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 ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည ် ဤဥပ ဒက ိ

ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this 

Law.  

အခန်း 

(၁) 

အမည ်နငှ့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ် Chapter I 

Title and Definitions 

 ၁။ ဤဥပ ဒက ိ

နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးဥပ ဒ 

1. This Law shall be called the Nuclear 

Safety Law. 



ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

 ၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ 

အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါ အတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည-် 

(က) လပ် ဆာင်မများ ဆိသည်မှာ စက်မ၊ 

သ တသနနှင့် ဆးဘက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း 

ရည်ရွယ်ချက်များအတွက ် ဓာတ် 

ရာင်ြခည်ပင်ရင်းများက ိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

သးစွဲြခင်း၊ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားြခင်း၊ 

တစ်ဆင့်ြပန်လည် ရာင်းချြခင်း၊ 

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားရန်အလိင့ှာ 

သိ လှာင်ြခင်း၊ လက်ဝယ် ထားရှိြခင်း၊ 

တင်သွင်းြခင်းနှင့်တင်ပိြ့ခင်း၊ ရဒီယိသတ္တ ိက 

ြဒပ်ပစ္စည်းများကိ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ 

2. For the purposes of this Law: 

2.       The following expressions contained 

in this Law shall have the meanings given 

hereunder: 

(a) Activities mean the production, 

use, import and export of radiation 

sources for industrial, research and 

medical purposes; the transport of 

radioactive material; the siting, 

construction, commissioning, 

operation and decommissioning of 

facilities; radioactive waste 



အ ဆာက်အအများ အတွက် 

ြမ နရာ လ့လာ ရွးချယ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

ဆာက ် လပ်ြခင်း၊ လပ်ငန်းစတင်ြခင်း၊ 

လည်ပတ်် မာင်းနှင်ြခင်း၊ 

လပ်ငန်းဖျက်သိမ်းြခင်း၊ 

ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ 

စီမခန်ခ့ွဲ ရးလပ် ဆာင်မများနှင့် 

လပ်ငန်းတည် နရာ 

ြပန်လည်ြပုြပင်ထူ ထာင်ြခင်း တိက့ိ ဆိသည်။  

management activities and site 

rehabilitation. 

 

 (ခ) လပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ပင်ရင်း သိမ့ဟတ် 

ဓာတ် ရာင ် ြခည်ထတ်လတ်သည့် 

လမ်း ကာင်းများ ထပ်တိးြခင်း သိမ့ဟတ် 

ထပ်တိးသည့် ဓာတ် ရာင်ြခည် ပးရမည့် 

လူများအတွက ်

(b) Practice means any human activity 

that introduces additional sources 

of exposure or exposure pathways 

or extends exposure to additional 

people or modifies the network of 



ဓာတ် ရာင်ြခည်ထတ်လတ်မချဲ ထ့ွင်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် လက်ရှိပင်ရင်းများက 

ဓာတ် ရာင်ြခည ် ထတ်လတ်သည့့်် 

လမ်း ကာင်းများ၏ ကွန်ရက်များကိ 

မွမ်းမြခင်း ကာင့် လူအများသိ ့

ဓာတ် ရာင်ြခည်ထတ်လတ်မ သိမ့ဟတ် 

ဓာတ် ရာင ် ြခည်သင့်ရန ် အလားအလာရှိမ 

တိးပွားြခင်း သိမ့ဟတ် 

ဓာတ် ရာင်ြခည်သင့်ဦး ရ တိးပာွး 

စသည့်လပ်ငန်းများကိဆိသည်။ 

exposure pathways from existing 

sources in a way that increases the 

exposure or the likelihood of 

exposure of people or the number 

of people exposed. 

 

 (ဂ) နာက်ဆက်တွဲစာချုပ ် ဆိသည်မှာ 

နျူကလီးယား လက်နက် 

မြပန်ပ့ွား ရးစာချုပ်နှင် ့ ဆက်နွယ် ပီး 

ြမန်မာနိင်ငနှင့် အြပည် 

(c) Additional Protocol means the 

Protocol Additional to the 

agreement between Myanmar and 

the IAEA for the application of 



ြပည်ဆိင်ရာအဏြမူစွမ်းအင် အဂျင်စီတိအ့ကာ

း လက်မှတ ် ရးထိးထား သာ 

နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများ 

ထိန်းချုပ ် စာင့်ကပ် ရးက ိကျင့်သးရန်အတွက် 

၂၀၁၃ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နတ့ွင ်

ထပ်တိးချုပ်ဆိသည့် စာချုပ်ကိ ဆိသည်။  

safeguards in connection with the 

NPT which was signed on 17th 

September, 2013. 

 

 (ဃ) လပ်ငန်း နရာ ဆိသည်မှာ နျူကလီးယား 

အ ဆာက်အအ တစ်ခအတွက် နိင်င တာ်က 

သတ်မှတ်ထား သာ ဒီဇိင်း 

သတင်းအချက်အလက်များနှင့် 

ကိက်ညီမရှိသည့် လပ်ငန်း ရပ်ဆိင်းထား သာ 

အ ဆာက်အအအပါအဝင်နှင့် နျူကလီး 

ယားြဒပ်ပစ္စည်းများအသး ြပု နသည့် 

(d) Site means that area delimited by 

the State in the relevant design 

information for a facility, including 

a closed-down facility, and in the 

relevant information on a location 

outside facilities where nuclear 

material is customarily used, 

including a closed-down location 



လပ်ငန်းရပ်ဆိင်း ထား သာ 

အ ဆာက်အအြပင်ပတည် နရာများအပါ အဝင ်

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းများ အသးြပု နသည့် 

လပ်ငန်း လည်ပတ်မမရှိ သာ 

နျူကလီးယားအ ဆာက်အအအြဖစ် 

သတ်မှတ်ထားြခင်းမရှိသည့် သတင်းအချက ်

အလက်များနှင့် ကိက်ညီမရှိ သာ နရာက ိ

ဆိသည်။ ယင်းတွင်နျူကလီးယား 

ြဒပ်ပစ္စည်းများ မပါဝင် သာ 

ဓာတ် ရာင်ြခည်သင့် ပီး သာ 

ြဒပ်ပစ္စည်းများအား သန်စ့ငရ်န်  

ြပင်းအားြမင့်ဓာတ် ရာင ်

outside facilities where nuclear 

material was customarily used (this 

is limited to locations with hot 

cells or where activities related to 

conversion, enrichment, fuel 

fabrication or reprocessing were 

carried out). It also includes all 

installations, collocated with the 

facility or location, for the 

provision or use of essential 

services, including: hot cells for 

processing irradiated materials not 

containing nuclear material; 

installations for the treatment, 



ြခည်ဆိင်ရာပစ္စည်းများကိကိင်တွယ်ရန် 

စီမထားရှိသည့် အခန်း၊ 

စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းြပုြပင်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်းနှင့် 

စွန်ပ့စ ် ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် နျူကလီးယား 

အ ဆာက်အအများနှင့် 

နာက်ဆက်တွဲစာချုပ်၏ ပဒ်မ ၂-က(၄) ပါ  

နိင်င တာ်က အတည်ြပုသတ်မှတ်ထားသည့် 

ဆက်စပ်အ ဆာက်အဦများ ပါဝင်သည့်  

အ ရးကီးသည့် လပ်ငန်း ဆာင်တာများ 

အသးြပုမ သိမ့ဟတ် စီမ ဆာင်ရွက်မအတွက ်

အ ဆာက် အအနှင့်တည် နရာ 

ပူးတွဲပါဝင ်ေသာ နျူကလီးယားစက်ရ 

storage and disposal of waste; and 

buildings associated with specified 

activities identified by the State 

under Article 2.a(iv) of its 

additional protocol. 



အားလးကိ ဆိသည်။ သိရ့ာတွင် 

လပ်ငန်းရပ်ဆိင်းထားသည့် 

အ ဆာက်အအြပင်ပ တည် နရာများတွင ်

ြပင်းအားြမင့် 

ဓာတ် ရာင်ြခည်ဆိင်ရာပစ္စည်းများက ိ

ကိင်တွယ်ရန ်စီမ ထားရှိသည့်အခန်း၊ သိမ့ဟတ် 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းများ ြပာင်းလဲြခင်း၊ 

ပါဝင်ကိန်းြမင့်တင်ြခင်း၊ နျူကလီးယား 

လာင်စာ တာင့် ြပုလပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

သန်စ့င်ြခင်းများ ြပုလပ်သည့် နရာများ 

မပါဝင်။  

 (င) အ ဆာက်အအ ဆိသည်မှာ (e) Facilities  means nuclear facilities, 



နျူကလီးယားအ ဆာက်အအ၊ ဓာတ် ရာင်ြခည ်

ပးစက်၊ ယူ ရနီယသတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်းနှင ့်  

ယင်းသတ္တ ုရိင်းသန်စ့င်သည့် အ ဆာက်အအံ၊ 

ရဒီယိ သတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်း စီမခန်ခ့ွဲသည့် 

အ ဆာက်အအနှင့် အကာအကွယ်နငှ့် 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရန်လိအပ်သည့် ပမာဏ ပ မူတည်၍ 

ရဒီယိ သတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများထတ်လပ်ြခင်း၊ 

သန်စ့င်ြခင်း၊ အသး ြပုြခင်း၊ ကိင်တွယ်ြခင်း၊ 

သိ လှာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် စွန်ပ့စ ်

ြခင်းတိြ့ပုလပ်သည့် နရာကိဆိသည်။ 

irradiation installations, some 

mining and raw material 

processing facilities such as 

uranium mines; radioactive waste 

management facilities; and any 

other places where radioactive 

material is produced, processed, 

used, handled, stored or disposed 

of, on such a scale that 

consideration of protection and 

safety is required. 

 (စ) နျူကလီးယားအ ဆာက်အအ ဆိသည်မှာ (f) Nuclear facility means any facility 



နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်းများကိ အသးြပု၍ 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများကိ 

ဆာင်ရွက်သည့် 

မည်သည့်အ ဆာက်အအကိမဆိနှင့် 

စွမ်းအင်ထတ်နျူကလီးယားစက်ရ၊ 

သ တသနဓာတ် ပါင်းဖိ၊ 

လာင်စာထတ်လပ်သည့်စက်ရ၊ 

အသးြပု ပီး လာင်စာက ိ

သိ လှာင်သည့်အ ဆာက်အအ၊ ပါဝင်ကိန်း 

ြမင့်တင်သည့် စက်ရ၊ ြပန်လည်သန်စ့င်သည့် 

အ ဆာက်အအတိအ့ပါအဝင် ဦးစီးဌာန 

သတ်မှတ်ထားသည့် အြခားမည်သည့် အ ဆာက ်

အအကိမဆိ ဆိသည်။  

where activities or practices 

utilizing nuclear material are 

conducted, including a nuclear 

power plant, research reactor, fuel 

fabrication plant, spent fuel storage 

facility, enrichment plant, 

reprocessing facility or any other 

facility determined by The 

Department of Nuclear Safety. 

 (ဆ) အ ဆာက်အအြပင်ပတည် နရာ ဆိသည်မှာ (g) Location outside facilities (LOF) 



နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်း အသားတင် 

အ လးချိန် ၁ကီလိဂရမ်ပမာဏ သိမ့ဟတ် 

ယင်းထက်ငယ် သာပမာဏကိ အသးြပု သာ 

အ ဆာက်အအတစ်ခမဟတ်သည့် 

ထူ ထာင်မတစ်ခ သိမ့ဟတ် တည် နရာ 

တစ်ခကိ ဆိသည်။ 

means any installation or location, 

which is not a facility, where 

nuclear material is customarily 

used in amounts of one effective 

kilogram or less”.  

   (ဇ) အန္တရာယ်ကင်းအဆင့် ဆိသည်မှာ 

လိင်စင် ပးထား သာ လပ်ငန်းများအတွင်း 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများ သိမ့ဟတ် 

ရဒီယိသတ္တ ိကအရာဝတ္ထ ုများက ိ ဦးစီးဌာနက 

ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားမမ ှ ဖယ်ရှားြခင်းကိ 

ဆိသည်။  

(h) Clearance means the removal of 

radioactive material or radioactive 

objects within authorized practices 

from any further control by The 

Department of Nuclear Safety. 

 (ဈ) ဖျက်သိမ်းြခင်း ဆိသည်မှာ 

စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းထားရှိသည့် အ ဆာက်အအမှလွဲ၍ 

(i) Decommissioning means all steps 

leading to the release of a facility, 



အြခားအ ဆာက်အအတစ်ခခအား 

လပ်ငန်းဖျက်သိမ်းထားသည့် အ ြခအ နကိ 

အတည်ြပု ြခင်းမှလွဲ၍ 

နည်းဥပ ဒဆိင်ရာထိန်းချုပ်မ၏ တစ်စိတ်တစ ်

ဒသကိလည်း ကာင်း၊ 

အားလးကိလည်း ကာင်း ဖယ်ရှား 

ရန်ဦးတည်သည့် အဆင့်အားလးကိဆိသည်။ 

ယင်းတွင် ညစ်ညမ်းမ လာ့ချြခင်းနှင့် 

စနစ်တကျဖျက်သိမ်းြခင်း လပ်ငန်း အဆင့်ဆင့် 

ပါဝင်သည်။ 

other than a disposal facility, from 

regulatory control other than 

confirming the decommissioned 

status of a facility. These steps 

include the processes of 

decontamination and dismantling. 

 (ည) စွန်ထ့တ်ြခင်း ဆိသည်မှာ 

နျူကလီးယားအ ဆာက်အအများ ပမှန်လပ်ငန်း 

လည်ပတ် နစဉ ် ထွက်ရှိလာ သာ အရည ်

သိမ့ဟတ် အ ငွအ့ ြခတွင်ရှိ သာ 

(j) Discharges means planned and 

controlled releases into the 

environment, as a legitimate 

practice, within limits authorized 



ရဒီယိသတ္တ ိက ြဒပ်ပစ္စည်းများကိ 

တရားဝင်လပ်ငန်းတစ်ခအ နြဖင့် စနစ်တကျစီမ 

ဆာင်ရွက်ထား ပီး ဦးစီးဌာနက ထိန်းချုပ ်မြဖင် ့

ခွင့်ြပုထား သာ ကန်သ့တ်ချက်ြဖင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်သိ ့ထတ်လတ်ြခင်းက ိဆိသည်။ 

by The Department of Nuclear 

Safety, of liquid or gaseous 

radioactive material that originates 

from regulated nuclear facilities 

during normal operation. 

 (ဋ) ကင်းလွတ်ခွင့် ဆိသည်မှာ ပင်ရင်း သိမ့ဟတ် 

လပ်ငန်းတစ်ခမ ှ ဓာတ် ရာင်ြခည ်

ရရှိမပမာဏသည် အန္တရာယ်ရှိမ သိမ့ဟတ် 

အမှန်တကယ်ဓာတ် ရာင်ြခည်ရရှိမ 

ပမာဏအ ပ အ ြခခ၍ 

သတ်မှတ်ထိန်းချုပ်ရန်လိအပ်သည့် 

ပမာဏ အာက ် အလွန် သးငယ် သာ ကာင့် 

ဦးစီးဌာနက ထိန်းချုပ်ရန ် မလိအပ်ဟ 

သတ်မှတ်ထားြခင်း ကိ ဆိသည်။ 

(k) Exemption means the 

determination by The Department 

of Nuclear Safety that a source or 

practice need not be subject to 

some or all aspects of regulatory 

control on the basis that the 

exposure (including potential 

exposure) due to the source or 

practice is too small to warrant the 



application of those aspects or that 

this is the optimum option for 

protection irrespective of the actual 

level of the doses or risks. 

 (ဌ) တင်ပိြ့ခင်း ဆိသည်မှာ ပင်ရင်းများအပါအဝင် 

နျူကလီးယား သိမ့ဟတ် အြခား ရဒီယိ 

သတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများကိ 

တင်ပိသ့ည့်နိင်ငမှစတင်၍တင်သွင်းသည့်နိင်ငသိ ့

ရပ်ပိင်း ဆိင်ရာလဲ ြပာင်းြခင်းကိ ဆိသည်။ 

(l) Export means the physical transfer, 

originating from the Republic of 

the Union of Myanmar, into an 

importing State, of nuclear or other 

radioactive material, including 

sources and specified equipment 

and non-nuclear material listed in 

Annex II of the Additional 

Protocol. 



 (ဍ) တင်သွင်းြခင်း ဆိသည်မှာ ပင်ရင်းအပါအဝင် 

နျူကလီးယား သိမ့ဟတ် 

အြခား ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများက ိ တင်ပိ ့

သည့်နိင်ငမှ တင်သွင်းသည့်နိင်င သိမ့ဟတ် 

တင်သွင်းသည့် နိင်ငရှိ လက်ခသူထသိ ့

ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ လဲ ြပာင်းြခင်းကိ ဆိသည်။ 

(m) Import means the physical transfer, 

into the Republic of the Union of 

Myanmar or to a recipient in the 

Republic of the Union of 

Myanmar, originating from an 

exporting State, of nuclear or other 

radioactive material, including 

sources and specified equipment 

and non-nuclear material listed in 

Annex II of the Additional 

Protocol. 

 (ဎ) အိင်းယွနး်ြဖစ် ရာငြ်ခည် ဆိသည်မှာ 

ဇီဝဆိင်ရာြဒပ်ပစ္စည်း များတွင ်

အိင်းယွန်းအတွဲများ ထတ် ပးနိင်စွမ်းရှိ သာ 

(n) Ionizing radiation, for the purposes 

of radiation protection, means 

radiation capable of producing ion 



ဓာတ် ရာင်ြခည်ကိ ဆိသည်။ pairs in biological materials. 

 (ဏ)လိင်စင် ဆိသည်မှာ အ ဆာက်အအ သိမ့ဟတ် 

လပ် ဆာင်မ နှင့် ဆက်စပ် န သာ 

သတ်မှတ်ထားသည ့်  လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ရန ်

ဦးစီးဌာနက ထတ် ပးသည့် တရားဝင ်

စာရွက်စာတမ်းကိ ဆိသည်။ 

(o) Licence means a legal document 

issued by The Department of 

Nuclear Safety granting 

authorization to perform specified 

activities related to a facility or 

activity. 

 (တ) လိင်စငရ်ရှိသူ ဆိသည်မှာ လပ် ဆာင်မတစ်ခ 

သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းတစ်ခအတွက် အထူးသြဖင့် 

ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း 

မ၊လြခုမတိန့ှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသူအြဖစ် 

အသိအမှတ်ြပု ခထားရ ပီး 

ထိလပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မအတွက် လပ်ပိင်ခွင့် 

(p) Licensee means the holder of a 

current licence granted for an 

activity or practice who has 

recognized rights and duties for the 

activity or practice, particularly in 

relation to safety, security and 



ပးအပ်ထားြခင်းခရ သာ လက်ရှိလိင်စင ်

ကိင် ဆာင်ထား သူကိ ဆိသည်။ 

safeguard. 

 (ထ) နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း ဆိသည်မှာ 

ပလူတိနီယ၊ ယူ ရနီယ-၂၃၃ သိမ့ဟတ် 

ယူ ရနီယ ပါဝင်ကိန်းြမင့်တင်ထားသည့် 

ယူ ရနီယ-၂၃၃အိင်ဆိတပ် သိမ့ဟတ် 

ယူ ရနီယ-၂၃၅ အိင်ဆိတပ် သိမ့ဟတ် 

ဦးစီးဌာနက  နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း အြဖစ် 

အမျို းအစားသတ်မှတ်ဆးြဖတ်ထား သာ 

ြဒပ်ပစ္စည်းကိ ဆိသည်။ 

(q) Nuclear material means plutonium, 

uranium-233, or uranium enriched 

in the isotopes uranium-233 or 

uranium-235, or any other material 

The Department of Nuclear Safety 

determines should be classified as 

nuclear material. 

 (ဒ) နျူကလီးယားလပင်န်းနှင့်လပ် ဆာင်မများ 

ထနိး်ချုပ ် စာင့် ကပ် ရး ကျင့်သးရန် 

ရည်ရွယ်ချက်အတွက််  

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း  ဆိသည်မှာ 

(r) Nuclear material, for purposes of 

the application of International 

Atomic Energy Agency safeguards, 

means any special fissionable 



အထူးကွဲထွက်နိင် သာ 

မည်သည့်ြဒပ်ပစ္စည်းကိမဆိ သိမ့ဟတ် 

ြမန်မာနိင်ငံနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဏြမူ 

စွမ်းအင် အဂျင်စီတိအ့ကား ရးထိးထား သာ 

သ ဘာတူညီချက်တွင ် ဖာ်ြပထားသည့် ပင်ရင်း 

ြဒပ်ပစ္စည်းများကိ ဆိသည်။ ယင်းတွင်သတ္တ ုရိင်း 

သိမ့ဟတ် သတ္တ ုရိင်းကင်းကျန်တိ ့မပါဝင် စရ။ 

material or source material as 

defined in the relevant Safeguards 

Agreement between the Republic 

of the Union of Myanmar and the 

International Atomic Energy 

Agency; it shall not be interpreted 

as applying to ore or ore residue. 

 (ဓ) နျူကလီးယားထိခိက်ပျက်စီးမဆိင်ရာ 

ပး လျာ်ရနတ်ာဝန်ရှိမ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း ဆိသည်မှာ 

သဘာဝတွင ် တွရ့ှိနိင် သာ ယူ ရနီယနှင့် 

အစွမ်း လျာ့ ယူ ရနီယများမဟတ်သည့် 

နျူကလီးယားဓာတ် ပါင်းဖိ၏ ြပင်ပ၌ 

ကိယ်တိင်ချိတ်ဆက်တ ့ြပန်ြဖစ်စဉ်ြဖင့့်  

(s)  Nuclear material for Nuclear 

Liability and Coverage means: (i) 

Nuclear fuel, other than natural 

uranium and depleted uranium, 

capable of producing energy by a 

self-sustaining chain process of 

nuclear fission outside a nuclear 



နျူကလီးယား ကွဲထွက်ြခင်းကိြဖစ် စ၍ 

စွမ်းအင်ထတ် ပးနိင် သာ ြဒပ် ပစ္စည်းတစ်မျို း 

သိမ့ဟတ ် အြခားြဒပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပါင်းစပ် 

ထားသည့် နျူကလီးယား လာင်စာနှင့် 

ရဒီယိသတ္တ ိက ထွက်ကန ် သိမ့ဟတ် 

စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းတိက့ိ ဆိသည်။ 

reactor, either alone or in 

combination with some other 

material; (ii) Radioactive products 

or waste. 

 (န) နျူကလီးယား သိမ့ဟတ် 

ဓာတ် ရာင်ြခည်ဆိငရ်ာအ ရး ပ အ ြခအ န 

ဆိသည်မှာ နျူကလီးယား ချိတ်ဆက်တ့ြပန်မ 

တစ်ခ ကာင့် သိမ့ဟတ် ချိတ်ဆက်တ့ြပန်မ 

တစ်ခမ ှ ထွက်ရှိလာ သာ 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများ၏ ယိယွင်း 

ြခင်းမှ ြဖစ် ပ လာ သာ စွမ်းအင် ကာင့် 

လည်း ကာင်း၊ 

(t)  Nuclear or radiological emergency 

means an   emergency in which 

there is, or is perceived to be, a 

hazard due to: (a) the energy 

resulting from a nuclear chain 

reaction or from the decay of the 

products of a chain reaction; or (b) 

radiation exposure.          



ဓာတ် ရာင်ြခည်သင့်မ ကာင့်လည်း ကာင်း 

ဘးအန္တရာယ ် ြဖစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်နိင်သည်ဟ ယူဆရ သာ 

အ ရး ပ  အ ြခအ နတိက့ိ ဆိသည်။    

 (ပ) လည်ပတ် မာင်းနငှသ် ူ ဆိသည်မှာ မည်သည့် 

နျူကလီးယား အ ဆာက်အအ သိမ့ဟတ် 

ပင်ရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လပ်ငန်း 

များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် နျူကလီးယား၊ 

ဓာတ် ရာင်ြခည်၊ 

ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများအတွက် သာ် 

လည်း ကာင်း၊ယင်းတိက့ိ 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ 

သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး 

(u) Operator means any organization 

or person applying for an 

authorization, or that is authorized 

or responsible for nuclear, 

radiation, radioactive waste or 

transport safety when undertaking 

activities or in relation to any 

nuclear facility or source. This 

includes private individuals, 

governmental bodies, consignors or 



တိအ့တွက် သာ်လည်း ကာင်း တာဝန်ရှိသ ူ

သိမ့ဟတ် လပ်ပိင်ခွင့်ရရှိသူ သိမ့ဟတ် 

လပ်ပိင်ခွင့်ကိ လာက်ထားသူက ိ ဆိသည်။ 

ယင်းတွင် ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စည်းများ၊ 

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ  ့ အစည်းများ၊ 

လဲအပ်ထားသူများ သိမ့ဟတ် သယ် ဆာင ်

သူများ၊ လိင်စင်ရရှိသူများ၊ ဆးရများ 

သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်လပ်ငန်း လပ် ဆာင်သူများ 

ပါဝင်သည်။ 

carriers, licensees, hospitals or self-

employed persons. 

 (ဖ) ပင်ရင်း ဆိသည်မှာ 

အိင်းယွန်းြဖစ် ရာင်ြခည်ထွက်ရှိြခင်း သိမ့ဟတ် 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများ သိမ့ဟတ် 

ြဒပ်ပစ္စည်းများ ထတ်လတ်ြခင်းြဖင့် 

(v) Source means anything that may 

cause radiation exposure — such as 

by emitting ionizing radiation or by 

releasing radioactive substances or 



ဓာတ် ရာင်ြခည်သင့်မ ြဖစ် စနိင်သည့် အရာကိ 

ဆိသည်။ 

material — and can be treated as a 

single entity for protection and 

safety purposes. 

 (ဗ) ရဒယီိသတ္တ ိကပင်ရင်း ဆိသည်မှာ 

နည်းဥပ ဒထိန်းချုပ်မမ ှ

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုမထားသည့် 

သးငယ် သာထည့်သိရာ အတွင်း 

အ သပိတ်ထား သာ သိမ့ဟတ် တင်းကပ်စွာ 

ပါင်းစည်းထား သာ အစိင်အခဲပစရှိ 

ရဒီယိသတ္တ ိက ြဒပ်ပစ္စည်းနှင့် 

ရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းမ ှ ယိစိမ့်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

ကျို းပျက်ြခင်းြဖစ်လင် ထတ်လတ် သာ ရဒီယိ 

သတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းကိဆိသည်။ သိ ့ သာ ်

စွန်ပ့စ်ရန ် သးငယ် သာ ထည့်သိရာအတွင်း 

(w) Radioactive source means 

radioactive material that is 

permanently sealed in a capsule or 

closely bonded in a solid form and 

that is not exempt from regulatory 

control; it also includes any 

radioactive material released if the 

radioactive source is leaking or 

broken, but does not mean material 

encapsulated for disposal, or 

nuclear material within the nuclear 



ထည့်သွင်းထား သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

သ တသနနှင့် စွမ်းအင်ထတ် 

နျူကလီးယားဓာတ် ပါင်းဖိတိ၏့ နျူကလီးယား 

လာင်စာပတ်လည်အတွင်းရှိ နျူကလီးယား 

ြဒပ်ပစ္စည်းများ မပါဝင်။ 

fuel cycles of research and power 

reactors. 

 (ဘ)   ဓာတ် ရာင်ြခည်ပငရ်င်း ဆိသည်မှာ 

ရာင်ြခည်ထတ် စက်ကိရိယာ သိမ့ဟတ် 

ရဒီယိ သတ္တ ိကပင်ရင်း သိမ့ဟတ် 

သ တသနနှင့် စွမ်းအင်ထတ်နျူကလီးယား 

ဓာတ် ပါင်းဖိ တိ၏့ 

နျူကလီးယား လာင်စာပတ်လည်နှင့် 

မသက်ဆိင် သာ အြခား သာ ရဒီယိ 

သတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း တစ်ခကိ ဆိသည်။ 

(x) Radiation source means a radiation 

generator, or a radioactive source 

or other radioactive material 

outside the nuclear fuel cycles of 

research and power reactors. 

 (မ) ပိင်ရှင်မဲ့ပငရ်င်း ဆိသည်မှာ (y) Orphan source means a radioactive 



သတ်မှတ်ထိန်းချုပ်မ အာက ် တွင ်

လးဝမရှိခဲ့ြခင်း သိမ့ဟတ် စွန်ပ့စ်ြခင်း၊ 

ပျာက်ဆးြခင်း၊ အထားမှားြခင်း၊ ခိးယူြခင်း 

သိမ့ဟတ ် လိင်စင်မရဘ ဲ

ရ ့ ြပာင်းြခင်းတိ ့ ကာင့် 

သတ်မှတ်ထိန်းချုပ်မ အာက်တွင ် မရှိ သာ 

ရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းကိ ဆိသည်။ 

source which is not under 

regulatory control, either because it 

has never been under regulatory 

control or because it has been 

abandoned, lost, misplaced, stolen 

or transferred without proper 

authorization. 

 (ယ) ရဒယီိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း ဆိသည်မှာ 

နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်းနှင့် တစ်ခ သိမ့ဟတ် 

တစ်ခထက်မကပိ သာ အိင်းယွန်းြဖစ် 

ဓာတ် ေရာင်ြခည ်အယ်လဖာ၊ ဘီတာ၊ နျူထရွန ်

အမန်နှင့်ဂမ္မာ ရာင်ြခည်များ ထွက်ရှိြခင်းြဖင့် 

အလိ အ လျာက ် ပို ကွဲြခင်းြဖစ်နိင် သာ 

(z) Radioactive material means 

material designated in the law of 

the Republic of the Union of 

Myanmar or by The Department of 

Nuclear Safety as being subject to 

regulatory control. 



နျူကလီးယပ်များ ပါဝင်သည့် 

အြခား ရဒီယိသတ္တ ိကအရာဝတ္တ ုများနှင့် 

၎င်းတိ၏့ ရဒီယိသတ္တ ိကနိင် သာ သိမ့ဟတ် 

ကွဲထွက် 

ြခင်းြဖင့်နျူကလီးယားစွမ်းအင်ထတ်လွတ် 

နိင်စွမ်း သာ ဂဏ်သတ္တ မိျား ကာင့် 

လူ၏အသက ် သဆး စနိင်ြခင်း၊ လူ၏ခန္ဓာ 

ကိယ်အား ြပင်းထန်စွာ ထိခိက်ဒဏ်ရာရ စြခင်း  

သိမ့ဟတ် ပိင်ဆိင်မများ  သိမ့ဟတ် 

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ကီးမားစွာ 

ပျက်စီး စြခင်းြဖစ်နိင် သာ ပစ္စည်းများကိ 

ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် နိင်င တာ်၏ 



တည်ဆဲ ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် သတ်မှတ် သာ 

သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာနက 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ် သာ 

ြဒပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ 

 (ရ) ရဒယီိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်း ဆိသည်မှာ 

လပ်ငန်းများ သိမ့ဟတ် ကားဝင ်

ဆာင်ရွက်ြခင်းမ ှ ကျန်ရှိ နသည့် 

မည်သည့်ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ အသွင်သ ာန်မဆိ 

ရှိ ပီး ၎င်းကိ 

ထပ်မသးစွဲရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိ သာ 

ြဒပ်ပစ္စည်းများကိ ဆိသည်။ ယင်းတွင် 

သတ်မှတ်အ ြခခ လိအပ်ချက်တွင ်

ဖာ်ြပထား သာ လွတ်ကင်းြခင်းအဆင့်ထက် 

(aa) Radioactive waste means 

material, in whatever physical 

form, remaining from practices or 

interventions and for which no 

further use is foreseen (i) that 

contains or is contaminated with 

radioactive substances and has an 

activity or activity concentration 

higher than the level set for 



ရဒီယိသတ္တ ိ ကမ သိမ့ဟတ် 

ရဒီယိသတ္တ ိကမြပင်းအား ပိြမင့် နြခင်းနှင့် 

ရဒီယိသတ္တ ိကပစ္စည်းများ ပါဝင် နမ သိမ့ဟတ် 

ညစ်ညမ်း နမနှင့် ဓာတ် ရာင်ြခည်သင့်မ 

များပါဝင်သည်။ 

clearance from regulatory 

requirements, and (ii) exposure to 

which is not excluded under 

applicable regulations. 

 (လ) မတှပ်တငြ်ခငး် ဆိသည်မှာ 

အန္တရာယ်ရှိမနည်းပါး သာ သိမ့ဟတ် 

အသင့်အတင့် ရှိ သာလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရန ် တရားဝင ် တာဝန်ရှိပဂ္ဂုလ်က 

အ ဆာက်အအ သိမ့ဟတ် ပစ္စည်းကိရိယာတိ၏့ 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမ အကဲြဖတ် ြခင်းအား 

စနစ်တကျကို တင် ဆာင်ရွက် ပီး ဦးစီးဌာနသိ ့

တင်သွင်းရမည့် လိင်စင် တာင်းခြခင်းကိ 

ဆိသည်။ 

(bb) Registration means a form of 

authorization for practices of low 

or moderate risk whereby the legal 

person responsible for the practice 

has, as appropriate, prepared and 

submitted a safety assessment of 

the facility or equipment to The 

Department of Nuclear Safety. 



 (ဝ)   အသးြပု ပးီ လာင်စာ ဆိသည်မှာ 

ဓာတ် ရာင်ြခည်သင့်ြခင်း ခရပီး သာ 

ဓာတ် ပါင်းဖိ အူတိင်မှ အပီးအပိင်ဖယ်ထတ် 

ထားသည့် နျူကလီးယား လာင်စာကိ ဆိသည်။ 

(cc) Spent fuel means nuclear fuel that 

has been irradiated in and 

permanently removed from a 

reactor core. 

 (သ) ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှငး် ရး ဆိသည်မှာ 

ဓာတ် ရာင်ြခည ် အန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ 

အ ဆာက်အအနှင့် လပ် ဆာင ် မများတွင် 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမရှိ စ ရးနှင့် လူနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်တိက့ိ ဓာတ် ရာင်ြခည်အန္တရာယ်မ ှ

ကာကွယ် ထားရှိြခငး်ကိ ဆိသည်။ 

(dd) Safety  means the protection of 

people and the environment against 

radiation risks, and the safety of 

facilities and activities that give 

rise to radiation risks. 

 (ဟ) လြခု ရး ဆိသည်မှာ နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း 

သိမ့ဟတ် အြခား ရဒီယိသတ္တ ိက 

ြဒပ်ပစ္စည်းပါဝင် သာ သိမ့ဟတ် 

၎င်းတိန့ှင့်ဆက်စပ်အ ဆာက်အအများအား 

(ee) Security means the prevention 

and detection of, and response to, 

theft, sabotage, unauthorized 

access, illegal transfer or other 



ခိးယူြခင်း၊ အကမ်းဖက်ြခင်း၊ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲ

ဝင် ရာက်ြခင်း၊ တရားမဝင်လဲ ြပာင်းြခင်း 

သိမ့ဟတ် အြခား သာ ပျက်စီး စရန်ရည်ရွယ်၍ 

လပ် ဆာင်ြခင်းများကိ ကိုတင ် ကာကွယ်ြခငး်၊ 

ထာက်လှမ်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင ်

ရွက်ြခင်းတိက့ိ ဆိသည်။ 

malicious acts involving nuclear or 

other radioactive material, or their 

associated facilities. 

 

 (ဠ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး ဆိသည်မှာ 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အြခား သာ 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများကိ 

ရ ့ ြပာင်းရာတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်သည့် လပ်ငန်း 

လည်ပတ်မ များနှင့် အ ြခအ နများအားလးကိ 

ဆိသည်။ ယင်းတွင် အထပ်အပိးများကိ 

ပစထတ်ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း 

ြခင်းနှင့် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်းတိအ့ြပင် 

(ff) Transport means all operations and 

conditions associated with and 

involved in the movement of 

nuclear or other radioactive 

material. This includes the design, 

manufacture, maintenance and 

repair of packaging, and the 

preparation, consigning, loading, 



အဆိပါပစ္စည်းနှင့် အထပ်အပိးများကိ 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ကန်ပစ္စည်း ပးပိြ့ခင်း၊ 

ကန်တင်ြခင်း၊ တစ်ဆင့်ခ နရာတွင် 

သိ လှာင်ြခင်းအပါအဝင် သယ်ယူြခင်း၊ 

နာက်ဆး ရာက်ရှိရမည့်် နရာတွင် 

ကန်ချြခင်းနှင့် လက်ခြခင်းတိ ့ပါဝင်သည်။ 

carriage including in-transit 

storage, unloading and receipt at 

the final destination of loads of 

such material and packages. 

 (အ) နျူကလီးယားထိခိက်ပျက်စီးမဆိင်ရာ 

ပး လျာ်ရန ်တာဝန်ရှိမ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 

နျူကလီးယားထူ ထာင်မ ဆိသည်မှာ 

ရ ကာင်းနှင့် လ ကာင်းသယ်ယူပိ ့ ဆာင် 

ရးယာဥ်တွင ် တွန်းကန်အားရရှိရန် 

သိမ့ဟတ် အြခား သာ ရည်ရွယ်ချက် 

တစ်ခခအတွက် စွမ်းအားပင်ရင်းတစ်ခ အြဖစ် 

အသးြပုရန်တပ်ဆင်ထား သာ နျူကလီးယား 

(gg) Nuclear installation for Nuclear 

Liability and Coverage means: (i) 

Any nuclear reactor other than one 

with which a means of sea or air 

transport is equipped for use as a 

source of power, whether for 

propulsion thereof or for any other 

purpose; (ii) Any factory using 



ဓာတ် ပါင်းဖိအပါအဝင် 

မည်သည့်နျူကလီးယား ဓာတ် ပါင်းဖိ ကိမဆိ၊ 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ရန ်

နျူကလီးယား လာင်စာ အသးြပုထား သာ 

စက်ရ သိမ့ဟတ် 

ဓာတ် ရာင်ြခည် ပးထား သာ နျူကလီးယား 

လာင်စာက ိ ြပန်လည်သန်စ့င်ြခင်း 

လပ် ဆာင် သာ စက်ရများအပါအဝင် 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းများကိ သန်စ့င်ြခင်း 

လပ် ဆာင် န သာ  စက်ရ၊ နျူကလီးယား 

ြဒပ်ပစ္စည်း ထည့်သွင်း 

သယ် ဆာင်သည့်ယာဥ်နှင့် 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း သိ လှာင်သည့် 

အ ဆာက ်အအတိက့ိ ဆိသည်။ 

nuclear fuel for the production of 

nuclear material or any factory for 

the processing of nuclear material, 

including any factory for the 

reprocessing of irradiated nuclear 

fuel; (iii) Any facility where nuclear 

material is stored, other than 

storage incidental to the carriage of 

such material. 

 



 (ကက) နျူကလီးယားဓာတ် ပါင်းဖိ ဆိသည်မှာ 

နျူထရွန်ပင်ရင်း ထပ်မမလိအပ်ဘဲ ကိယ်တိင် 

ချိတ်ဆက ် တ ့ြပန်ြဖစ်စဉ်ြဖင့့် 

နျူကလီးယားကွဲထွက်ြခင်းြဖစ်နိင် သာ 

နျူကလီးယား လာင်စာများ 

အစီအစဉ်တကျပါဝင်သည့် ဖွဲ စ့ည်း 

တည် ဆာက်မမျို းကိ ဆိသည်။  

(hh) Nuclear reactor means any 

structure containing nuclear fuel in 

such an arrangement that a self-

sustaining chain process of nuclear 

fission can occur therein without an 

additional source of neutrons. 

 (ခခ) နျူကလီးယားထိခိက်မများ ဆိသည်မှာ 

အသက်အန္တရာယ် ဆးရးမ သိမ့ဟတ် 

တစ်ကိယ် ရဒဏ်ရာရမ၊  စည်းစိမ်ဥစ္စာ 

ဆးရးမ သိမ့ဟတ် ထိခိက်ပျက်စီးမ၊ အဆိပါ 

ဆးရးမများ၊ ဒဏ်ရာရမများ၊ 

ထိခိက်ပျက်စီးမများ ကာင့် ပ ပါက် 

လာမည့် စီးပွား ရးပျက်စီးဆးရးမ၊ 

(ii) Nuclear damage means: 

(i)   Loss of life or personal injury; 

(ii)  Loss of or damage to property; 

(iii) Economic loss arising from 

loss or damage referred to in 

subsection (i) or(ii), in so far as 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက ်

ယိယွင်းပျက်စီးမများအား မူလအ ြခ 

အ န ရာက် အာင ်

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်ကန်ကျစရိတ်၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်အားစီးပွားြဖစ်အသးချြခင်းသိမ့ဟတ်အြခ

ား မည်သည့် အသးချြခင်းမှမဆိ ရရှိမည့် 

ဝင် ငွများဆးရးမများ၊ ကိုတင ်

ကာကွယ်အ ရးယူ 

ဆာင်ရွက်ြခင်းများအတွက ်ကန်ကျ စရိတ်နှင့် 

ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းများ ကာင့် ြဖစ် ပ လာ 

သည့် ထပ်မထိခိက ် ဆးရးမများအတွက် 

ကန်ကျစရိတ်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား 

စီးပွားြဖစ် အသးချြခင်း သိမ့ဟတ် 

not included in those subsections, 

if incurred by a person entitled to 

claim in respect of such loss or 

damage; 

(iv) The costs of measures of 

reinstatement of impaired 

environment, unless such 

impairment is insignificant, if 

such measures are actually taken 

or to be taken, and in so far as 

not included in subsection (ii); 

(v) Loss of income deriving from 

an economic interest in any use 



အြခားမည်သည့် အသးချြခင်းမှမဆိ ရရှိမည့် 

ဝင် ငွများ ဆးရးမများမှလွဲ၍ 

အြခား သာစီးပွား ရး ဆးရးမများကိ 

ဆိသည်။  

or enjoyment of the environment, 

incurred as a result of a 

significant impairment of that 

environment, and in so far as not 

included in subsection (ii); 

(vi) The costs of preventive 

measures, and further loss or 

damage caused by such 

measures; 

(vii) Any other economic loss, other 

than any caused by the 

impairment of the environment, 

if permitted by the general law 



on civil liability of the competent 

court,  

 (ဂဂ) နျူကလီးယားထူးြခားြဖစ်ရပ ် ဆိသည်မှာ 

မူလြဖစ်ရပ ် တစ်ခတည်းက န၍ 

ပ ပါက်လာ သာ နျူကလီးယား 

ပျက်စီးမကိြဖစ် စသည့် ြဖစ်ပွားမ သိမ့ဟတ် 

ဆက်တိက် ြဖစ်ပွားမမျို း သိမ့ဟတ် 

ကိုတင်ကာကွယ်မဆိင်ရာ အ ရး 

ပ ဆာင်ရွက်ထားမ 

အတိင်းအတာကိ ကျာ်လွန်၍ 

နျူကလီးယားပျက်စီးမ ြဖစ် စနိင်သည့် 

ြပင်းထန်စွာ ပ ပါက်လာနိင်မည့် 

ခိမ်း ြခာက်မကိဖန်တီး သာ ြဖစ်ရပ်ကိ 

ဆိသည်။ 

(jj) Nuclear incident means any 

occurrence or series of occurrences 

having the same origin which 

causes nuclear damage or, but only 

with respect to preventive 

measures, creates a grave and 

imminent threat of causing such 

damage. 

 



 (ဃဃ) ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတ 

ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနကိ ဆိသည်။ 

(kk) Ministry means the Ministry of 

Science and Technology of the 

Union Government. 

 (ငင)  ကာ်မတ ီ ဆိသည်မှာ 

ဤဥပ ဒအရဖွဲ စ့ည်းထား သာ 

နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်း ရး ကာ်မတီကိ ဆိသည်။ 

(ll) Committee means the Nuclear 

Safety Committee according to this 

law. 

Committee means Nuclear Safety 

Committee organized by Nuclear 

Safety Law. 

Committee means the Nuclear Safety 

Committee formed by the Union 

Government under this law. 

 (စစ) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ (mm) Department means the Nuclear 



ဖွဲ စ့ည်းထား သာ 

နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်း ရးဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်။ 

Safety Department designated by 

this law as having the legal 

authority to conduct the regulatory 

process under this Law, including 

issuing licences. 

Department means the Nuclear Safety 

Department formed under this law.  

 (ဆဆ) ဦးစီးဌာန၏ထိန်းချုပ်မ ဆိသည်မှာ 

ရဒီယိသတ္တ ိက စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ 

စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရည်ရွယ်ချက် အတွက် 

ဤဥပ ဒအရ တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ 

ဦးစီးဌာနက 

ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများထားရှိရာ 

(nn) Control of the Department means 

the     Department assigned duty to 

control the site where radioactive 

wastes are kept/ stored for the 

purpose of waste management. In 

which  



လပ်ငန်း နရာအား ထိန်းချုပ်ြခင်းကိ ဆိသည်။ 

ယင်းစကား ရပ်တွင ်

ဆာင်ရွက်ဆဲထိန်းချုပ်မများြဖစ်သည့် 

စာင့်ကည့် ြခင်း၊ 

စဥ်ဆက်မြပတ် စာင့်ကည့်မှတ်တမ်းတင်ြခင်

း၊ မူလ အ ြခ ရာက် အာင် 

ြပန်လည် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိပ့ါဝင် ပီး၊ 

ဆာင်ရွက် ပီးထိန်းချုပ်မတွင ်

စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ အပီးတိင် ထားရှိမည့် 

ြမ နရာအသးြပုြခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် 

ထိန်းချုပ်မ ပါဝင်သည်။ 

အခန်း

(၂

) 

ရည်ရွယ်ချက်များ Chapter II 

Objectives 



 ၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်-  

(က) နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့် 

ယင်း၏အသးချမများအား ငိမ်းချမ်းစွာနှင့် 

အကျို းရှိစွာ အသးြပုနိင် ရးအတွက် ခွင့်ြပု 

ပးနိင်ရန်၊  

(ခ)  ပစ္စ ပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်ကာလတိတ့ွင် 

လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင ် အ ပ  

အိင်းယွန်းြဖစ် ရာင်ြခည်သင့်ြခင်းအန္တရာယ်မှ 

ကင်း ဝး စရန်၊ 

 

 

 

 

3. The objectives of this Law are as 

follows: 

(a) To allow for the benificial and 

peaceful uses of nuclear energy and 

its applications; 

(b) To provide for the adequate 

protection of people and the 

environment, now and in the future, 

against the harmful effects of 

ionizing radiation and for the safety 

and security of radiation sources 

[nuclear facilities] [reference to 

other relevant activities]; 



(ဂ)  ဓာတ် ရာင်ြခည်ပင်ရင်းများ၊ 

နျူကလီးယားအ ဆာက ် အအ များ၊ 

အြခားသက်ဆိင်သည့် 

နျူကလီးယားလပ် ဆာင်မများ ၏ 

ဘးအန္တရာယ ် ကင်းရှင်း ရးနှင့် 

လြခုမရှိ စ ရး သချာ စရန်၊ 

 

 

 

 

 

 

(ဃ) နျူကလီးယားနည်းပညာ 

အသးချမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိင်င 

(c) To ensure the safety and security of 

radiation sources, nuclear facilities 

and  other relevant nuclear 

activities; 

adequate protection of  nuclear 

activities establish The Department 

of Nuclear Safety with the functions 

and responsibilities set forth in this 

law for the purpose of exercising 

regulatory control over the peaceful 

uses of ionizing radiation; 

(d)To enable the Republic of the Union 

of Myanmar to meet its 



တကာကလိက်နာကျင့်သး လျက်ရှိ သာ 

ကတိကဝတ်များနှင့် အညီ ဆာင်ရွက် စရန်။ 

international obligations in the 

nuclear application fields. 

အခန်း(

၃) 

နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး ကာ်မတ ီ Chapter III 

Nuclear Safety Committee 

 ၄။ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ည်- 

(က)

 နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး

ော်မတီက ိ အာက်ပါပဂ္ဂ လ်များြဖင့် 

ဖွဲ စ့ည်းရမည်-  

 

 

 (၁) ြပည် ထာင်စဝန်ကီး  

4. The Union Governmet shall - 

4.(a) form the Nuclear Safety Committee 

with the following persons -  

4.(a) The Government shall establish the 

Nuclear Safety Committed  comprising the 

following persons:- 

(1) Union Minister  

 Chairman 

Ministry of Science and 



 ဥက္က  

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ 

 (၂) ဒတိယဝန်ကီး    

 အဖွဲ ဝ့င် 

ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန၊   

 (၃) ဒတိယဝန်ကီး    

 အဖွဲ ဝ့င် 

ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန၊   

  

(၄) ဒတိယဝန်ကီး   

 အဖွဲ ဝ့င် 

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊   

Technology 

(2) Deputy Minister  

 Member 

Ministry of Home Affair 

(3) Deputy Minister  

 Member 

Ministry of Health 

(4) Deputy Minister           

Member 

Ministry of Education 



  

 (၅) ဒတိယဝန်ကီး    

 အဖွဲ ဝ့င် 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊  

  

                     (၆) သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန  

အဖွဲ ဝ့င်များ 

                           ြပည် ထာင်စဝန်ကီးကအမည်စာရင်း   

                           တင်သွင်း သာ သိပ္ပပညာရှင်များနှင့်

   

       ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊  

 

(5) Deputy Minister  

 Member 

Ministry of Science and 

Technology  

(6) Scientists and Experts  

Members 

Appointed by the Chairman 

According to the submission of the 

Union Minister, Ministry of Science 

and Technology 

(7) Director General  



 

 

(၇) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်      

အတွင်း ရးမှူ း 

       

နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးဦးစီးဌာန။ 

 

 Secretary 

Department of Nuclear Safety 

 (ခ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ စ့ည်းထား သာ ကာ်မတီက ိ

လိအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည်။ 

(b) According to set forth in Article 4(a), 

the Committee can be reorganized if 

necessary. 

The Committee formed under sub-section 4 

(a) may be reorganized/reformed as 

necessary. 



May recoganized as necessary, the 

Committee formed under sub- sectin (a). 

 ၅။  ကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ 

အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်- 

(က) နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမ၊ 

လြခုမ၊ နျူကလီး ယားလပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင်မများ ထိန်းချုပ် စာင့်ကပ်မ များကိ 

လမ်းညန်ြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊  

(ခ) နိင်င တာ်အစိးရ၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အည ီ

နျူကလီးယား စွမ်းအင် ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများကိ  ေအာင်ြမင်စွာ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ 

ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် 

5. The duties and powers of the Committee 

are as follow; 

(a) Giving guidance and supervision in 

nuclear safety, security and 

safeguards; 

(b) Laying down the policy and 

successfully implementing to the 

nuclear energy development tasks 

in accordance with the guidance of 

the Union of the Government; 

 

 



ဥပ ဒဆိင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ် ပးြခင်း၊ 

(ဂ) ဓာတ် ရာင်ြခည် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် 

လြခု ရး ဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ 

ရးဆွဲနိင် ရးအတွက် လမ်းညန ် ပးြခင်း၊ 

မူဝါဒများ ချမှတ် ပးြခင်း၊ 

(ဃ) နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက် သာ 

သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ သ တသနနှင့်ဖွ ဖ့ို းမ 

လပ်ငန်းများကိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် အား 

ထိခိက်မမရှိ စဘဲ တိးြမင့်လပ်ကိင် 

ဆာင်ရွက်နိင် စ ရးတိအ့တွက ်

လမ်းညန် ပးြခင်း၊ မူဝါဒများ ချမှတ် ပး ြခင်း၊ 

(င) ဦးစီးဌာနအ နြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် အြခား 

ဒသဆိင်ရာ အပ်ချုပ် ရး အဖွဲအ့စည်းများ၏ 

(c) Laying down the policy and giving 

guidance in issuing/ establishing 

rules, regulations and guidance for 

radiation safety and security; 

(d) Laying down the policy and giving 

guidance in science, technology 

and research development tasks 

relating to nuclear energy are 

promoted without impact to the 

environment; 

(e) Laying down the policy and giving 

guidance in cooperation with the 

associated ministries and other 

relevant local governmental 



ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထား သာ 

လပ်ပိင်ခွင့် ဘာင်အတွင်း နျူကလီး 

ယားစွမ်းအင်ကိ လြခု ဘးကင်းစွာ 

အသးြပုြခင်းနှင့် ဆက်စပ် နသည့် 

ကိစ္စရပ်များကိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင် 

ရးအတွက ် လမ်းညန် ပးြခင်း၊ မူဝါဒများ 

ချမှတ် ပးြခင်း၊  

(စ) နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် 

လြခု ရး တိတ့ွင ် ပါဝင် ဆာင်ရွက်မည့် 

လူပဂ္ဂုလ်နှင့်အဖွဲအ့စည်း 

တိ၏့လိအပ် သာအရည်အ သွးများကိ 

သတ်မှတ် ပး ြခင်း။ 

organizations for safety of nuclear 

energy within regulatory measures; 

(f) Identifying the necessary 

qualifications of the individuals 

and society who will be involved in 

nuclear safety and security. 

To supervise, at national level, upon 

nuclear safety, nuclear security and 

nuclear safeguards for nuclear 

activities and practices 

(b) To supervise the fulfilment of 

obligations pursuant to this law and 

international legal instruments 

(agreements, treaties, conventions) 



အခန်း(

၄) 

နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးဦးစီးဌာန Chapter IV 

Nuclear Safety Department 

 ၆။ ြပည် ထာင်စအစိးရသည ် နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင် မများကိ ထိန်းချုပ်နိင်ရန်အတွက် 

နျူကလီးယား ဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရးဦးစီးဌာနကိ 

ဖွဲ စ့ည်းရမည်။  

6. The Union Government shall 

establish/formed the Nuclear Safety 

Department for the control of nuclear 

activities and practices. 

 ၇။ ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ 

အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်- 

 

(က) ဤဥပ ဒအရ ြပည် ထာင်စအစိးရက 

ချမှတ်ထား သာ 

အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများနှင့် 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများ ကိ 

7. The Department of Nuclear Safety 
shall exercise the following functions: 

7. The functions and duties of the 
Department of Nuclear Safety are as 
follows:  

(a) To implement the development 

of national policies and measures 

which are identified by the Union of 



ကာ်မတီ၏ကိယ်စား 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင ်ရွက်ြခင်း၊ 

 

(ခ) ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် လိအပ် သာ 

စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 

အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များနှင့် 

လပ်ထးလပ်နည်းများက ိသတ်မှတ် ရးဆွဲြခင်း၊ 

 

(ဂ) လူပဂ္ဂ လ်၊ အဖွဲအ့စည်းနှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား 

အိင်းယွန်းြဖစ် ရာင်ြခည် သင့်ြခင်းအန္တရာယ်မှ 

ကာကွယ် ပး နိင် သာ 

ဓာတ် ရာင်ြခည်ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ 

the Government governed by this 

law for the committee; 

(b) To issue rules, regulations and 

guidance necessary for the 

implementation of this Law;  

(notifications, orders, directives, 

procedures) 

(c) To establish standards for the 

protection of individuals, society 

and the environment from potential 

adverse effects of ionizing 

radiation; 

(d) To issue, amend, suspend or 



စချိန်စညန်း များကိ သတ်မှတ် ရးဆွဲြခင်း၊ 

(ဃ) နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင်မများအတွက ် လိက် 

နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် အ ြခခလိအပ်ချက်များကိ 

သတ်မှတ ် ြခင်း၊ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ 

ပြာင်းလ ဲ သတ်မတှ်ြခငး်၊ ဆိင်းင့ံ ့ြခင်း၊ 

ြပန်ရပ်သိမ်းြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(င) ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒထိန်းချုပ်မမ ှ

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင် ရး အတွက် 

သတ်မှတ် ပးြခင်း၊  

(စ) နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့် လပ် ဆာင်မများကိ 

လိင်စင် ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများ၊ 

စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ 

အ ြခခလိအပ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမရှိမရှိ 

revoke authorizations (licences) and 

set conditions for practices and 

activities; 

(e) To define exemptions from law 

and regulatory control; 

(f) To inspect, monitor and assess 

activities and practices for the 

purpose of verifying compliance 

with this Law, applicable 

regulations and the terms and 

conditions of licences and to take 

enforcement  measures in the event 

of non-compliance; 



အတည်ြပုနိင် ရးအတွက ် စစမ်းြခင်း၊ 

စာင့်ကည့်ြခင်းနှင့် ဝင် ရာက်တိင်းတာ 

စစ် ဆးြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက် ပီး ကိက် 

ညီမမရှိပါက ဥပ ဒအရ လိအပ်သလိ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဆ) နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများ 

ဆာင်ရွက်ရန ်လိင်စင ်ရရှိထား သာ လူပဂ္ဂိုလ ်

သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းများ အတွက် 

ငွ ကးအပါအဝင် လိက်နာ ဆာင် ရွက်ရမည် ့

တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိသတ်မှတ် ပးြခင်း၊  

 (ဇ) လိင်စင်ရရှိထား သာ နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင် မများကိ ဆာင်ရွက် နသည့် 

မည်သည် ့ နရာတွင်မဆိ 

(g) To define the obligations, 

including financial ones, of persons 

or entities authorized to conduct 

activities or practices; 

(h) To ensure that corrective actions 

are taken if unsafe or potentially 

unsafe conditions are detected at 

any location where authorized 

activities are  conducted;  

(i) To confirm the competence of 

personnel responsible for the safe 

operation of a facility or the 

conduct of an activity or practice; 



နျူကလီးယားေဘးအန္တရာယ်သင့်မနှင့် 

ထိသိြ့ဖစ်နိင် ြခရှိ သာအ ြခအ နများကိ 

ဖာ်ထတ်သိရှိရပါက တိကျမှန်ကန် စွာ အ ရးယူ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(ဈ) နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများကိ 

လြခုစိတ်ချစွာ လည်ပတ် မာင်းနှင်မည့် 

ပဂ္ဂုလ်သည ် သတ်မှတ်ထား သာ 

အရည်အချင်းြပည့်ဝသူြဖစ် ကာင်း 

အတည်ြပု ပးြခင်း၊ 

 

 

(ည) နိင်င တာ်အစိးရ၏ 

ဘ ာ ရးလပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် 

အညီလိင်စင်များအတွက ် ကျသင့် ငွကိ 

(j) To establish a schedule of fees or 

charges for authorizations in 

accordance with the State’s 

financial rules and procedures; 

(k) To define the exposures of 

persons to ionizing radiation that 

are excluded from the  scope of 

application of this Law because 

they are not amenable to regulatory 

control; 

(l) To establish and maintain a national 

register of radiation sources;       

(m) To establish and maintain a 



လပ်ငန်းအမျို းအစား အလိက် 

သတ်မှတ် ပးြခင်း၊  

 

(ဋ) နည်းဥပ ဒအရ 

ထိန်းချုပ်မတွင်ထည့်သွင်းစဥ်းစားရန ် မလိ 

အပ် သာ အိင်းယွန်းြဖစ် ရာင်ြခည်များ၏ 

လူပဂ္ဂုလ်များ အ ပ  

သင့် ရာက်မပမာဏများအား 

သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

 

 

(ဌ) ဓာတ် ရာင်ြခည်ပင်ရင်းများ 

အမျို းသားအဆင့်မှတ်ပတင်ြခင်း စနစ်ကိ 

ထူ ထာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

national register of persons 

authorized to  carry out activities or 

practices under this Law; 

 

(n)   

 

 

 

(o) To implement in the agreements, 

conventions, treaties and protocols, 

between Myanmar and International 

Atomic Energy Agency, for the 



 

(ဍ) ဤဥပ ဒအရ 

နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများကိ 

ဆာင်ရွက်ရန ် လိင်စင်ရရှိထားသူများ 

မှတ်ပတင်ြခင်း အမျို းသားအဆင့် 

စနစ်တစ်ခကိလည်း ထူ ထာင ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

(ဎ) ဦးစီးဌာနသည် ပမှန်စစ် ဆးမများကိ 

ဆာင်ရွက်နိင်သည့် အြပင် ြပ ာန်းထား သာ 

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒအား 

လိက်နာမ ရှိမရှှ ိ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် ကိက်ညီမ 

ရှိမရှိ၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ 

အ ြခခသတ်မှတ်ချက်များ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်မရှိမရှိ 

စိစစ်ရန်လိအပ်ပါက အြခား သာ 

Republic of the Union of Myanmar; 

(p) To establish and maintain a State 

system of accounting for and 

control of nuclear material and a 

national system for the registration 

of licences for nuclear material, and 

to establish the necessary reporting 

and record keeping and 

requirements pursuant to the 

Safeguards Agreement, and the 

Additional Protocol thereto, 

between the Republic of the Union 

of Myanmar  and the International 



စစမ်းစစ် ဆး မးြမန်းမ များကိ ဆာင်ရွက ်

နိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

 (ဏ)ြမန်မာနိင်ငနှင့် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဏြမူစွမ်းအင် 

အဂျင်စီတိအ့ကား သ ဘာတူညီထားသည့် 

သ ဘာတူညီ ချက်များ၊ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ 

ပဋိညာဉ်နှင့်ယင်းတိ၏့ 

နာက်ဆက်တွဲစာချုပ်များက ိ

နိင်င တာ်ကိယ်စား အ ကာင ် အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (တ)

 ြမန်မာနိင်ငနှင့်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဏြမူစွမ်း

အင် အဂျင ် စီတိအ့ကား နျူကလီးယား 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများ 

Atomic Energy Agency; 

(q) To establish and implement, in 

cooperation with other relevant 

governmental bodies,   a system of 

control for the export and import of 

nuclear and other radioactive 

material, sources, specified and 

non-nuclear material; 

(r) To establish regulatory measures 

for the security of nuclear and other 

radioactive material, and their 

associated facilities, including 

measures for the detection, 



ထိန်းချုပ် စာင့်ကပ် ရးဆိင်ရာ 

သ ဘာတူညီချက်နှင့် 

နာက်ဆက်တွဲစာချုပ်များအရ 

အမျို းသားအဆင့် နျူကလီး 

ယားြဒပ်ပစ္စည်းများကိ ထိန်းချုပ် ရးနှင့် 

စာရင်းဇယားထားရှိ သည့်စနစ်၊ 

လိင်စင်များအား မှတ်ပတင်သည့် စနစ်နှင့် 

လိအပ် သာ အစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်းနှင့် 

မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိ သည့်စနစ်တိက့ိ 

ထူ ထာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

 

 

 

(ထ)

prevention and response to 

unauthorized or malicious acts 

involving such material, or 

facilities; 

(s) To cooperate with other relevant 

agencies of the Republic of the 

Union of Myanmar  in establishing 

and maintaining a plan for 

preparedness for and response to 

emergencies involving nuclear or 

other radioactive material [in 

accordance with the national 

emergency response plan]; 



 နျူကလီးယားနှင့် ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းမျ

ား၊ ရဒီယိ သတ္တ ိကပင်ရင်းများ၊ 

ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ သတင်းအချက် 

အလက်နှင့်နည်းပညာများအား 

တင်သွင်းြခင်းနှင့် တင်ပိြ့ခင်း 

တိက့ိထိန်းချုပ် သာ စနစ်တစ်ရပ်အား 

အြခားသက်ဆိင်ရာ အစိးရအဖွဲ  ့

အစည်းများ၏ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မြဖင့် 

ထူ ထာင်အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက် 

ြခင်း၊ 

 

(ဒ)

 နျူကလီးယားနှင့် ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းမျ

ား၊ ယင်းတိန့ှင့် 

(t)  To communicate directly with 

other governmental bodies in all 

circumstances it considers 

necessary for the effective exercise 

of its functions; 

(u)  To cooperate with other 

governmental or non-governmental 

bodies having competence in such 

areas as health and safety, 

environmental protection, security 

and transportation of dangerous 

goods; 

(v) To carry out or arrange for the 



ဆက်စပ်အ ဆာက်အအများ၏ 

လြခု ရးအတွက ် ခွင့်ြပု ချက်မဲ့ လပ် ဆာင်မ 

သိမ့ဟတ် မသကာဖယွ်ရာ လပ် ဆာင်မ များကိ 

တိင်းတာစစ် ဆးြခင်း၊ 

ကိုတင်ကာကွယ်ြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင ်

ရွက်ြခင်းများအပါအဝင် ဥပ ဒ ကာင်းအရ 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများကိ ထူ ထာင်ြခင်း၊  

 

 

 (ဓ) နျူကလီးယားနှင့် 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများပါဝင် သာ 

နျူကလီးယား သိမ့ဟတ် 

ဓာတ် ရာင်ြခည်ဆိင်ရာ အ ရး ပ  

conduct of research on radiation 

safety and security necessary to 

implement its functions; 

(w) To establish appropriate 

mechanisms and procedures for 

informing and consulting the public 

and other stakeholders about the 

regulatory process and the safety, 

health and environmental aspects of 

regulated activities and practices, 

including incidents, accidents and 

abnormal occurrences; 

(x) To obtain information, 



အ ြခအ နများအတွက် 

ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် တ ့ြပန် 

ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ စီမချက်တစ်ရပ်ကိ 

ထူ ထာင ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

အြခားသက်ဆိင် သာ အစိးရဌာန၊ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(န)  ဦးစီးဌာန၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ 

ထိ ရာက်စွာအ ကာင ် အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လိအပ်သည်ဟယူဆပါက 

အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 

တိက်ရိက်ဆက်သွယ်ြခင်း၊ 

 

documents and opinions from 

private and public organizations or 

persons as may be necessary and 

appropriate for the conduct of its 

functions; 

(y) To conduct any other functions 

that are necessary in its judgement 

to protect people and the 

environment of the Republic of the 

Union of Myanmar. 



 (ပ) အန္တရာယ်ရှိကန်ပစ္စည်းများ 

သယ်ယူပိ ့ ဆာင ် ရးနှင့် လြခု ရး၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း ရး၊ 

ကျန်းမာ ရးနှင့် ဓာတ် ရာင်ြခည် ဘးအန္တရာယ ်

ကင်းရှင်း ရးကဲ့သိ ့ သာ နယ်ပယ်များတွင ်

အြခားသက်ဆိင် သာ အစိးရဌာန၊ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဖ) ဓာတ် ရာင်ြခည် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် 

လြခု ရး အတွက် သ တသန လပ်ငန်းများ 

စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 

(ဗ) ထူးြခားြဖစ်ရပ်များ၊ မ တာ်တဆြဖစ်ရပ်များနှင့် 

ပမှန် မဟတ် သာ ြဖစ်ရပ်များ အပါအဝင် 



ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် 

နည်းဥပ ဒဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဥ်များ၊ 

ကျန်းမာ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များကိ ြပည်သ ူလူထနှင့် 

နျူကလီးယားနှင့်ဆက်စပ် န သာ အဖွဲအ့စည်း 

များအား အသိ ပးြခင်းနှင့် 

အကြပုနိင ်ေရးအတွက် သင့် လျာ် သာ 

လပ်ငန်းအဖွဲ န့ှင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ 

ထူ ထာင်ြခင်း၊ 

 

(ဘ) လပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လိအပ်ပါက ပဂ္ဂလိက သိမ့ဟတ် လူထအဖွဲ  ့

အစည်းများ၊ ြပည်သူလူထထမှ သတင်း 

အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ 



ထင်ြမင်ယူဆချက် များကိ တာင်းခြခင်း၊ 

 

 (မ) နိင်ငအတွင်းရှိ  ြပည်သူများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ 

ဓာတ် ရာင ် ြခည် ဘးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် 

လိအပ်သည့် ဆာင်ရွက ် ချက်ကိ 

လပ် ဆာင်ြခင်း။  

 

အခန်း(

၅) 

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် တာင်းခြခင်း၊ မတှ်် ပတငြ်ခငး်၊ 

လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

Chapter V 

Prior Permission, Registration and 

Licensing 

 ၈။

 နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မတစ်မျို းမျို း

ကိ ဆာင်ရွက် လိသူသည ် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အည ီ

ဦးစီးဌာနသိ ့ ကိုတင်အသိ ပး အ ကာင်းစာ ပးပိြ့ခင်း၊ 

8. Any person who intends to engage in 

an activity or practice enacted in this law 

shall submit a notification, prior permission, 

registration and licencing to the Department 



ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် တာင်းခြခင်း၊ မှတ်် ပတင်ြခင်း၊ 

လိင်စင် လာက်ထားြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

of Nuclear Safety of its intention to carry 

out such activity or practice.  

 ၉။ ဦးစီးဌာနသည် - 

(က) ပဒ်မ ၈ အရ မှတ်ပတင် လာက်ထားြခင်းက ိ

သတ်မှတ ် ချက်နှင့်အညီ စိစစ် ပီး 

မှတ်ပတင်ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

(ခ) ြငင်းပယ်ြခင်းြပုလင ် ြငင်းပယ်ရသည့် 

ကျို း ကာင်း ဖာ်ြပချက်ကိ မှတ်ပတင ်

လာက်ထားသအူား အ ကာင်း 

ြပန်ကားရမည်။ 

(ဂ) မှတ်ပတင် ကး၊ မှတ်ပတင်သက်တမ်းနှင့် 

မှတ်ပတင်စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်းများကိ 

သတ်မှတ်ရမည်။ 

9. The Department may; 

(a) provide/issue/ permit/ allow or 

refuse to issue registration for 

submitting according with the 

stipulations under section 8, after 

verifying compliance with 

registration procedures; 

 (b)    reply to licencee for the reasons 

to refuse 

(c)     Identify/establish/ prescribe fees, 

tenure,   terms and conditions of 

registrations. 



establish a schedule of fees or charges 

for authorizations in accordance 

with the Department’s rules and 

procedures 

 ၁၀။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည ်- 

(က) ဤဥပ ဒနှင့် ဤဥပ ဒအရထတ်ြပန်ထား သာ 

နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ လိက်နာ ရမည်။ 

 (ခ) မှတ်ပတင်လက်မှတ်ပါ 

စည်းကမ်းချက်များကိလိက်နာရမည်။ 

(ဂ) လိအပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ

လိင်စင် လာက်ထားနိင်သည်။ 

10. The ------ holder;  

 (a) shall abide by this law and the 

rules, regulations, procedures, 

notifications, orders and directives 

issued under this law; 

          (b)   shall abide by the terms and 

conditions contained in the registration; 

           (c)   shall apply/submit a licence in 

accordance with identification of licencing 



procedures if it is necessary. 

 ၁၁။ ဦးစီးဌာနသည် - 

(က) ပဒ်မ ၈ အရ လိင်စင် လာက်ထားြခင်းများက ိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ် ပီး 

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ်  ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်။ 

(ခ) ြငင်းပယ်ြခင်းြပုလင ် ြငင်းပယ်ရသည့် 

ကျို း ကာင်း ဖာ်ြပချက်ကိ မှတ်ပတင ်

လာက်ထားသအူား အ ကာင်း 

ြပန်ကားရမည်။ 

(ဂ) လိင်စင် ကး၊ လိင်စင်လက်ဝယ်ထားပိင်ခွင့်နှင့် 

လိင်စင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် 

ဤဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း 

ြဖစ်ရမည်။ 

11. The Department shall; 

(a) provide/ issue/ permit/ allow  or 

refuse to issue licence for 

submitting according with the 

stipulations under section 8, after 

verifying compliance with 

licencing procedures; 

 (b)    reply to licencee for the reasons 

to refuse 

(c)      Identify/establish/ prescribe 

fees, tenure,   terms and 

conditions of registrations. 



 ၁၂။ လိင်စင်ရရှိသူသည ်  ဤဥပ ဒပါလပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုမ ီ

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း၊ ရဒီယိသတ္တ ိက ြဒပ်ပစ္စည်း၊ 

ရာင်ြခည်ထတ်ကိရိယာ သိမ့ဟတ် ပင်ရင်းများ၏ 

လြခုစိတ်ချရမ၊ 

လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အား ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း စမနှင့် 

ြမန်မာနိင်ငက လက်မှတ် ရးထိး အတည်ြပုထားသည့် 

နျူကလီးယား နှင့်သက်ဆိင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

စာချုပ်စာတမ်းများကိ လိက်နာမ ရှိ  မရှိတိအ့တွက ်

ဦးစီးဌာန၏စစ် ဆးြခင်းကိခယူရမည်။ 

12.Before conducting activities and 

practices prescribe in this law, the licensee 

shall be  followed  the inspection 

conducted  by the department, for the safety 

of  people and environment  and   for the 

purposes of  security of nuclear materials, 

radioactive materials , radiation apparatus 

and /or source and,  also to follows/ abides 

the international  instruments : conventions, 

treaty, agreement concerning the nuclear 

matter. 

ြမန်မာနိင်ငက လက်မှတ် ရးထိး 

အတည်ြပုထားသည့် 

 ၁၃။ လိင်စင်ရရှိသူသည ်- 13. The licensee shall abide- 



(က) ဤဥပ ဒနှင့် ဤဥပ ဒအရထတ်ြပန်ထား သာ 

နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ လိက်နာ ရမည်။ 

(ခ) လိင်စင်ပါ 

စည်းကမ်းချက်များကိလိက်နာရမည်။ 

(ဂ) နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း၊ 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း၊ ယင်းတိန့ှင့် 

ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကိ နိင်ငတွင်းတွင ်

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ 

နိင်ငပိင်နယ်န မိတ်ကိ အသးြပု၍ 

သယ် ဆာင်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊   

နည်းဥပ ဒပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ 

သယ် ဆာင ် ရမည်ြဖစ် ပီး၊ ြမန်မာနိင်ငက 

(a) by this law and the rules, 

regulations, procedures, 

notifications, orders and directives 

issued under this law; 

(b) by the terms and conditions 

contained in the registration; 

 (c) nuclear material, radioactive 

material  

  

 

 

           (d) nuclear materials, radioactive 

material,  



လက်မှတ် ရးထိးအတည ် ြပုထားသည့် 

နျူကလီးယားနှင့်သက်ဆိင်သည့် အြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများကိလည်း 

လိက်နာရမည်။ 

(ဃ) နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းများ၊ 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း၊ 

ရာင်ြခည်ထတ်ကိရိယာ၊ ယင်းတိန့ှင့် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ မှတ်ပတင်ထားရာ 

နရာ ဒသတစ်ခခမ ှ အြခား 

နရာ ဒသတစ်ခခသိ ့ ြပာင်းလဲ ပီး 

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မည် ဆိပါကလည်း ကာင်း၊ 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများကိ လိင်စင်ပါ 

မူလ နရာ ဒသမှ အြခား နရာ ဒသသိ ့

ြပာင်း ရွ ခ့ျထားလပ်ကိင်မည်ဆိပါကလည်း

(e) 

  

 



ောင်း ဦးစီး ဌာနသိ ့ကို တင်အ ကာင်းကား၍ 

ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။ 

(င) ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများက ိ

လပ်ကိင်ရာတွင် လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိက်ပျက်စီးြခင်း မရှိ စရန ်

သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများကိ လိက်နာရမည်။ 

 ၁၄။ ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများက ိ

လပ်ကိင်ရာတွင် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တိက့ိလည်း ကာင်း၊ 

သဘာဝနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိ သာ် လည်း ကာင်း 

ထိခိက်ဆးရးမြဖစ် ပ ပါက လျာ် ကး ပး ဆာင်နိင်ရန် 

အာမခထားရှိရမည့်ြပင ်ြမန်မာနိင်ငက လက်မှတ် ရးထိး 

အတည်ြပု ထားသည့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

နျူကလီးယား ကာင့်ထိခိက်ပျက်စီးမ ဆိင်ရာ 

လျာ် ကး ပးမ စာချုပ်စာတမ်းများကိ လိက်နာရမည်။   

14.  



 ၁၅။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် လိင်စင်သက်တမ်းတိးရန် 

အဆိပါလိင်စင် သက်တမ်း မကန််မီ ရက် ပါင်း ၃၀ 

ကိုတင်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသိ ့

လာက်ထားရမည်။ 

15. The licensee shall apply to the 

Department to renew the licence in 

accordance with identification of licencing 

procedures 30 days prior to the expiry of the 

term of licence. 

 ၁၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပဒ်မ ၁၅ အရ   လာက်ထားချက်က ိ

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ် ပီး 

လိင်စင်သက်တမ်းတိး ပးရန ် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။ ြငင်းပယ်ြခင်းြပုလင ်

ြငင်းပယ်ရသည့် ကျို း ကာင်း ဖာ်ြပချက်က ိ

မှတ်ပတင် လာက်ထားသူအား အ ကာင်း 

ြပန်ကားရမည်။ 

16. The Department may allow or refuse to 

issue renew licence for submitting 

according with the stipulations under 

section 15, after verifying compliance with 

licencing procedures. If it is refused 

to issue renew the licence,   

 

 ၁၇။ အာက်ပါအ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ ်

ပ ပါက်သည့်အခါ လိင်စင် သည် 

17. 

 (a) 



ပျက်ြပယ် ပီးြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည-် 

(က) လိင်စင်ကိြပန်လည်အပ်နှြခင်း၊ 

(ခ) လိင်စင်သက်တမ်းကန်ဆးချိန်အထိ 

လိင်စင်သက်တမ်း တိးြမင့် ပးရန် 

လာက်ထားမ မရှိြခင်း၊ 

 (ဂ) ဤဥပ ဒအရ လိင်စင်ကိပယ်ဖျက်ခရြခင်း။ 

 (b) 

 (c) ceasing an authorized (licensed) 

When the conditions under which it was issued are 

no longer met  

 ၁၈။ လိင်စင်ရရှိသူသည-် 

(က) ပဒ်မ ၁၇၊ ပဒ်မခွဲ(က)နှင့်ပဒ်မခွဲ(ခ)တိပ့ါ 

အ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ကာင့် 

လိင်စင်ပျက်ြပယ်သည့် ကိစ္စ တွင ်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိင်စင်ကိြပန်လည ်

လာက်ထားနိင်သည်။ 

(ခ) ပဒ်မ ၁၇၊ ပဒ်မခွဲ(ဂ)အရ 

လိင်စင်ပျက်ြပယ်သည့်ကိစ္စတွင ်

18. The licensee; 

 (a) 

 (b) 

 



လိင်စင်ြပန်လည် လာက်ထားခွင့် မရှိ စရ။  

 

 ၁၉။ ဦးစီးဌာနသည် သတ်မှတ်ထား သာ 

အရည်အချင်းများနှင့်ြပည့်စ ပီး လိအပ် သာ သင်တန်းများ 

ပီးဆး အာင်ြမင်ထားသူကိသာ နျူကလီးယား 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးဆိင်ရာ စစ် ဆး ရးမှူ းအြဖစ် 

ခန်အ့ပ်ရမည်။ စစ် ဆးရမည့် အစီအစဥ်များနှင့် 

ထမ်း ဆာင်ရမည့် တာဝန ် ဝတ္တ ရားများကိလည်း 

သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

 

19. The Department of Nuclear Safety 

shall formally appoint (designate) 

inspectors possessing required 

qualifications and training and establish an 

inspection programme and responsibilities.  

define the obligations 

 ၂၀။ စစ် ဆး ရးမှူ းများသည် နျူကလီးယားဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းနှင့် လပ် ဆာင်မများ ဆာင်ရွက် နသည့် 

အ ဆာက်အအ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်း နရာသိ ့

မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ သတ်မှတ်ချက်နှင့် အည ီ

20. Inspectors shall have access at any 

time to all parts of the premises or facilities 

where activities or practices are carried out, 

with a view to Verifying compliance with 



ဝင် ရာက်စစ် ဆးခွင့်ရှိသည်။ 

 

the provisions of this Law, any applicable 

regulations, and the terms and conditions of 

authorizations (licences) 

 ၂၁။ ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ရရှိထားသ ူ သိမ့ဟတ် 

အဖွဲအ့စည်းက လိင်စင် ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ 

လိက်နာမမရှိြခင်း၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်ကိက်ညီမမရှိြခင်း၊ 

စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ အ ြခခ သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်မ မရိှ ြခင်းတိက့ိ 

တွရ့ှိရပါက ချို း ဖာက်မ ပမာဏအလိက် လိအပ်သလိ 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ်ရမည်။ 

 

21. Where an authorized (licensed) person 

or entity is found to be in non-compliance 

with (violation of) this Law, applicable 

regulations or the terms and conditions of 

the authorization (licence), The Department 

of Nuclear Safety shall take the necessary 

enforcement actions commensurate with the 

seriousness of the non-compliance 

(violation). 



 ၂၂။ ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် လြခု ရး 

အ ရးပါမအဆင့် အသင့်အတင့်သာရှိ သာ ဥပ ဒ 

ချို း ဖာက်မကိစ္စရပ်များအတွက ်  ဦးစီးဌာနသည် 

စာြဖင့် ရးသားထားသည့် သတိ ပးချက် ထတ်ြပန်၍ 

ြပန်လည်တည့်မတ်ြခင်းလပ်ငန်းက ိ

ပီးစီး အာင် ဆာင်ရွက်် နိင်ရန ် အချိန်ကာလ သတ်မှတ ်

ပးရမည်။ 

22. For cases involving non-compliance (a 

violation) that is of minor safety or security 

significance, the Department of Nuclear 

Safety may issue a warning in writing and 

determine the period of time during which 

remedial action must be taken. 

 ၂၃။ အန္တရာယ်ရှိ သာကိစ္စရပ်များတွင ်

လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် 

လြခု ရးအတွက ် ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ရရှိထား သာ 

လူပဂ္ဂုလ်နှင့်အဖွဲအ့စည်းများအား ယင်းတိ၏့ 

လပ် ဆာင်မများကိ ပမှန်အ ြခအ န ရာက်ရှိရန ်

ြပုြပင် ပီးသည့် အချိန်အထိ ဥပ ဒ ကာင်းအရ 

အ ရးယူြခင်းကိဆိင်းင့ထားနိင်သည်။ 

23. For cases representing an immediate 

safety or security hazard to people or the 

environment, the Department of Nuclear 

Safety may require the person or entity 

subject to enforcement action to suspend its 

activities until the situation has been 

corrected. In such cases, the Department of 



ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဦးစီးဌာနအ နြဖင့် 

လိင်စင်ဆိင်ရာ အ ြခခသတ်မှတ်ချက်များကိ ဆိင်းင့ြခင်း၊ 

ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ သက်တမ်း ြပာင်းလဲ သတ်မှတ်ြခင်းများ 

ြပုလပ်နိင်သည်။ 

Nuclear Safety may also suspend, revoke or 

modify the terms and conditions of the 

authorization (licence). 

 ၂၄။ လိင်စင်ဆိင်ရာ အ ြခခသတ်မှတ်ချက်များကိ 

ဆက်တိက် သိမ့ဟတ် အလွန်အကချို း ဖာက်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိ ့ ရဒီယိ 

သတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ ပမာဏကီးမားစွာ 

စွန်ထ့တ်ြခင်းြပုသည့် လိင်စင်ရရှိသူကိ ဦးစီးဌာနက 

လိင်စင်ကိရပ်သိမ်းရမည်။ထိြ့ပင်  ဦးစီးဌာန သည် 

လြခုမမရှိ သာအ ြခအ နမ ှ

ြပန်လည်တည့်မတ်နိင် ရးအတွက် ဆာင်ရွက်ရန ်

လိင်စင်ရရှိသူကိ ညန်ကားရမည်။ 

 

24. In cases of persistent or extremely 

serious non-compliance with (violation of) 

the terms and conditions of an authorization 

(a licence) or in cases of significant release 

of radioactive waste into the environment, 

the Department of Nuclear Safety may 

revoke the authorization (licence) and 

require the authorized person (licensee) to 

remedy any unsafe condition.  



အခန်း(

၆) 

ဓာတ် ရာင်ြခည်ကာကွယ် ရး Chapter VI 

Radiation Protection 

 ၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် အိင်းယွန်းြဖစ် ရာင်ြခည် 

ထတ်လတ်မ ကာင့် လူပဂ္ဂုလ်များကိ ထိခိက်မမှ 

ကာကွယ်နိင်သည့် အ ြခခလိအပ်ချက်များကိ 

လက်ခကျင့်သးနိင် ေရးအတွက ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

25. The Department of Nuclear Safety 

shall adopt requirements for the protection 

of persons from injury due to exposure to 

ionizing radiation. 

 ၂၆။ ဦးစီးဌာနသည် ဤဥပ ဒအရ နျူကလီးယားဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းနှင့် လပ် ဆာင်မများ 

လပ်ကိင် န သာလူပဂ္ဂ လ်များက ိ အများဆးသင့် 

ရာက်ခွင့်ြပုသည့် ဓာတ် ရာင်ြခည်ပမာဏ 

သတ်မှတ် ပးရမည်။  

26. The Department of Nuclear Safety 

shall establish dose limits for persons that 

may not be exceeded in conducting 

activities under regulatory control.  

 ၂၇။ ဦးစီးဌာနသည် စိစစ်ထား သာ ပင်ရင်း သိမ့ဟတ် 

လပ်ငန်းများ ကိ ဥပ ဒ ကာင်းအရ ထိန်းချုပ်မ အာက်မ ှ

27. The Department of Nuclear Safety 

shall identify sources or practices to be 



ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင ်ေရး အတွက် စသတ်မှတ်ချက်များ  

သတ်မှတ် ပးရမည်။  

exempted from regulatory control. 

 ၂၈။ ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ရရှိထား သာ 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မ များတွင် အသးြပုလျက်ရှိ သာ 

ေရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းနှင့် အရာဝတ္တ ု များကိ 

ဥပ ဒထိန်းချုပ်မ အာက်မ ှ လွတ် ငိမ်းခွင့် 

ြပုနိင ်ေရးအတွက ် အန္တရာယ်ကင်းအဆင့်များကိ 

သတ်မှတ် ပးရမည်။  

28. The Department of Nuclear Safety 

shall establish clearance levels (or values) 

below which radioactive material or 

radioactive objects within authorized 

activities and practices can be released from 

regulatory control. 

 ၂၉။ ဦးစီးဌာနသည် လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများကိ 

လိင်စင်ထတ် မ ပးမီ ဓာတ် ရာင်ြခည ်

ကာကွယ် ရးအတွက ် လိင်စင်ရရှိသူများ လိက်နာကျင့်သး 

ဆာင်ရွက်ရမည့် အ ြခခလိအပ်ချက်များက ိ

အသိ ပးရမည်။ 

29. The Department of Nuclear Safety 

shall adopt requirements for radiation 

protection that must be met before any 

activity or practice can be licensed. 



 ၃၀။ လိင်စင်ရရှိ သာ လူပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် 

အဖွဲအ့စည်းသည် ယင်း၏လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများကိ 

ဓာတ် ရာင်ြခည်အန္တရာယ်မ ှ

ဘးကင်းစွာနှင့်လြခုစိတ်ချစွာ 

ဆာင်ရွက်ရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ထားမသည ်

စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိက်ညီမ ရှိ ကာင်း သချာ စရန ်

စဥ်ဆက်မြပတ ် စာင့်ကပ်ကည့်ရရန် သာ် 

လည်း ကာင်း၊ ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များ၊ 

လိင်စင်ချ ပးရန ် လိအပ် သာ 

နည်းဥပ ဒဆိင်ရာလိအပ်ချက်များ၊ အ ြခအ နများနှင့် 

ကိက်ညီမရှိ စ ရးအတွက် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ်မူလနှင့် 

အဓိက တာဝန်ရှိသည်။ 

30.  The primary responsibility for 

ensuring safety rests with the person(s) or 

entities authorized (licensed) to engage in 

activities involving ionizing radiation or 

nuclear energy. 

46. Authorized persons (licensees) and 

entities shall ensure compliance with the 

requirements and dose limits established by 

the Department of Nuclear Safety and shall 

ensure that radiation doses to workers and 

the public, including doses from releases 

into the environment, are as low as 

reasonably achievable, taking into account 



social and economic factors. 

အခန်း 

(၇) 

ရဒယီိသတ္တ ိကပင်ရင်းများ Chapter VII 

Radioactive Sources 

 ၃၁။ ဦးစီးဌာနသည် ရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းများနှင့် 

ရဒီယိ သတ္တ ိကပင်ရင်းသးကိရိယာများကိ 

၎င်းပင်ရင်းများ၏ ရဒီယိသတ္တ ိက သက်တမ်းအတွင်းနှင့် 

သက်တမ်းကန်ဆးသည့်အခါ ဘးအန္တရာယ် ကင်းစွာ 

စီမထားရှိမနှင့်လြခုစွာကာကွယ်ထားရှိမတိက့ ိ

ထိန်းချုပ်နိင်မည့် စနစ်တစ်ရပ်ကိ ထူ ထာင်ရမည်။  

31. The Department shall establish a 

system of control over radioactive sources 

and devices in which such sources are 

incorporated to ensure that they are safely 

managed and securely protected during their 

useful lives and at the end of their useful 

lives. 

 ၃၂။ ဦးစီးဌာနသည် ရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းများကိ 

ဘးအန္တရာယ ် ကင်းစွာ ထားရှိမနှင့်လြခုစွာ 

ကာကွယ်ထားရှိမများ ဆာင်ရွက်ရန််  

32. Based on internationally recognized 

guidance, the Department shall adopt a 

categorization of sources for the purpose of 



သာ်လည်း ကာင်း၊ ရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းများ 

မှတ်ပတင်ြခင်း အမျို းသားအဆင့် 

ဆာင်ရွက်ရန် သာ်လည်း ကာင်း အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အသိအမှတ်ြပု ထတ်ြပန်ထား သာ လမ်းညန်ချက်များအရ 

ပင်ရင်းများကိ အမျို းအစား ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းကိ 

လက်ခကျင ့် သးရမည်။ 

safe management or secure protection of 

such sources. 

based on the potential injury to people and 

the environment that could result if such 

sources are not safely managed or securely 

protected. 

 ၃၃။ ရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းများကိ 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းစွာနှင့် လြခုစိတ်ချစွာ အသးြပုနိင် ရး 

သည်ထိပင်ရင်းများကိ ပိင်ဆိင် အသးြပုခွင့်ရရှိထားသူ၏ 

မူလနှင့်အဓိက တာဝန်ြဖစ်သည်။  

33. The primary responsibility for ensuring 

the safe and secure use of radioactive 

sources rests with the person(s) or entity 

possessing an authorization (licence) 

relating to such sources. 

 ၃၄။  ဦးစီးဌာနသည် အမျို းသားအဆင့် 

ရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းများ မှတ်ပတင်ြခင်းကိ ထူ ထာင ်

34. The Department of Nuclear Safety 

shall establish and maintain a national 



ထိန်းသိမ်းရမည်။ ယင်းစနစ်တွင်ပါဝင် သာ 

သတင်းအချက်အလက်များကိ ကာကွယ်ရန် အစီအမများ 

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

register of radioactive sources. It shall adopt 

measures to protect information contained 

in the national register to ensure the safety 

and security of these sources. 

 ၃၅။ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအသိအမှတ်ြပု 

လမ်းညန်ချက်များကိအ ြခခ၍ ဦးစီးဌာနသည် 

နိင်င တာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာပိင်နယ်နမိတ်မ ှ

သိမ့ဟတ် နယ်နမိတ်သိ ့ သိမ့ဟတ် နယ်နမိတ်ကိ 

ြဖတ်သန်း၍ ေရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းများအား တင်ပိြ့ခင်း၊ 

တင်သွင်းြခင်းနှင့် တစ်ဆင့်ကူး ြပာင်းြခင်းများအတွက် 

လိင်စင်ထတ် ပးရန်အလိင့ှာ 

နည်းဥပ ဒဆိင်ရာလိအပ်ချက်များနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ 

ချမှတ်ရမည်။ 

35. Based on internationally recognized 

guidance, The Department shall develop 

regulatory requirements and procedures for 

the licensing of the export, import and 

transit of radioactive sources from, to or 

through the territory of the Union of 

Republic of Myanmar. 

 ၃၆။ ေရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းများ ထိန်းချုပ်မ အာက်မ ှ 36. The Department shall require 



ပျာက်ဆးြခင်း သိမ့ဟတ် လူပဂ္ဂ လ်များသိ ့

ထိခိက်ဒဏ်ရာရ စနိင်ြခင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ သိမ့ဟတ် 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင ် ပျက်စီးဆးရးြခင်း သိမ့ဟတ် 

အြခားမည်သည့်အ ြခအ နမျို းကိမဆိ 

 ေရာင်ြခည်ထတ်ပင်ရင်းများနှင့် ဆက်နွယ်သည့် 

ထိခိက်မများက ိ ဦးစီးဌာနသိ ့ ချက်ချင်းအစီရင်ခမည့် 

လိင်စင် ပးအပ်ြခင်း ခရသူများရှိရမည်။ 

authorized persons to promptly report any 

loss of control over radioactive sources, or 

any other situation or incident in connection 

with a radioactive source that may pose a 

significant risk of radiological injury to 

persons or substantial damage to property or 

the environment. 

 ၃၇။ ဦးစီးဌာနသည် ပိင်ရှင်မဲ့ပင်ရင်းများအ ပ  

ချက်ချင်းြပန်လည် ထိန်းချုပ်နိင ်ေရးအတွက ်

အမျို းသားအဆင့်နည်းဗျူဟာ ရးဆွဲရန ် ဆက်စပ် 

သက်ဆိင် သာ အစိးရအာဏာပိင်အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ အဆိပါအမျို းသားအဆင့် 

နည်းဗျူဟာကိ ကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက ်ရယူရမည်။ 

37. The Department shall coordinate the 

development of a national strategy for 

promptly gaining or regaining control over 

orphan sources. The national strategy shall 

be coordinated with other relevant 

governmental bodies and approved by the 



Nuclear Safety Committee.  

အခန််

း(၈) 

နျူကလီးယားအ ဆာက်အအများ ဘးကင်းလြခု ရး Chapter VIII 

Safety of Nuclear Facilities  

 ၃၈။ ဦးစီးဌာနသည် နိင်င တာ်၏ 

အချုပ်အြခာအာဏာပိင်နယ်နမိတ ် အတွင်းရှိ 

နျူကလီးယား အ ဆာက်အအများနငှ့် 

ယင်းနှင့်ဆက်စပ် သာ လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများက ိ

စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်နိင ်ေရးအတွက ်

အ ြခခလိအပ်ချက်များကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

38. 

 ၃၉။ နျူကလီးယားအ ဆာက်အအ တည် ဆာက်မ 

သိမ့ဟတ် လည်ပတ် မာင်းနှင်မ သိမ့ဟတ် 

၎င်းနှင့်ဆက်စပ် သာ လပ်ငန်းနှင့် လပ် ဆာင်မများ 

ဆာင်ရွက်လိသူသည ် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်နှင့် 

39. Any person who intends to construct or 

operate a nuclear facility or to conduct 

related activities shall obtain an 

authorization (licence) from the Department 

consistent with the terms of this law and 



အညီ  လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ applicable regulations. 

 ၄၀။ လိင်စင်ရရှိထားသူသည ်

 နျူကလီးယားအ ဆာက်အအနှင့် 

ယင်းနှင့်ဆက်စပ် သာ 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများအားလး 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့်လြခု ရးတိက့ိ 

သချာ စ ရးအတွက် မူလနှင့်အဓိကတာဝန်ရှိသည်။  

40. The licensee shall bear the prime 

responsibility for ensuring the safety and 

security of the facility and of all activities 

and practices associated with it. 

 ၄၁။ နျူကလီးယားဓာတ် ပါင်းဖ ိတည် ဆာက်ရန်လိင်စင် 

မ ပးအပ်မီ၊ လပ်ငန်းမစတင်မီနှင့် 

တည် ဆာက် နစဉ်ကာလအတွင်း အဆင့်တိင်းတွင် 

ဦးစီးဌာနသည် လပ်ငန်းအစီအစဥ်များကိ 

ပီးြပည့်စ အာင ် လ့လာသးသပ်ြခင်း၊ 

အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့်အတည်ြပုချက် ပးြခင်းတိက့ိ စနစ်တကျ 

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

41. Before authorizing (licensing) the 

construction of a nuclear power reactor and 

during construction of a nuclear power 

reactor, the Department shall review , assess 

and approve to all the steps based upon 

requirements of this Law and any applicable 



regulations is required. 

 ၄၂။ နိင်င တာ်တွင် နျူကလီးယားဓာတ် ပါင်းဖ ိ

တည် ဆာက်ရန ်အလိင့ာှ ပဏာမ ရွးချယ်ထား သာ နရာ 

စိစစ် ရွးချယ်နိင်မည့် လပ်ထးလပ်နည်းတစ်ခက ိ

ဦးစီးဌာနကဦး ဆာင်၍ အြခားလပ်ငန်း ကမ်းကျင်သူများ၊ 

ပညာရှင်များပါဝင် သာ အဖွဲ ြ့ဖင့် ရးဆွဲရမည်။  

42. A process for the evaluation of the 

candidate sites for nuclear power reactors in 

Myanmar shall be established by experts 

and scientists intiating by the Department. 

 ၄၃။ လိင်စင် လာက်ထားသူသည ် ဦးစီးဌာနက 

အြပန်အလှန်သးသပ် အကဲြဖတ်နိင် ရးအတွက် 

နျူကလီးယားဓာတ် ပါင်းဖ ိ တည် ဆာက်ရန ်

သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ငန်းတည် နရာ စိစစ်ြခင်း 

အစီရင်ခစာတွင ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ

ထည့်သွင်း ရးဆွဲ ြပုစရမည်။ 

43. An applicant shall prepare, for 

assessment and review by the Department, a 

site evaluation report that shall consider the 

requirements of this law and any applicable 

regulations. 

 ၄၄။ ဦးစီးဌာနအ နြဖင့် အဆိြပုထားသည့် 44. The Department of Nuclear Safety 



နျူကလီးယားအ ဆာက ် အအ စီမကိန်းအား သးသပ်မ၊ 

အကဲြဖတ်မနှင့် ထိလပ်ငန်းများက ိ လိင်စင်ချ ပးရန ်

ဆာင်ရွက် နစဉ်အတွင်း အဆင့်တိင်းတွင် 

သတင်းနှင့်အက ပးချက်များအား တည် ဆာက်ရန ်

ရည်မှန်းထား သာ ဒသ အနီးတစ်ဝိက်ရှိ 

နထိင်သူများအပါအဝင် ြပည်သူလူထသိ ့

ထတ်ြပန်အသိ ပးနိင် ရးအတွက ် အစီအစဉ်တစ်ခ 

ရးဆွဲရမည်။ 

shall establish procedures for informing and 

consulting members of the public, including 

persons residing in the vicinity of a 

proposed nuclear facility, at appropriate 

steps during the review and assessment and 

licensing processes. 

 ၄၅။ နျူကလီးယားဓာတ် ပါင်းဖိများကိ 

ပိတ်သိမ်းချိန်တိးြမင့်ရာတွင် ဦးစီးဌာနမ ှ ချမှတ်ထား သာ 

စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိက်ညီမရှိသည့် 

တိကျ သာနည်းပညာအစီအမများြဖင့်ြပင်ဆင်ထားရမည်။ 

45. For nuclear reactors that enter into or 

continue in a state of extended shutdown, a 

technical preservation programme shall be 

prepared by the operating organization 

consistent with criteria established by the 

Department. 



 ၄၆။ ဦးစီးဌာနသည် 

နျူကလီးယားအ ဆာက်အအများအား ဖျက်သိမ်း 

ြခင်းနှင့်ဆိင် သာ အ ြခခ လိအပ်ချက်များကိ 

ချမှတ် ပးရမည်။ 

46. The Department shall establish 

requirements for the decommissioning of 

nuclear facilities. 

 ၄၇။ ဦးစီးဌာနသည် နျူကလီးယားအ ဆာက်အအ 

တည် ဆာက ် လည်ပတ်ရန ် လာက်ထားသူကိ 

ဆာက်လပ်ြခင်းမစတင်မ ီ ဓာတ် ရာင ် ြခည်ဆိင်ရာ 

အ ြခအ နများအပါအဝင် တည် ဆာက်မည့် နရာအတွက ်

အ ြခခ လ့လာစစမ်းမများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

တည် ဆာက်လည်ပတ ် ပီး နာက် ဖျက်သိမ်း ပီးစီးသည့် 

နာက်ဆးအဆင့်နှင့်နင်းယှဉ်နိင်ရန် 

သတင်းအချက်အလက်စ ဆာင်းြခင်းများကိ 

ြပုလပ် ဆာင်ရွက် စရမည်။ 

47. The Department shall require the 

applicant for an licence to construct and 

operate a nuclear facility to perform a 

baseline survey of the site, including 

radiological conditions, prior to 

construction, to develop information for 

comparison with the end state after 

decommissioning. 

 ၄၈။ ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ရရှိသူကိ 48. The Department shall ensure that 



နျူကလီးယားအ ဆာက်အအ မဖျက်သိမ်းမီ၊ 

ဖျက်သိမ်း နစဉ်နှင့် ဖျက်သိမ်း ပီးကာလများအတွက ်

သက်ဆိင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့် 

မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိ ထိန်းသိမ်း ထား စရမည်။  

relevant documents and records prepared by 

the authorized person (licensee) are 

maintained for a specified period of time 

before, during and after decommissioning. 

 ၄၉။ ဦးစီးဌာနသည် 

နျူကလီးယားအ ဆာက်အအတစ်ခလးကိြဖစ် စ၊ 

ယင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိြဖစ် စ 

အပီးတိင်ပိတ်သိမ်းရမည့် အချိန ် သတ်မှတ်ြခင်းဆိင်ရာ 

စသတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ရမည်။ 

49. The Department shall establish criteria 

for determining when a nuclear facility or 

part of a facility must be permanently shut 

down. 

 ၅၀။ ဦးစီးဌာနသည် လပ်ငန်းဖျက်သိမ်းြခင်းကိ 

အပီးသတ် ဆာင်ရွက် ပီး နာက် နျူကလီးယား 

အ ဆာက်အအ၏ နာက်ဆးအ ြခအ နသည် 

သက်ဆိင်သည့် သတ်မှတ်ထားသည့် 

50. The Department shall evaluate the end 

state of the facility after decommissioning 

activities have been completed to ensure 

that relevant regulatory requirements have 



အ ြခခလိအပ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမ ရှိမရှိ သချာ စရန ်

အကဲြဖတ် စိစစ်ရမည်။ 

been met. 

 ၅၁။ ဦးစီးဌာနအ နြဖင့်  လိင်စင်ရရှိထားသူက 

နျူကလီးယား အ ဆာက်အအ ဖျက်သိမ်းြခင်း စီမချက်၏ 

နာက်ဆးအဆင့်သိ ့ ရာက်ရှိ ကာင်း 

သက် သြပနိင်မမရှိ သးြခင်းနှင် ့  သတ်မှတ် ထားသည့် 

အ ြခခလိအပ်ချက်များ 

ြပည့်မီ ကာင်းြပသနိင်သည့်အ ြခအ နသိ ့ မ ရာက်မီအထ ိ

ထိအ ဆာက်အအအား ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆက်လက ်

ထိန်းချုပ်ထားရမည်။ 

51. The facility shall not be released by the 

Department of Nuclear Safety from 

regulatory control until the authorized 

person (licensee) has demonstrated that the 

end state in the decommissioning plan has 

been reached and that any other additional 

regulatory requirements have been met. 

 ၅၂။ ဦးစီးဌာနသည် 

နျူကလီးယားအ ဆာက်အအဖျက်သိမ်းြခင်း 

အစီအစဉ်နှင့်သက်ဆိင်သည့် အ ြခခလိအပ်ချက်များ၊ 

လပ်ငန်း ဖျက်သိမ်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် 

52.  The Department shall establish 

requirements for the decommissioning of 

nuclear facilities, responsibilities of the 

authorized person (Licensee) in 



လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန ် ဝတ္တ ရားများနှင့် 

ဖျက်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ ဘ ာေရးအစီအမများ၊ 

လိင်စင်ထတ် ပးသည့် စနစ်နှင့် နျူကလီးယား 

အ ဆာက်အအ လည်ပတ်် မာင်းနှင်သူများ၏ 

အရည်အ သွးတိက့ိ သတ်မှတ်ရမည်။  

decommissioning, financing of 

decommissioning, system for operator 

authorizations (licences, permits or 

certificates) and qualifications of facility 

operators. 

အခန်း(

၉) 

အ ရး ပ ြပင်ဆင်မနှင့်တ ့ြပန်မ Chapter VIII 

Emergency Preparedness and Response 

 ၅၃။ အ ရး ပ ဆိင်ရာအ ြခအ နအတွက် 

သင့် လျာ် သာ ကိုတင ် ြပင်ဆင်မနှင့်တ ့ြပန် ဆာင် 

ရွက်မစီမချက်ကိ လိင်စင် လာက်ထားသူက 

ရးဆွဲမမ ပီး သးမီနှင့် ယင်းကိ ဦးစီးဌာနက အတည်ြပု 

ချက်မရ သးမီ 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

53. No authorization (licence) to conduct 

an activity or practice, operate a facility, or 

possess or use a source may be granted 

unless and until an appropriate emergency 

preparedness and response plan has been 

developed by the applicant and approved by 



ပင်ရင်းများကိ ပိင်ဆိင်ြခင်း၊ အသးြပု 

ြခင်းနှင့်နျူကလီးယားအ ဆာက်အအတစ်ခ 

လည်ပတ် မာင်းနှင် ြခင်းတိက့ိ ဆာငရ်ွက်ရန ်

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းမြပုရ။  

the Department. 

 ၅၄။ ဦးစီးဌာနသည် မည်သည့် 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများ၊ ဓာတ် ရာင်ြခည်ပင်ရင်းများ၊ 

သိမ့ဟတ် နျူကလီးယားအ ဆာက်အအများ အတွက် 

အ ရး ပ အ ြခအ န ဆာင်ရွက ် ရန်လိအပ်လာနိင်သည့် 

လပ်ငန်းများ၏လပ်ငန်း နရာ 

အတွင်းနှင့်ြပင်ပတိန့ှင့်စပ်လျဥ်း၍ 

အ ရး ပ အ ြခအ နဆိင်ရာ စီမချက်များြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် 

အတည်ြပုြခင်း တိက့ိ လိအပ်ချက်တစ်ရပ်အ နြဖင့် 

နည်းဥပ ဒတွင်လည်း ကာင်း၊ 

လိင်စင်ထတ် ပးရန်လိအပ်ချက်များတွင်လည်း ကာင်း 

54. The Department shall establish, by 

regulation or conditions in an authorization 

(licence), a requirement that on-site and off-

site emergency plans be prepared and 

approved for any facility, activity, practice 

or source that could give rise to a need for 

emergency intervention. 



ထည့်သွင်းနိင်ရန ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

 ၅၅။  အ ရး ပ အ ြခအ န တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်သည့် 

အမျို းသားအဆင့် စီမချက်များကိ အြခား သာ 

အ ရး ပ ြခအ န တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်သည့် 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် အတူတကွပူး ပါင်း ရးဆွဲရမည်။ 

၎င်းအ ရး ပ ဆိင်ရာ စီမချက်များကိ 

အချိန်မှန်ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက် တင်ြပြခင်း၊ 

အတည်ြပုြခင်းနှင့်ကို တင် လ့ကျင့်ြခင်းများကိ 

ဆာင်ရွက်ရ မည်။ အ ရး ပ ြဖစ်ပွား လာသည့်အခါ 

လိင်စင်ရရှိသူသည ်အ ရး ပ  စီမချက်များကိ ဦးစီးဌာန၏ 

အတည်ြပုချက်အတိင်း ကိက်ညီ အာင ်

ဆာင်ရွက်် ရမည်။ 

55. A national emergency plan for 

responding to emergencies shall be 

coordinated with all relevant emergency 

intervention or response organizations. 

Emergency plans shall be periodically 

reviewed, updated and tested. In the event 

of a nuclear or radiological emergency, the 

authorized person (licensee) shall 

implement the emergency plan as approved 

by the Department of Nuclear Safety. 

 ၅၆။ နျူကလီးယားနှင့် ဓာတ် ရာင်ြခည်ဆိင်ရာ 

အ ရး ပ အ ြခအ န တစ်ရပ်တွင ်

56. In the event of a nuclear or 

radiological emergency that poses a risk 



ေရဒီယိသတ္တ ိကညစ်ညမ်းမသည် နိင်င တာ်၏ 

နယ်နိမိတ်ကိ ြဖတ် ကျာ်၍ ပျန့ှန့ိင်သည့်အန္တရာယ်ရှိပါက 

နိင်င တာ်အစိးရသည ် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အဏြမူစွမ်းအင် အဂျင်စီသိလ့ည်း ကာင်း၊ ဓာတ ်

ရာင်ြခည်ထတ်လတ်မ ကာင့် ရပ်ပိင်းဆိင်ရာထိခိက်မ 

ြဖစ် ပ နိင်သည့် နိင်င၏ သက်ဆိင်ရာ 

အာဏာပိင်အဖွဲအ့စည်းများသိလ့ည်း ကာင်း 

ချက်ချင်းအ ကာင်းကားရမည်။ 

that radioactive contamination could spread 

beyond the boundaries of the Republic of 

the Union of Myanmar, the Government of 

the Republic of the Union of Myanmar shall 

immediately notify the International Atomic 

Energy Agency and the relevant authorities 

of any State which is or may be physically 

affected by a release that could be of 

radiological significance for that State. 

 ၅၇။ ဦးစီးဌာနသည် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပဋိညာဉ်များပါ 

သတ်မှတ်ချက ် များအရ နျူကလီးယား သိမ့ဟတ် 

ဓာတ် ရာင်ြခည်ဆိင်ရာ အ ရး ပ  အ ြခအ နများတွင ်

သတင်းအချက်အလက်နှင့် လိအပ်သည့်အက ူ အညီများကိ 

ထာက်ပ ့ေရးအတွက ် ဆက်သွယ်ရမည့် အဖွဲအ့စည်း 

57. The Department shall serve as the 

point of contact for providing any 

information or assistance regarding nuclear 

or radiological emergencies under the terms 

of relevant international instruments, 



အ နြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။ including the Convention on Early 

Notification of a Nuclear Accident and the 

Convention on Assistance in the Case of a 

Nuclear Accident or Radiological 

Emergency. 

အခန်း(

၁၀) 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းဆိင်ရာသတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်းနှင့်သန် ့

စင်ြခင်း 

Chapter IX 

Mining and Processing of Radioactive 

Material 

 ၅၈။ ဦးစီးဌာနသည် နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းများ 

စူးစမ်းရှာ ဖွြခင်း၊ တူး ဖာ်ြခင်း၊ သန်စ့င်ြခင်းနှင့် 

လပ် ဆာင်လည်ပတ်ြခင်း လပ်ငန်းတိက့ိ 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက ်

58. The Department shall establish 

requirements for authorizations (licences) to 

conduct activities related to mining and 

processing operations involving materials 

that could pose health and safety risks from 



လိင်စင်ထတ် ပး နိင်ရန ် အ ြခခလိအပ်ချက်များကိ 

သတ်မှတ်ရမည်။  

 

exposure to ionizing radiation. 

 ၅၉။ ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာ 

ဥပ ဒကိ လိက်နာမရှိမရှိ၊ နည်းဥပ ဒနှင့် ကိက်ညီမရှိမရှိ၊ 

စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ အ ြခခသတ်မှတ်ချက်များ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်မရှိမရှိ 

စစ် ဆးအတည်ြပုနိင် ရးအတွက် 

စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်းနှင့် စစမ်းစစ် ဆးြခင်း ဆိင်ရာ 

စနစ်တစ်ခထူ ထာင်ထားရမည်။ 

59. The Department shall establish a 

system of monitoring and inspection to 

verify compliance with any applicable 

regulations and any authorizations issued 

pursuant to this Article. 

 

 ၆၀။ လပ်ငန်းခွင်တစ်ခမ ှ ယူ ရနီယ သိမ့ဟတ် 

သိရီယပါဝင် သာ သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်းနှင့် 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် 

60. Applicants for an authorization 

(licence) to conduct mining or processing 

activities involving uranium or thorium ore 



လာက်ထားသူသည ် သတ်မှတ်ထား သာ လိင်စင ်

လာက်ထားြခင်း ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ 

ဦးစီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။  

from a site shall provide information. 

 ၆၁။ လိင်စင်တွင်ပါဝင် သာ သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်းနှင့် 

သတ္တ ုသန်စ့င်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် လြခုစိတ်ချမ 

သချာ စ ရးသည ်  လိင်စင ်ရရှိထားသူ၏ မူလနှင့်အဓိက 

တာဝန်ြဖစ်သည်။ 

61. The authorized person (licensee) bears 

primary responsibility for ensuring the 

safety and security of any mining and 

processing activities conducted pursuant to 

the relevant authorization (licence). 

 ၆၂။ လိင်စင်ရရှိထားသူသည ် ဦးစီးဌာနက 

တာင်းဆိ သာ သတင်း အချက်အလက်များကိ 

ပ့ပိး ပးရမည့်အြပင် ချမှတ်ထား သာ နည်းဥပ ဒ များနှင် ့

လိင်စင်ရရှိ ရးအတွက် အ ြခခအချက် အလက်များနှင့် 

ကိက်ညီ ကာင်းအတည်ြပုနိင်ရန် 

ဝင် ရာက်စစ် ဆးမများကိ ခွင့်ြပု ရမည်။ 

62. The authorized person (licensee) shall 

provide information required by the 

Department of Nuclear Safety and the 

access necessary to verify compliance with 

applicable regulations and licence 



conditions. 

 ၆၃။ လိင်စင်ရရှိထားသူသည ် ဦးစီးဌာနက 

တာင်းဆိလာနိင်သည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိ 

ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ လိအပ်၍ စစမ်း စစ် ဆးမြပုပါက 

တင်ြပနိင်ရမည်။ 

63. The authorized person (licensee) shall 

maintain such records as required by the 

Department of Nuclear Safety and shall 

make them available for inspection as 

required. 

အခန်း(

၁၁) 

ရဒယီိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများသယယ်ူပိ ့ ဆာင်ြခင်း Chapter X 

Transport of Radioactive Material 

 ၆၄။ ဦးစီးဌာနသည်  ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများကိ 

နိင်င တာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာပိင ် နယ်နမိတ်အတွင်း 

တစ် နရာမှတစ် နရာသိ ့ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်နိင် ရးအတွက် 

လိအပ် သာ အ ြခခ အချက်အလက် များကိ 

64. The Department shall establish 

requirements for the transport of radioactive 

material to, from and within the jurisdiction 

of the Republic of the Union of Myanmar. 



ချမှတ် ပးရမည်။ 

 ၆၅။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများ 

သယ်ယူ ပိ ့ ဆာင် နစဉ်အတွင်း ဘးအန္တရာယ်ကင်းမနှင့် 

လြခုစိတ်ချရမများ အတွက် မူလနှင့် အဓိက 

တာဝန်ရှိသည်။ 

 

65. The person or entity authorized 

(licensed) to engage in the transport of 

radioactive material shall have the primary 

responsibility for ensuring its safety and 

security during transport. 

အခန်း(

၁၂) 

ရဒယီိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းနှင့်အသးြပု ပးီ လာငစ်ာမျာ

းစီမခန်ခ့ွဲြခင်း 

Chapter XI 

Radioactive Waste and Spent Fuel  

 
 

၆၆။ ဤဥပ ဒကိ အရပ်ဘက်သးနျူကလီးယားဆိင်ရာ 

အသးချမ လပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိလာ သာ မည်သည် ့

ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်း ကိမဆိ စီမခန်ခ့ွဲရန် 

အသးချရမည်။ 

66. This law shall apply to the 

management of spent fuel resulting from the 

operation of civilian nuclear reactors in the 

state. 



 ၆၇။ ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းနှင့် 

အသးြပု ပီး လာင်စာစီမခန်ခ့ွဲမ အတွက် 

အမျို းသားအဆင့် မူဝါဒနှင့်နည်းဗျူဟာများကိ 

ဦးစီးဌာနက ဦး ဆာင် ရးဆွဲ၍ ကာ်မတီ၏ 

အတည်ြပုချက်ကိ ရယူရမည်။  

67. A national policy and strategy for 

radioactive waste (and spent fuel) 

management shall be initiated by the 

Department and approved at the committee. 

 ၆၈။ နိင်င တာ်အတွင်း 

ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများနှင့် 

အသးြပု ပီး လာင်စာ စီမခန်ခ့ွဲမ ကိ 

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် 

လြခု ရး သချာမရှိ စရန ် ဦးစီးဌာနသည် 

စီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများ ရးဆွဲရမည်် ။ 

68. To ensure the safe and secure 

management of radioactive waste (and spent 

fuel) in Myanmar, the Department shall 

establish administrative regulations. 

 ၆၉။ စီမခန်ခ့ွဲမ အ ဆာက်အအများအတွင်း သိမ့ဟတ် 

အြပင်ရှိ ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

69. The prime responsibility for ensuring 

the safety and security of radioactive waste 



အသးြပု ပီး လာင်စာများကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် 

သက်တမ်းတစ် လာက ် ဘးအန္တရာယ ် ကင်းရှင်း ရးနှင့် 

လြခု ရး သချာမရှိ စရန်မှာ လိင်စင်ရရှိထားသူ၏ 

မူလနှင့် အဓိက တာဝန်ြဖစ်သည်။ 

(spent fuel) inside or outside a radioactive 

waste or spent fuel management facility 

throughout its life rests with the holder of 

the relevant authorization (licence). 

  

၇၀။ နျူကလီးယားစွန်ပ့စ်ပစ္စည်းစီမခန်ခ့ွဲမ 

အ ဆာက်အအများ အတွက် လိင်စင်ရရှိထားသူသည ်

ထိအ ဆာက်အအ လပ်ငန်း ပိတ်သိမ်း ရးအတွက် 

ဦးစီးဌာန၏ ထိန်းချုပ်မများပါဝင်သည့် အစီအစဉ် 

တစ်ခကိ ရးဆွဲထားရမည်။ ဦးစီးဌာနသည် 

ယင်းအ ဆာက်အအများ လည်ပတ် မာင်းနှင်ရန ်

လိင်စင်မ ပးအပ်မ ီ ထိအစီအစဉ်ကိ စိစစ်၍ 

အတည်ြပုရမည်။ 

70. The authorized person (licensee) of a 

nuclear waste disposal facility shall prepare 

a plan for the closure of that facility that 

includes both active and passive 

institutional controls. The Department shall 

approve this plan prior to authorizing the 

operation of that facility. 



အခန်း(

၁၃) 

နျူကလီးယားထိခိက်ပျက်စီးမအတွက် 

ပး လျာ်ရနတ်ာဝန်ရှိမနှင့် အကျုးဝင်မ 

Chapter XII 

Nuclear Liability and Coverage 

  

 ၇၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်ကိက်ညီ သာ 

နျူကလီးယား ထူ ထာင်မများက ိ ဆာင်ရွက်သည့် 

လည်ပတ် မာင်းနှင်သ ူ ဆာင်ရွက် န သာ 

နျူကလီးယားထူ ထာင်မ၌ ထူးြခားြဖစ်ရပ ် ကာင့် 

နျူကလီးယားထိခိက်မများ ပ ပါက်ရသည်ဟ 

သက် သြပနိင်ပါက မည်သည့် နရာတွင ် မဆိ 

ထိခိက်ခစားရလင် အဆိပါထိခိက်မအတွက် 

ထိလည်ပတ် မာင်းနှင်သူသာလင် တာဝန်ယူရမည်။ 

71. Subject to the provisions of this law, 

only the operator of a nuclear installation 

shall be liable for nuclear damage wherever 

suffered, upon proof that such damage has 

been caused by a nuclear incident at the 

operator’s nuclear installation. 

 ၇၂။ ပိင်ရှင်မဲ့ပင်ရင်း သိမ့ဟတ်  ပိင်ရှင်မဲ့စွန်ပ့စ်သွား သာ 72. Liability for nuclear damage caused by 

nuclear material which was stolen, lost, 



နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ 

နျူကလီးယား ထိခိက်မများအတွက် 

နာက်ဆးလိင်စင်ရရှိခဲ့ သာ လည်ပတ် မာင်းနှင ်

သူကသာ ပး လျာ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ 

jettisoned or abandoned lies with the 

operator who was last authorized to possess 

such material. 

 ၇၃။ နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းကိ 

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရာတွင ် ပးပိသ့ူ နှင့်လက်ခသူအကား 

နျူကလီးယားထိခိက်မအတွက် ပး လျာ်ရန် တာဝန်ရှိမ 

လဲ ြပာင်းနိင်ရန ် စာြဖင့် ရးသားထား သာ 

သ ဘာတူညီမ မရှိခဲ့လင် အဆိပါပစ္စည်းကိ 

လက်ခရယူြခင်းမြပုမီအထိ ပးပိသ့ူကသာ 

နျူကလီးယားထိခိက်မအတွက် 

ပး လျာ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သိမ့ဟတ် 

ပးပိသ့ူ၏ တာင်းဆိချက်အရ ပစ္စည်းသယ် ဆာင်သူအား 

73. In the case of transport of nuclear 

material, the sending operator shall be liable 

for nuclear damage until the receiving 

operator has taken charge of the material 

involved, unless the sending and receiving 

operators have entered into a written 

agreement to shift liability at another stage 

of transport or to shift liability to the carrier 

of the material at its request. In the latter 



နျူကလီးယား ထိခကိ်မအတွက် 

ပး လျာ်ရန်တာဝန်ရှိမကိ လဲ ြပာင်းထားခဲ့လင ်

သယ် ဆာင်သူအား ဤဥပ ဒအရ တာဝန်ရှိသူအြဖစ် 

မှတ်ယူရမည်။ 

 

case, the carrier shall be considered as the 

operator liable in accordance with this law. 

 ၇၄။ နျူကလီးယားထိခိက်မများဆိင်ရာ 

ပး လျာ်် ရန်တာဝန်ရှိမ ပဋိညာဉ်၏ စာချုပ်ဝင်မဟတ ်

သည့်နိင်င၏ အချုပ်အြခာအာဏာပိင ်နယ်နမိတ်အတွင်းရှိ 

လူပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးထ နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်း 

ပးပိသ့ည့်ကိစ္စရပ်တွင ်အဆိပါနိင်င၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း ကိကန်ချြခင်းမ ပီးမီအထိ 

ပးပိသ့ူတွင် တာဝန်ရှိသည်။ အဆိပါပစ္စည်းအား 

ကန်ချြခင်း ပီးသည့် အခါမှသာ လက်ခသူတွင ်

တာဝန်ရှိသည်။ 

74. In the case where the nuclear material 

has been sent to a person within the territory 

of a State that is not Party to the nuclear 

liability conventions, the sending operator 

shall be liable before the nuclear material 

has been unloaded from the means of 

transport by which it has arrived in the 

territory of that non-contracting State. 



 ၇၅။ မည်သည့် 

နျူကလီးယားထူးြခားြဖစ်ရပ်တစ်ခ ကာင့် ြဖစ်ပွား သာ 

နျူကလီးယားထိခိက်မ အတွက်မဆိ 

နျူကလီးယားထူ ထာင်မတွင ်

လည်ပတ် မာင်းနှင်သူတစ်ဦး၏ အနည်းဆး တာဝန်ယူရမ 

ငွ ကးပမာဏသည ် လက်ခကျင့်သးလျက်ရှိသည့် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ နျူကလီးယား 

ထိခိက်ပျက်စီးမအတွက် ပး လျာ်ရန်တာဝန်ရှိမ 

ကွန်ဗင်းရှင်းပါအတိင်း ြဖစ်သည်။ 

75. The minimum amount of liability of 

the operator of a nuclear installation is [300 

million SDRs under the 1997 Vienna 

Convention and the 1997 CSC, 700 million 

EUR under the 2004 Paris Convention] for 

nuclear damage caused by any one nuclear 

incident. 

 ၇၆။ နျူကလီးယားထူ ထာင်မတွင ်

လည်ပတ် မာင်းနှင်သူသည ် ပျက်စီးဆရးမအတွက် 

ယင်း၏တာဝန်ယူမတွင ် ငွ ကးဆိင်ရာ 

လ လာက် ကာင်းအာမခနိင်မက ိ ဦးစီးဌာနသိ ့

76. The operator of a nuclear installation 

shall be required to have and maintain 

insurance or other financial security 

covering its liability for nuclear damage and 

shall submit for approval to the Department. 



တင်ြပအတည်ြပု ချက်ရယူရမည်။  

 

 ၇၇။  ဤဥပ ဒတွင ် ြပ ာန်းထား သာ 

နျူကလီးယားထိခိက်မအတွက် အသက်ဆးရးမများ 

သိမ့ဟတ် တစ်ကိယ် ရထိခိက်မများအတွက ်

နျူကလီးယားထူးြခားြဖစ်ရပ ် ြဖစ်ပွား ပီး နာက ်နှစ် ပါင်း 

၃၀ အတွင်းနှင့် အြခားနျူကလီးယား 

ပျက်စီးဆးရးမများအတွက် ၁၀ နှစ်အတွင်း 

မ တာင်းခလင ် လျာ် ကး တာင်းခခွင့် 

ချုပ် ငိမ်း စရမည်။ 

 

77. Rights of compensation for nuclear 

damage under this law shall be extinguished 

if an action is not brought with respect to 

loss of life or personal injury, within 30 

years from the date of the nuclear incident 

and with respect to any other nuclear 

damage, within 10 years from the date of 

the nuclear incident. 

 ၇၈။ ဤဥပ ဒတွင် ြပ ာန်းထား သာ 

နျူကလီးယားထိခိက်မအတွက် လာ် ကး တာင်းခခွင့် 

ကိ ထိခိက်မခစားရ ကာင်း သိရှိသည် ့ နမ့ှစ၍ 

78. Rights of compensation for nuclear 

damage under this law shall be extinguished 

3 years from the date on which the person 



သိမ့ဟတ် ထိခိက်မကိ စတင်သိရှိသည်ဟ လ လာက် သာ 

အ ကာင်းတရားများ ြဖစ်သည့် နမ့ှစ၍ 

သးနှစ်အတွင်းနှင့် ပဒ်မ ၇၇ တွင ် ဖာ်ြပထား သာ 

ကန်သ့တ်ချိန်မကန်ဆးမီအချိန်ထိ အကျုးဝင်သည်။ 

 

suffering damage had knowledge or ought 

reasonably to have had knowledge of the 

damage and of the operator liable for the 

damage, unless the time limits established 

in Article 147 of this Article have expired. 

 ၇၉။ နာက်ဆး တရားစီရင်ချက်မချမှတ်မီနှင့် 

၎င်းသတ်မှတ်ကာလ၏ သက်တမ်းကန်ဆးရက် 

ကျာ်လွန်ခဲ့ သာ်လည်း သက်ဆိင်ရာတရားရးမှ 

ချမှတ်ထား သာ ဥပ ဒနှင့် ဆန်က့ျင်ြခင်း မရှိလင ်

နျူကလီးယား ထိခိက်မကိခစားရ၍ 

လျာ် ကး ငွ တာင်းခ သာ မည်သူမဆိနှင့် ပဒ်မ ၇၈ ပါ  

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

79. Unless the law of the civil court 

provides to the contrary, any person who 

claims to have suffered nuclear damage and 

who has submitted a claim for 

compensation within the period applicable 

pursuant to Article 83 may amend the claim 

to take into account any aggravation of the 

damage, even after the expiration of that 

period, provided that a final judgement has 



လျာ် ကး တာင်းခလာတင်ြပလာသည့် မည်သူမဆိ 

ပျက်စီးမအ ြခအ နနငှ့် ပိမိဆိးရွားလာသည့် ထိခိက်မ 

ကိလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်၍ သတ်မှတ်ကာလ 

ကျာ်လွန်သွားသည့် တိင် အာင ်

ြပင်ဆင် တာင်းဆိနိင်သည်။ 

not been entered. 

 ၈၀။ လျာ် ကး တာင်းဆိမများသည ်

သတ်မှတ်ချက်ထက ် ကျာ်လွန် နပါက သိမ့ဟတ် 

ကျာ်လွန်သည့်သ ဘာ သက် ရာက်လင ်

နျူကလီးယားထူးြခားြဖစ်ရပ် ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ 

နျူကလီးယား ထိခိက်မအတွက ် လျာ် ကး ငွက ိ ပဒ်မ 

၇၅ တွင ် ဖာ်ြပထားသည့် တစ်ကိယ် ရထိခိက်မ 

သိမ့ဟတ် အသက်ဆးရးမအတွက် ဦးစွာ ပး လျာ်ရမည်။ 

80. Where claims exceed, or are likely to 

exceed, the maximum amount made 

available pursuant to Article 143 [Amount 

of Liability], compensation for nuclear 

damage caused by a nuclear incident shall 

be provided first for compensation for any 

loss of life or personal injury. After all these 

claims have been satisfied, claims for other 



အဆိပါ တာင်းဆိမများ အားလးြပည့်စ ပီး နာက်တွင်မှ 

အြခားဆးရးပျက်စီးမအတွက် တာင်းဆိမများကိ 

ပး လျာ် စရမည်။ 

loss or damage shall be compensated. 

 ၈၁။ နိင်င တာ်၏ သီးသန်စ့ီးပွား ရးဇန်အတွင်း 

သိမ့ဟတ် အချုပ်အြခာအာဏာပိင်နယ်နမိတ် 

အတွင်းြဖစ်ပွား သာ နျူကလီးယား 

ထူးြခားြဖစ်ရပ် ကာင့်ြဖစ် ပ သာ 

နျူကလီးယားထိခိက်မများအတွက ်

လျာ် ကး တာင်းခမက ိ ကားနာစစ် ဆးရန ်

စီရင်ပိင်ခွင့်ရှိ သာ တရားရးြဖစ်ရမည် ြဖစ် ပီး ဤဥပ ဒပါ 

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ အဆိပါတရားရးသိ ့

တင်သွင်းရမည်။ 

81. The civil court shall be the only court 

having jurisdiction to examine claims for 

compensation for nuclear damage pursuant 

to this law caused by a nuclear incident 

occurring within the territory or within the 

exclusive economic zone of the Republic of 

the Union of Myanmar and which are 

brought before that court according to the 

provisions of this law. 



 ၈၂။  ဤဥပ ဒအရ နျူကလီးယားထိခိက်မများအတွက ်

လျာ် ကး တာင်းခခွင့်ရှိ သာ မည်သူမဆိ 

တာဝန်ရှိ သာ လည်ပတ် မာင်းနှင်သူထ မှလည်း ကာင်း၊ 

အာမခထားသူထမှလည်း ကာင်း၊ ငွ ကးလြခုမ 

ရှိ စရန ် အာမခချက် ပးထား သာ သိမ့ဟတ် 

ထာက်ပ့ န သာ အြခားပဂ္ဂ လ်ထမှလည်း ကာင်း 

လျာ် ကးရရှိ ရးအတွက ်တရားစွဲဆိ ပိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

82. Any person who has a right of 

compensation for nuclear damage pursuant 

to this law may bring an action for 

compensation against the liable operator, or 

directly against the insurer or against any 

other person providing financial security. 

 ၈၃။ နျူကလီးယား ထိခိက်မများသည် 

လက်နက်ကိင်ပဋိပက္ခ၊ ရန်လိတိက်ခိက်မ၊ ြပည်တွင်းစစ် 

သိမ့ဟတ် ပန်ကန်ထကမတိ ့ ကာင ့်  

တိက်ရိက်ြဖစ်ပွားသည်ဟ အ ကာင်းတရား ခိင်လပါက 

လည်ပတ် မာင်းနှင်သူတွင ်တာဝန်မရှိ စရ။ 

83. The operator of a nuclear installation 

shall not be liable for nuclear damage that is 

proved to be directly caused by an act of 

armed conflict, hostilities, civil war or 

insurrection. 



 ၈၄။ နျူကလီးယား ထိခိက်ပျက်စီးမများ၏ 

တစ်ခလးြဖစ် စ သိမ့ဟတ် တစ်စိတ်် တစ် ဒသ ြဖစ် စ 

ြဖစ်ရြခင်းသည ် ထိခိက်ပျက်စီးမကိ ခစားရ သာ 

လူပဂ္ဂုလ်၏ ကီးမား သာ ပါ့ဆမ ကာင့် သိမ့ဟတ် 

ထိသူ၏အြပုအမူသည် 

ပျက်စီး စရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ြပုမူြခင်း၊ ဆာင်ရွက်ရန ်

ချန်လှပ်ခဲ့ြခင်းတိ ့ ကာင့် ြဖစ် ပ သည်ဟ လ လာက ်

သာ အ ကာင်းြပချက်ရှိပါက ထိသူ ကာင့် 

ပျက်စီးရမပမာဏ ပ  မူတည်၍ 

လည်ပတ် မာင်းနှင်သူသည ် မိမိ လျာ် ကး ပးရန ်

တာဝန်ရှိမ၏ အားလးကိြဖစ် စ သိမ့ဟတ် 

တစ်စိတ်် ််တစ် ဒသကိြဖစ် စ သက်သာခွင့်ရှိ စရမည်။ 

84. If the operator of a nuclear installation 

proves that the nuclear damage resulted 

wholly or partly either from the gross 

negligence of the person suffering the 

damage or from an act or omission of such 

person done with intent to cause damage, 

the operator may be relieved, wholly or 

partly, from his obligation to pay 

compensation in respect of the damage 

suffered by such person. 



 ၈၅။ ပျက်စီး စရန ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ြပုမူြခင်း၊ 

ဆာင်ရွက်ရန ် ချန်လှပ်ခဲ့ြခင်းတိ ့ ကာင့်ြဖစ် ပ  သာ 

အ ကာင်းရင်းတစ်ခစီအတွက််  

နျူကလီးယားလည်ပတ် မာင်းနှင်သူက တာဝန်ယူရန ်

မလိအပ် သာ ပျက်စီးမများအတွက် မည်သိ ့ သာ 

တာဝန်ယူမတစ်ခချင်းစီအ ပ  ဤဥပ ဒပါ မည်သည့် 

အချက်နှင့်မ  သက် ရာက်မမရှိ စရ။ 

85. Nothing in this law shall affect the 

liability of any individual for nuclear 

damage for which the operator, by virtue of 

Articles 156 and 157 of this Article, is not 

liable and which that individual caused by 

an act or omission done with intent to cause 

damage. 

အခန်း(

၁၄) 

နျူကလီးယားလပင်န်းနှင့်လပ် ဆာင်မများထိန်းချုပ် စာင့်

ကပ် ရးဆိင်ရာကိစ္စရပမ်ျား 

Chapter XIII 

Safeguards 

 ၈၆။ နိင်င တာ်ကပါဝင်ထားသည့် 

နျူကလီးယားနှင့်ဆက်စပ် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကတ ိ

ကဝတ်များနှင့်အည ီ နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်းကိ 

86. Nuclear material in the Republic of the 

Union of Myanmar shall be used 

exclusively for peaceful purposes and in 

accordance with relevant international 



ငိမ်းချမ်း သာရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အသးြပု ရမည်။ obligations undertaken by the Republic of 

the Union of Myanmar. 

 ၈၇။ ဦးစီးဌာနအ နြဖင့် 

နျူကလီးယားလက်နက်မြပန်ပ့ွား ရးစာချုပ်၊ 

အလးစနျူကလီးယား လပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင်မများထိန်းချုပ် စာင့်ကပ ် ရးဆိင်ရာ 

သ ဘာတူညီချက်နှင့် နာက်ဆက်တွဲစာချုပ်ပါ 

ြပ ာန်းချက် တိက့ိ 

ြဖည့်ဆည်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရန ်တာဝန်ရှိသည်။ 

87. The Department shall ensure the 

implementation of the obligations of the 

Republic of the Union of Myanmar arising 

from the NPT, the Treaty of Bangkok, the 

Safeguard Agreement and the Additional 

Protocol.  

  

၈၈။ ဦးစီးဌာနသည် ပဒ်မ ၈၇ ပါ  တာဝန်များကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရန်အလိင့ှာ 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

နည်းဥပ ဒများက ိသတ်မှတ် ရးဆွဲရမည်။ 

88. The Department of Nuclear Safety 

shall Verify the implementation of the 

obligations of the Republic of the Union of 

Myanmar arising from the instruments 



referred to in Article (164). 

 ၈၉။ ဦးစီးဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများနှင့် 

လိင်စင်ရရှိထား သာ လူပဂ္ဂုလ်နှင့် အဖွဲအ့စည်းတိသ့ည် 

နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင်မများထိန်းချုပ် စာင့်ကပ် ရးဆိင်ရာ 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မ များကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဏြမူစွမ်းအင် အဂျင်စီနှင့် အြပည့် 

အဝ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

89. All agencies of the Government of the 

Republic of the Union of Myanmar and 

authorized (licensed) persons and entities 

shall cooperate fully with the IAEA in the 

application of safeguards measures. 

 ၉၀။ နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်းများ ပိင်ဆိင်ြခင်း၊ 

အသးြပုြခင်း၊ ကိင်တွယ်ြခင်း၊ သန်စ့င်ထတ်လပ်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့် 

လပ် ဆာင်မများ ဆာင်ရွက်ရန် လိင်စင်ရရှိထားသ ူ သည ်

တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်အည ီ

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

90. Persons authorized (licensed) to 

possess, use, handle or process nuclear 

material or perform activities subject to the 

Safeguards Agreement and the Additional 

protocol shall adopt compliance with this 

Law, applicable regulations and the terms 



and condition. 

အခန်း 

(၁၅) 

နျူကလီးယားဆိင်ရာပိက့န်သွင်းကန် ထနိး်ချုပမ်များ Chapter XV 

Export and Import Controls 

 ၉၁။ နိင်င တာ်မှပါဝင်ထားသည့် 

နျူကလီးယားနှင့့် ဆက်စပ် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

ကတ ိ ကဝတ်များနှင့်အည ီ ဦးစီးဌာနသည် 

နိင်င တာ်ကတင်ပိမ့ည့် သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်သိ ့

တင်သွင်းမည့် 

နျူကလီးယားနှင့်ဆက်စပ်ကန်ပစ္စည်းများကိ 

ထိန်းချုပ်ရန်အလိင့ှာ ကန်သ့တ်ကန်အမျို းအစားနှင့် 

ကန်သ့တ်ကန်ပစ္စည်းများစာရင်းကိ ြပုစထားရမည်။  

91. In accordance with the international 

obligations and commitments of the 

Republic of the Union of Myanmar, the 

Department of Nuclear Safety shall 

establish a list of goods/items subject to 

control for purposes of import into and 

export from the Republic of the Union of 

Myanmar. 

 ၉၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကန်သ့တ်ကန်ပစ္စည်းများကိ 92. The Department shall issue 



နိင်င တာ်သိ ့ တင်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်က 

တင်ပိြ့ခင်းများအတွက် လိင်စင်ချ ပးြခင်းဆိင်ရာ 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ လပ်ထး လပ်နည်းများ၊ 

နည်းဥပ ဒများက ိ ရးဆွဲရမည်။  

regulations, terms and condition setting 

forth the details of the licensing process for 

exports and imports of controlled 

goods/items. 

 ၉၃။ တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ 

လိက်နာရန ် ပျက်ကွက် သာ မည်သူက့ိမဆိ 

စစမ်း ေမးြမန်းမများ ဆာင်ရွက်၍ 

ဦးစီးဌာနကချမှတ်ထား သာ 

စီမခန်ခ့ွဲ ရးနည်းလမ်းများနှင့် အညီ လိအပ်သလိ 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ်ရမည်။ 

93. Any person who fails to comply with 

this law, applicable regulations or the terms 

of any authorization (licence) may be 

subject to administrative measures 

established by this law and any applicable 

regulations of the Department. 

အခန်း(

၁၆) 

နျူကလီးယားလြခုမ၊ 

ရပ်ပိင်းဆိင်ရာကာကွယ်မနှင့်တရားမဝင် ရာင်းဝယ် ဖာက်

ကားမ 

Chapter XV 

Nuclear Security, Physical Protection and 

Ilicit Trafficking 



 

 ၉၄။ ဦးစီးဌာနသည် 

နျူကလီးယားနှင့်အြခား ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း 

များ၏ ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ ကာကွယ်မအတွက် 

နည်းဥပ ဒများက ိသတ်မှတ် ရးဆွဲရမည်။  

94. The Department of Nuclear Safety 

shall establish requirements for the physical 

protection of nuclear (and other radioactive) 

material. 

 ၉၅။ တည်ဆဲနည်းဥပ ဒပါ လိင်စင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

ကိက်ညီမ ရှိ သာ နျူကလီးယား သိမ့ဟတ် 

အြခား ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများနှင့် 

၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် အ ဆာက်အအများ၏ 

ရပ်ပိင်းဆိင်ရာကာကွယ်မ သချာ စ ရးအတွက ်

အဆိပါပစ္စည်းများကိအသးချ၍ လပ်ငန်းများ 

လပ် ဆာင် နသည့် လိင်စင်ကိင် ဆာင်ထား သာ 

လူပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းတွင် 

မူလနှင့်အဓိကတာဝန်ရှိသည်။ 

95. A person or entity authorized (licensed) 

to conduct activities or practices utilizing 

nuclear (or other radioactive) material is 

primarily responsible for ensuring the 

physical protection of such material and 

related facilities pursuant to applicable 

regulations and licence conditions. 



 ၉၆။ နျူကလီးယား သိမ့ဟတ် 

အြခား ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများကိ ခိးယူခရြခင်း၊ 

ခိးယူရန် ခိမ်း ြခာက်ခရြခင်းနှင့် 

ပျာက်ဆးြခင်းများရှိပါက လိင်စင်ရရှိသူသည် 

ဦးစီးဌာနသိ ့ နှာင့် နှးမမရှိဘဲ အသိ ပး အ ကာင်း 

ကားြခင်း၊ အ သးစိတ်အစီရင်ခစာကိ ဦးစီးဌာနသိ ့

ချက်ချင်းတင်ြပြခင်း များ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ဦးစီးဌာနကထပ်မ တာင်းဆိလာ သာ သတင်း 

အချက်အလက်များကိလည်း ပ့ပိး ပးရမည်။ 

 

96. Where there has been a theft, threat of 

theft or loss of nuclear (or other radioactive) 

material, the licensee shall: notify the 

Department of Nuclear Safety without delay 

of the incident and circumstances thereof; 

provide a written report, including 

particulars, to the Department of Nuclear 

Safety as soon as practicable after providing 

notice and provide the Department of 

Nuclear Safety with any additional 

information requested. 

 ၉၇။ နျူကလီးယား သိမ့ဟတ် ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း၊ 

စက်ကိရိယာ နှင့်နည်းပညာကိ ခိးယူြခင်း၊ လယူြခင်း 

သိမ့ဟတ် ဥပ ဒမဲ့ မည်သိ ့ သာ 

97. In the event of theft, robbery or 

unlawful taking, or credible threat of 

unlawful taking, of nuclear (or other 



ယူ ဆာင်ြခင်းများမဆိပါဝင်သည့် ထူးြခား ြဖစ်ရပ်များတွင် 

ဦးစီးဌာနသည် ထိြဖစ်ရပ်၏ 

ထိခိက်သက် ရာက်နိင်မအတိင်းအတာ အ ပ မူတည်၍ 

အြခားနိင်ငများနှင့် သိမ့ဟတ် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် အ ရးယ ူ

ဆာင်ရွက်မအဆင့်များအလိက် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

radioactive) material, the Department of 

Nuclear Safety shall take appropriate steps 

as soon as possible to inform other States or 

international organizations that may be 

affected of the circumstances of the 

incident. 

 ၉၈။ မည်သူမဆိ တစ်စတစ် ယာက်ကိ 

သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 

ဆက်သွယ်မြပုရာတွင ် ၎င်းဆက်သွယ်မြပုလပ်ြခင်းသည် 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်း 

တစ်ခ၏ ရပ်ပိင်းဆိင်ရာလြခုမကိ ပျက်ြပား စနိင် ကာင်း 

သိရှိ ေနရမည်။ အကယ်၍ ကျူးလွန်ပါက 

98. Whoever communicates information to 

someone else knowing that the 

communication could prejudice the physical 

security of nuclear material, or an 

associated item, to which Section [cite 

relevant section] applies shall be punished 



တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အည ီ အ ရးယူြခင်း ခရမည်။ 

ယင်းြပ ာန်းချက်သည ်လိင်စင်ြဖင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက ်

သူများအား အကျုးမဝင် စရ။ 

 

with penalties as provided in [cite relevant 

article]. It does not apply if the 

communication is authorized by a person 

who has been granted a permit to possess 

the nuclear material or associated item. 

 စီမခန်ခ့ွဲ ရးအရ အ ရးယူြခငး်နှင့် အယူခဝငြ်ခငး် 

 

Chapter XVII 

Administrative penalties and Appeals 

 ၉၉။ ဦးစီးဌာနသည်  မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

ရရှိထား သာလူပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်း တစ်ခသည ်

ြပ ာန်းထား သာ သက်် ဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊  နည်းဥပ ဒများ၊ 

စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်၊ လပ်ထးလပ်နည်း၊ 

အ ြခခသတ်မှတ်ချက်များကိ ဖာက်ဖျက် ကာင်း 

99.  



သိမ့ဟတ် လိက်နာရန်ပျက်ကွက် ကာင်း စစ် ဆး 

တွရ့ှိပါက မှတ်ပတင ်လက်မှတ ်ပယ်ဖျက်နိင်သည်။  

 ၁၀၀။ ဦးစီးဌာနက မှတ်ပတင်ထတ် ပးရန်ြဖစ် စ၊ 

လိင်စင်ထတ် ပးရန ် ြဖစ် စ၊ 

လိင်စင်သက်တမ်းတိးရန်ြဖစ် စ 

ကျို း ကာင်း ဖာ်ြပြငင်းပယ်ြခင်း ကိမ ကျနပ်ပါက 

ြငင်းပယ် ကာင်း အ ကာင်းကားစာ ထတ်ြပန်သည့် 

နရ့က်မ ှ ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း ကာ်မတီသိ ့

အယူခဝင်နိင်သည်။  

100.  

Within 90 days from the the day of  

 ၁၀၁။ ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်နှင့် 

အတည်ြဖစ်သည်။ 

 

101. The decision of the committee shall be 

final and conclusive. 

 ၁၀၂။ ဦးစီးဌာနသည်  လိင်စင်ဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ 

နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ 

102.  



အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်၊ 

လပ်ထးလပ်နည်း၊ အ ြခခသတ်မှတ်ချက်များကိ 

ဖာက်ဖျက် ကာင်း သိမ့ဟတ် လိက်နာရန ်

ပျက်ကွက် ကာင်း စစ် ဆး တွရ့ှိရသည့် လိင်စင်ရရှိ 

ထား သာလူပဂ္ဂ လ ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းကိ 

အာက်ပါစီမခန်ခ့ွဲမ ဆိင်ရာ အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ် ကိ 

ချမှတ်နိင်သည-် 

 (က) လိင်စင ်ယာယီရပ်ဆိင်းြခင်း၊ 

 (ခ) ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင် စ၍စိစစ်စစ် ဆး ပီး 

ဆက်လက ်           လပ် ဆာင်ခွင့်ြပုြခင်း၊  

 (ဂ) လိင်စင်သက်တမ်း ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲြခင်း၊  

 (ဃ) ြပန်လည ်ရပ်သိမ်းြခင်း၊ 

 (င) လိင်စင ်ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

 

 ၁၀၃။ ဦးစီးဌာန၏ 103. Any applicant, authorized person or 



စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာြပစ်ဒဏ်ဆးြဖတ်ချက်သည ်

လိင်စင် လာက်ထားသူ၊ လိင်စင်ရရှိသူနှင့်အြခား 

ပဂ္ဂ လ်များကိ ကီးမားစွာ ထိခိက်မနစ်နာမရှိ စသည့်အြပင် 

အြခားဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်မှ ချမှတ်ထား သာ 

နည်းဥပ ဒများနှင့်လည်းအကျုးဝင်ပါက ထိဆးြဖတ်ချက်ကိ 

မ ကျနပ်သူသည် ယင်းဆးြဖတ်ချက်ကိ 

ချမှတ် ကာင်းထတ်ြပန် ကညာ သည့် နရ့က်မှ 

ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း ကာ်မတီထအယူခဝင်နိင်သည်။ 

 

other person substantially impacted by a 

decision of the Department shall have the 

right to file an appeal against this decision 

consistent with existing laws and 

regulations of the Republic of the Union of 

Myanmar within 90 days from the date of 

passing of such order or decision.  

 ၁၀၄။ ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်နှင့် 

အတည်ြဖစ်သည်။ 

104. The decision of the committee shall be 

final and conclusive. 

အခန်း(

၁၈) 

တားြမစ်ချက်များ Chapter XVIII 

Prohibition 



 ၁၀၅။ မည်သူမ  ဤဥပ ဒနှင့်အည ီ မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

လာက်ထား ြခင်း မရှိလင်ြဖစ် စ၊ 

မှတ်ပတင်လက်မှတ် လျှာက်ထားြခင်းက ိ ဦးစီးဌာန 

ကြငင်းပယ်လင်ြဖစ် စ နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်း၊ 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ် ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

ရာင်ြခည်ထတ်စက်ကိရိယာများနှင့် ဦးစီးဌာနက 

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် စက်ကိရိယာများ၊ 

ပင်ရင်းများကိ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း မြပုရ။ 

105. No person shall, if application has not 

been made for a registration certificate in 

accordance with this Law or if the 

application for a registration certificate has 

been refused by the Department, keep in 

possession nuclear material, radioactive 

material or irradiation apparatus. 

 ၁၀၆။ မည်သူမ  လိင်စင်မရှိဘဲ နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း၊ 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

ရာင်ြခည်ထတ်စက်ကိရိယာက ိ အသးြပုြခင်း၊ 

ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းချြခင်း မြပုရ။ 

106. No person shall, without a licence, 

utilize, produce, store, distribute or sell 

nuclear material, radioactive material or 

irradiation apparatus. 

 ၁၀၇။ မည်သူမ  ဦးစီးဌာန၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲ 107. No person shall without prior 



နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်း၊ ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း 

သိမ့ဟတ် ရာင်ြခည်ထတ် စက်ကိရိယာများကိ 

ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ ့

တင်ပိြ့ခင်း မြပုရ။ 

permission of the Department, import or 

export nuclear material, radioactive material 

or irradiation apparatus. 

 ၁၀၈။ မည်သူမ  ဆက်လက်သးစွဲရန် သိမ့ဟတ် 

သိမ်းဆည်းထားရန် မသင့်ဟ ဦးစီးဌာနက 

သတ်မှတ်ထားသည့် နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း၊ 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ရာင်ြခည ်

ထတ်စက်ကိရိယာကိ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ အသးြပုြခင်း၊ 

ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း သိမ့ဟတ် 

ရာင်းချြခင်း မြပုရ။  

108. No person shall keep in possession, 

utilize, produce, store, distribute or sell 

nuclear material, radioactive material or 

irradiation apparatus determined by the 

Department as being not suitable for further 

utilization or retention. 

 ၁၀၉။ မည်သူမ  ဦးစီးဌာနက လိင်စင် 

ချထား ပးြခင်းမရှိ သာ 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများကိလည်း ကာင်း၊ 

109. No person shall carry out an activity or 

practice unless specifically authorized 

(licensed) by the Department of Nuclear 



ဤဥပ ဒအရ ကင်းလွတ် ခွင့်ြပုထားြခင်းမရှိ သာ 

လပ်ငန်းများကိ လည်း ကာင်း လပ် ဆာင်ြခင်း မြပုရ။  

Safety, or unless the practice has been 

exempted from regulatory control. 

 ၁၁၀။ မည်သူမ  ရဒီယိသတ္တ ိကပင်ရင်းအား 

ဆက်လက်အသး ြပုရန်မသင့် လျာ်ပါက သိမ့ဟတ် 

ဆက်လက်အသးမြပုလိပါ က ြပန်လည် ပးပိြ့ခင်းကိ 

ထတ်လပ်သူက လက်ခရန ် သ ဘာမတူလင် 

ဝယ်ယူတင်သွင်းြခင်း မြပုရ။  

110.  

 ၁၁၁။  လိင်စင်ရရှိထားသူမည်သူမ  လိင်စင်ပါ 

လပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မ များကိ တိးချဲ မ့ွမ်းမရန် 

ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါက ထိတိးချဲ မ့ွမ်းမမအတွက် လိငစ်င် 

မရမချင်း ဆာင်ရွက ်ြခင်းမြပုရ။ 

 

111. That the authorized person (licensee) 

will not modify its conduct of any 

authorized activity or practice in a manner 

that could affect the protection of workers, 

the public or the environment without 

seeking the approval of the Department of 

Nuclear Safety; 



 ၁၁၂။ သတ်မှတ်ထား သာ အ ြခခအချက်အလက်များနှင့် 

မကိက်ညီ ပါ က မည်သူမ  ရဒီယိ 

သတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများကိ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း မြပုရ။ 

 

112. No person or entity shall engage in the 

transport of radioactive material without 

complying with the requirements 

established pursuant to the provisions under 

Regulation of the Transport of Radioactive 

Material. 

 ၁၁၃။ မည်သူမ  ဦးစီးဌာန၏ လိင်စင်မရရှိဘဲ 

ရဒီယိသတ္တ ိကစွန်ပ့စ် ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အသးြပု ပီး 

လာင်စာများစီမခန်ခ့ွဲမ အ ဆာက်အအ များကိ 

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင့် မြပုရ။ 

113. No person or entity shall operate a 

radioactive waste (or spent fuel) 

management facility without an 

authorization (licence) issued by the 

Department. 

 ၁၁၄။ မည်သူမ  နိင်င တာ်၏ 

အချုပ်အြခာအာဏာပိင်နယ်နမိတ်ြပင်ပရှိ ရဒီယိသတ္တ ိက 

114. Radioactive waste or spent fuel 

generated outside the territory of the 



စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ သိမ့ဟတ် အသးြပု ပီး လာင်စာများကိ 

မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မ  နိင်င တာ ် အတွင်းသိ ့

တင်သွင်းြခင်းမြပုရ။ 

 

Republic of the Union of Myanmar shall not 

be imported into the Republic of the Union 

of Myanmar for any purpose. 

 ၁၁၅။ မည်သူမ  ဦးစီးဌာန၏ ကိုတငလ်ိငစ်င် 

ရယူထားြခင်းမရှိဘဲ ကန်သ့တ်ကန်ပစ္စည်းများကိ 

နိင်င တာ်သိ ့ တင်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်က 

တင်ပိြ့ခင်းများမြပုရ။ 

115. The export from or import into the 

Republic of the Union of Myanmar of a 

controlled goods/items without prior 

authorization (licence) by the Department. 

 ၁၁၆။ မည်သူမ  နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း၏ 

ရပ်ပိင်းဆိင်ရာကာကွယ်ြခင်း ပဋိညာဉ်နှင့် ၎င်း၏ 

ြပင်ဆင်ချက်တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာ ြပ ာန်းချက်များနှင့် အညီ 

ရရှိထား သာ မည်သည့်သတင်းအချက် 

အလက်မဆိပါဝင် သာ 

လ ို ဝ့ှက်သတင်းအချက်အလက်များက ိ ဖာ်ထတ်ြခင်း 

116. No person shall disclose confidential 

information, including any such information 

that is acquired pursuant to the provisions of 

the Convention on the Physical Protection 

of Nuclear Material and its Amendment. 



မြပုရ။  

 

 ၁၁၇။ မည်သူမ  နိင်င တာ်တွင် 

နျူကလီးယားလက်နက်များနှင့်အြခား 

ပါက်ကွဲ စနိင် သာ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 

ယင်းတိက့ိတိက်ရိက် သိမ့ဟတ် သွယ်ဝိက် သာနည်းြဖင့် 

ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် စ ဆာင်းြခင်း၊ 

ထတ်လပ်ရန်အလိင့ှာ မည်သိ ့ သာ အကူအညီကိမဆိ 

ရှာ ဖွြခင်း သိမ့ဟတ် လက်ခရယူြခင်းမြပုရ။  

 

117. Nuclear weapons and other explosive 

devices, the direct or indirect control over 

such weapons or devices, the manufacture 

or other acquisition of such weapons or 

devices, and the seeking or receiving of any 

assistance in the manufacture of nuclear 

weapons or other explosive devices is 

prohibited in the Republic of the Union of 

Myanmar. 

 ၁၁၈။ မည်သူမ  အာက် ဖာ်ြပပါ ဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခခက ိ

ဆာင်ရွက ်ြခင်းမြပုရ - 

(က)  ရဒီယိသတ္တ ိကပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

118. Whoever commits: 

(a) a theft or robbery of 



နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း များကိ ခိးယူြခင်း 

သိမ့ဟတ ်လယူြခင်း၊ 

(ခ)   ရဒီယိသတ္တ ိကပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

နျူကလီးယားြဒပ်ပစ္စည်း 

များကိအလွဲသးစားြပုြခင်း သိမ့ဟတ် 

တပလိမ်လည ်ရယူ ြခင်း၊ 

(ဂ)   ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

နျူကလီးယားြဒပ် ပစ္စည်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ 

ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ ြပည်တွင်း သိ ့ ြဖစ် စ 

ြပည်ပသိြ့ဖစ် စ သယ်ယူြခင်း၊ ပိ ့ ဆာင်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် ရ ့ ြပာင်းြခင်း။  

 

radioactive/nuclear material; 

(b) an embezzlement or fraudulent 

obtainment of radioactive/nuclear 

material; 

(c) an act which constitutes the 

carrying, sending, or moving of 

radioactive material into or out of a 

State without lawful authority shall 

be punished with penalties which 

take into account the grave nature 

of those offences. 

 ၁၁၉။ မည်သူမ  လူပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်း၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်ကိ 

119. Whoever threatens to commit an 

offence set forth in Article 198(a) of this 



တစ်စတစ်ရာြပုလပ်ရန ် သိမ့ဟတ် မြပုလပဘ်ဲ 

ရှာင်လဲရန်အလိင့ှာ ပဒ်မ ၁၁၈၊ ပဒ်မခွဲ(က) ပါ  

အြပုအမူများကိ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

အကျပ်ကိင်ြခင်း မြပုရ။  

 

Article in order to compel a natural or legal 

person, international organization or State 

to do or to refrain from doing any act shall 

be punished with penalties which take into 

account the grave nature of those offences. 

 ၁၂၀။ မည်သူမ  နျူကလီးယားနှင့် 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းများ သိမ့ဟတ် 

နျူကလီးယားပစ္စည်းတစ်ခခ သိမ့ဟတ် နျူကလီးယား 

အ ဆာက်အအတစ်ခကိ   

ခိမ်း ြခာက်၍ သာ်လည်း ကာင်း ခိမ်း ြခာက်သည်ဟ 

ယကည်နိင် လာက် သာ အ ြခအ နများ 

ြဖစ် ပ စ၍လည်း ကာင်း သိမ့ဟတ် 

အင်အားသး၍ သာ်လည်း ကာင်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာြဖင့် 

ဥပ ဒနှင့်မညီသည့် တာင်းဆိမများ မြပုရ။  

120. Whoever demands radioactive/nuclear 

material or a device or a nuclear facility by 

threat, or by use of force, or by any other 

form of intimidation, under circumstances 

which indicate the credibility of the threat 

shall be punished with penalties which take 

into account the grave nature of those 

offences. 



 ၁၂၁။ မည်သူမ  ဥပ ဒအရ တရားဝင်လိင်စင်မရရှိဘဲ 

ရဒီယိသတ္တ ိက သိမ့ဟတ် နျူကလီးယား 

ြဒပ်ပစ္စည်းများကိ လက်ခရယူြခင်း၊ ပိင်ဆိင်ြခင်း၊ 

လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြပုြပင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

စွန်ပ့စ်ြခင်း သိမ့ဟတ်  ပစ္စည်းတစ်ခအား 

ပိင်ဆိင်ြခင်းတိ ့ ကာင့် သဆး စနိင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

ခန္ဓာကိယ်အား ြပင်းထန်စွာ ထိခိက်ဒဏ်ရာရ စြခင်း၊ 

ပိင်ဆိင်မများကိ သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်း ကျငက်ိ 

ကီးမားစွာပျက်စီး စြခင်း ြဖစ် ပ စလိ သာ 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်မများ မြပုရ။ 

 

121. Whoever, without lawful authority, 

receives, possesses, transfers,alters, or 

disposes of radioactive/ nuclear material or 

possesses a device with the intent to cause 

death or serious bodily injury or substantial 

damage to property or to the environment or 

which causes or is likely to cause death or 

serious injury to any person or substantial 

damage to property or to the environment 

shall be punished with penalties which take 

into account the grave nature of those 

offences. 

 ၁၂၂။ မည်သူမ  ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

နျူကလီးယား ြဒပ်ပစ္စည်းကိ မည်သည့် 

122. Whoever, without lawful authority, 

uses or disperses in any way 



နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ် စ အသးြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ပျန့ှ ့ စြခင်း 

သိမ့ဟတ် နျူကလီးယားပစ္စည်းကိရိယာက ိ အသးြပုြခင်း 

သိမ့ဟတ် ြပုလပ်ြခင်း၊ 

နျူကလီးယားအ ဆာက်အအတစ်ခကိ အသးြပုြခင်း 

သိမ့ဟတ် ပျက်စီး စြခင်းြဖင့် 

ရဒီယိသတ္တ ိကြဒပ်ပစ္စည်းကိ  ထွက်လာ စြခင်း သိမ့ဟတ် 

ထွက်လာြခင်း ကာင့် အန္တရာယ်ကျ ရာက်မ 

ြဖစ် စနိင်သည့် အာက် ဖာ်ြပပါ ဆာင်ရွက်ချက် 

တစ်ခခကိ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုရ-  

(က) တမင်ရည်ရွယ်၍ လူပဂ္ဂုလ်၏ 

အသက်ဆးရး စသည့် 

အန္တရာယ်ကျ ရာက် စြခင်း သိမ့ဟတ် 

ြပင်းထန်စွာ ထိခိက်ဒဏ်ရာရ စြခင်း၊ 

ပိင်ဆိင်မများ သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ 

radioactive/nuclear material or uses or 

makes a device or uses or damages a 

nuclear facility, [interferes with its 

operation, or commits any other act directed 

against a nuclear facility] in a manner which 

releases or risks the release of radioactive 

material: 

(a) with the intent to cause: 

(i) death or serious bodily injury; or 

(ii) substantial damage to property 

or to the environment; or 

(b)  to compel a natural or legal 

person, an international 

organization, or a State to do or 



ကီးမားစွာ ပျက်စီးမကိ ြဖစ် ပ စြခင်း၊ 

(ခ) မည်သူမဆိ လူပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်း၊ 

အြပည်ြပည် ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် 

နိင်င တာ်ကိ တစ်စတစ်ရာ ြပုလပ်ရန ်သိမ့ဟတ် 

မြပုလပ်ဘ ဲ ရှာင်လဲရန ် အလိင့ာှ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အကျပ်ကိင်ြခင်း၊ 

 (ဂ) လူပဂ္ဂုလ်၏ အသက် 

ဆးရး စသည့်အန္တရာယ်ကျ ရာက် စြခင်း၊ 

ြပင်းထန်စွာထိခိက်ဒဏ်ရာရ စြခင်း သိမ့ဟတ် 

ပိင်ဆိင်မများ သိမ့ဟတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ 

ကီးမားစွာ ပျက်စီး စြခင်း။  

refrain from doing an act; or 

(c) which causes or is likely to cause 

death or serious injury to any 

person or substantial damage to 

property or to the environment 

 

 ၁၂၃။ မည်သူမ  ဤဥပ ဒအရထတ်ြပန်ထား သာ 

နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန် ့

ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်၊ 

123. No one shall commits prohibitions 

prescribed by the regulations, notifications, 

rules, order, directives and procedures by 



လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် အ ြခခသတ်မှတ်ချက်များပါ 

တားြမစ်် ချက်များ ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ြခင်းမြပုရ။ 

this law. 

အခန်း(

၁၉) 

ြပစ်ဒဏ်များ Penalties 

 ၁၂၄။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၂၃ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ 

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန ် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခရလင ် ထိသူကိ တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ 

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိန်းမ ှ

အများဆးကျပ ် တစ်ဆယ်သိန်းအထိြဖစ် စ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 

124. Whoever commits the prohibition set 

forth in Article 103 of this Article shall be 

punished with imprisonment for a term not 

exceeding a year or with fine at least from 

one hundred thousand to not exceeding one 

million kyats, or with both. 

 ၁၂၅။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၀၅ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ 

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန ် ကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခရလင ် ထိသူကိ သးနှစ် အထ ိ

125.  Whoever commits the prohibition set 

forth in Article 103 of this Article shall be 

punished with imprisonment for a term not 



ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင ် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်ရမည်။ 

ထိြ့ပင် ြပစ်မနှင့် သက်ဆိင်သည့် 

သက် သခပစ္စည်းများကိလည်း ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ ်

သိမ်းဆည်းရမည်။ သိ ့ သာ် လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိ 

အန္တရာယ်ရှိ စ နိင် သာ ပစ္စည်းြဖစ်ပါက အြခားနည်း 

စီမခန်ခ့ွဲရန ်အမိန်ခ့ျမှတ်နိင်သည်။ 

 

exceeding three years or with fine or with 

both. In addition, the exhibits relating to the 

offence shall also be confiscated. If the 

exhibits are harmful to people and the 

environment, other suitable management 

system shall be used. 

 ၁၂၆။ မည်သူမဆိ  ပဒ်မ ၁၀၆၊ ၁၀၇၊ ၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၁၀၊ 

၁၁၁၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃၊ ၁၁၄၊ ၁၁၅ သိမ့ဟတ် ၁၁၆  ပါ  

တားြမစ်ချက ်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင ် ထိသူကိ ခနစ်နှစ်အထိ 

ထာင်ဒဏ ် ချမှတ်ရမည့်အြပင ် ငွဒဏ်လည်း 

ချမှတ်ရမည်။ ထိြ့ပင် ြပစ်မနှင့် သက်ဆိင်သည့် 

သက် သခပစ္စည်းများကိလည်း ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ ်

126. Whoever commits the prohibition set 

forth in Article 

106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 

or 116 of this Article shall be punished with 

imprisonment for a term not exceeding 

seven years or with fine or with both. In 

addition, the exhibits relating to the offence 



သိမ်းဆည်းရမည်။ သိ ့ သာ် လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိ 

အန္တရာယ်ရှိ စနိင် သာပစ္စည်းြဖစ်ပါက အြခားနည်း 

စီမခန်ခ့ွဲရန ်အမိန်ခ့ျမှတ်နိင်သည်။ 

shall also be confiscated. If the exhibits are 

harmful to people and the environment, 

other suitable management system shall be 

used. 

 ၁၂၇။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၁၇၊ ၁၁၈၊ ၁၁၉၊ ၁၂၀၊ ၁၂၁ 

သိမ့ဟတ် ၁၂၂ ပါ  တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ 

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခရလင ် ထိသူကိ ၁၀ နှစ် အထိ 

ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင ် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်ရမည်။ 

ထိြ့ပင်ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် သက် သခ 

ပစ္စည်းများကိလည်း 

ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းရမည်။ သိ ့ သာ ်

လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိ 

အန္တရာယ်ရှိ စနိင် သာပစ္စည်းြဖစ်ပါက အြခားနည်း 

127. Whoever commits the prohibit set 

forth in Article 

106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 

or 116 of this Article shall be punished with 

imprisonment for a term not exceeding 10 

years or with fine or with both. In addition, 

the exhibits relating to the offence shall also 

be confiscated. If the exhibits are harmful to 

people and the environment, other suitable 



စီမခန်ခ့ွဲရန ်အမိန်ခ့ျမှတ်နိင်သည်။ management system shall be applied. 

အခန်း(

၁၉) 

အ ထွ ထ ွ Chapter XIV 

Miscellaneous 

 ၁၂၈။ နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မတီဝင်သည် 

ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငကွိ 

ခစားခွင့်ရှိသည်။ 

128. The member who is not civil service 

personnel, included in the committee is 

entitled to enjoy the remuneration 

prescribed by the Ministry. 

 ၁၂၉။ နျူကလီးယားလပ်ငန်းနှင့်လပ် ဆာင်မများဆိင်ရာ 

နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် အ ြခခသတ်မှတ်ချက်များပါ 

တားြမစ်် ချက်များ ကိ ချို း ဖာက်မများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ 

တရားစွဲဆိရန ် ပ ပါက်ပါက တရားစွဲဆိြခင်း မြပုမ ီ

ကာ်မတီ၏ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန်ရ့ယူရမည်။ 

129.  rules, regulations or disciplines, 

notifications, orders, directives and 

procedures 



 ၁၃၀။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရာတွင-် 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည ်လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကိ 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် လိအပ် သာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 

အမိန်၊့ ညန်ကားချက်နှင့် 

လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ ဝန်ကီးဌာန၏ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 

130. For the purpose of carrying out the 

provisioins of this law: 

130. In implementing the provisions of this 

Law: 

130. In implementing the provisions 

contained in this Law: 

(a) The Ministry may, with the approval of 

the Government, issue necessary rules and 

procedures; 

(b) The Department may issue necessary 

notifications, orders, directives and 

procedures with the approval of the the 

Ministry.  

 ၁၃၁။ ဤဥပ ဒြဖင့် 131. The Atomic Energy Law (No.8/98) is 



အဏြမူစွမ်းအင်ဥပ ဒကိရပ်သိမ်းလိက်သည်။ 

 

hereby repealed by this law. 

Upon entry into force of Nuclear Safety 

Law, the provision of the Atomic Energy 

Law is hereby repealed. 

 ၁၃၂။ အဏြမူစွမ်းအင်ဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ 

နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ သည ်

ဤဥပ ဒနှင့်မဆန်က့ျင်သမ  ကျင့်သးရန်လိအပ် ပါ က 

ဆက်လက်ကျင့်သးနိင်သည်။  

132. The procedures, order and directives 

issued under the Atomic Energy Law may 

continue to be applicable in so far as they 

are not inconsistent with this law. 

I here sign under the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. 

Sd./ Thein Sein 

President 

The Republic of the Union of Myanmar 



 


