထားသုိပုံအားစစ္ေဆးေပးေနပုံ 
Radiation Assessment on Radioactive Store in Schlymberger Co. Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

၄။ ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ သည္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳႏုိင္ေရး အသိပညာမ်ား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ သိရိွႏုိင္ရန္ 

အတြက္ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ 

သိပံၸဘြဲ႕စတုတၳႏွစ္(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ)သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္မဟာသိပံၸဘြဲ႕ ပထမႏွစ္  

(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ)သင္တန္းသားမ်ားကုိ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး ဘာသာရပ္ 

အား ႏွစ္စဥ္ သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္ဓာတ္မွန္ကၽြမ္းက်င္မ်ား ကုိ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ 

ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားအား အခါအားေလွ်ာ္စြာ သင္တန္းမ်ား ေခၚယူ သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံး၏ 

စုံေထာက္(အရာရိွ)သင္တန္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားဌာနမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လည္း အဆိုပါ 

ဌာနမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပုိ႕ခ် ခ်က္မ်ားအား 

သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။သည္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳႏုိင္ေရး အသိပညာမ်ား ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ စြာ 



သိရိွႏုိင္ရန္အတြက္တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္မွ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ နည္း 

ပညာ သိပံၸဘြဲ႕ စတုတၳႏွစ္(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) သင္တန္းသား မ်ားႏွင့္ မဟာသိပံၸဘြဲ႕ 

ပထမႏွစ္(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) သင္တန္းသား မ်ားကုိ ဓာတ္ ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး 

ဘာသာရပ္အား ႏွစ္စဥ္ သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ဓာတ္မွန္ ကၽြမ္းက်င္မ်ား ကို 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားအား အခါ အားေလွ်ာ္စြာ သင္တန္းမ်ား ေခၚယူ 

သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 

မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံး၏ စုံေထာက္(အရာရိွ)သင္တန္းကဲ့သို႔ေသာ အျခား ဌာနမ်ား ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 

လည္း အဆိုပါဌာနမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အရ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပုိ႕ခ် 

ခ်က္မ်ားအား သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါသည္။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ 

နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကုိင္တြယ္အသံုးျပဳႏုိင္ေရး အသိပညာမ်ား 

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာသိရိွႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္မွ 

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာသိပံၸဘြဲ႕စတုတၳႏွစ္ (ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) သင္တန္းသား 

မ်ားႏွင့္ မဟာသိပံၸဘြဲ႕ပထမႏွစ္ (ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) သင္တန္း သားမ်ားကုိ 

ဓာတေ္ရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဘာသာရပ္အား ႏွစ္စဥ္သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ဓာတ္မွန္ 

ကၽြမ္းက်င္မ်ား ကုိ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားအား အခါ အားေလွ်ာ္စြာ 

သင္တန္းမ်ား ေခၚယူ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံး၏ စုံေထာက္(အရာရိွ)သင္တန္း ကဲ့သို႔ေသာ အျခား ဌာန 

မ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လည္း အဆုိပါဌာနမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ 

ေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပုိ႕ခ် ခ်က္မ်ားအား သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္တန္းေပးေနပုံ 

Regular Training Course on Radiation Protection 

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstration on Inspection of Radiation Apparatus 

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ေနပုံ 

Lecturing on Radiation Protection Course at Custom Department 
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ာက္အဦ အခ

  Radiation

  

ျခည္ထုတ္ကိ

uction on T

ေဒေရးရာဌာ

စံထြန္းေဆး

မ်ားကုိ အ

ာကြယ္ေရးဌ
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ရ။ ေရဒီယုိသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ား၊ ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ားအား ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္၍ နည္းလမ္းတက် အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလလ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၈ 

ရက္ေန႔ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာႏွင့္ ေၾကးမုံသတင္းစာတုိ႔တြင္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္စာမ်ား ထည့္၍ 

အသိေပးေၾကညာခ့ဲပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ဂ။ ႏ်ဴကလီးယားပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္း (သုိ႔) ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ား 

တင္သြင္းျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ပုံအဆင့္ဆင့္မွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏ်ဴကလီးယားပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတၱိၾကြပစၥည္း (သုိ႔) ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ပုံအဆင့္ဆင့္ 

၁။ ႏ်ဴကလီးယားပစၥည္း၊ ေရဒီယုိသတိၱၾကြပစၥည္း (သုိ႔) ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ား 

ကုိတင္သြင္း/တင္ပုိ႕လိုသူ အဖြဲ႕အစည္းမွ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနရိွ (အစ-၅) 

ပုံစံကို ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

၂။ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ(အစ-၅)ႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါလိုင္စင္ 

ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ 

ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရပါသည္။ (တင္သြင္းမည့္စက္ကိရိယာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား) 

၃။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္အတြက္ လုိင္စင္ေၾကးအား သတ္မွတ္ 

ခ်ကအ္တိုင္း အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာန၏ ဘဏ္စာရင္းအမွတ္သို႕ ေပးသြင္းရပါ 

မည္။ 

၄။ ထုိသို႔ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၏ ျပည့္စုံမွန္ကန္၍ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ (အစ-၆) ျဖင့္ 

ထုတ္ေပးပါသည္။ 

၅။ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ရရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႕ တင္သြင္းလာေသာပစၥည္းမ်ား 

အား ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ အေရ 

အတြက္ မွန္ကန္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ အႏၲရာယ္ 

ကင္းရွင္း၍ ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈရိွ/မရိွ စသည္မ်ားအား အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ 

သြားေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္မႈရိွပါက ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (အစ-၁) ျဖင့္ အဆိုပါ 

ပစၥည္း၏ လက္၀ယ္ပုိင္ဆုိင္မႈ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား ဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္ထား 

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၆။ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ 

(အစ-၁)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအား လက္၀ယ္ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ 

(အစ-၂)ျဖင့္ ထုတ္ေပးပါသည္။ 



ရ။ မွတ္ပုံတင္ၿပီးပစၥည္းအား အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 

(သို႔) ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (အစ-၃) ျဖင့္ 

အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနသုိ႔ ဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ 

၈။ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (အစ-၃) ျဖင့္ 

ေလွ်ာက္ထားပါက ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 

လုိက္နာႏုိင္ရန္အတြက္- 

 (၁) ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးအရာရိွအား ခန္႔အပ္ထားရိွရမည္။ 

 (၂) ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး

 အစီအမံမ်ား အသံုးျပဳလိုက္နာရမည္။ 

 (၃) ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (၄) ပတ္၀န္းက်င္အား ညစ္ညမ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရ 

 မည္။ 

၉။ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ အသုံးျပဳခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ 

လုပ္ငန္းခြင္အား အသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္ခ်ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ 

ကာကြယ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ အသုံးျပဳျခင္းရိွ/မရိွကို 

သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးရန္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား 

အတြက္ ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ 

၁၀။ ထုိသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညႊန္ၾကား 

ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ညႊန္ၾကားခဲ့မႈမ်ားကို 

ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပပါသည္။ 

၁၁။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္လိုင္စင္ ခ်ေပးပါသည္။ 

၁၂။ လုပ္ငန္းၿပီးဆံုး၍ မူရင္းႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္တင္ပုိ႔လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေန 

ျဖင့္ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ခြင့္လိုင္စင္အား ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (အစ-၅) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရ 

ပါမည္။ 

၁၃။ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထုတ္ပုိးမႈရိွ/မရွိ 

စစ္ေဆး၍ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ခြင့္လိုင္စင္ (အစ-၆) ႏွင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔ခြင့္လက္မွတ္ 

အား အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါသည္။ 
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