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Regulatory Controls Division, Radiation Protection Department 

Department of Atomic Energy 

Objectives 

- To ensure the safety of radioactive sources and protection from nuclear radiation 
hazards, 

- To inspect and issue the license for the safety of the radioactive sources and 
radiation apparatus, 

- To endeavor for emergency preparedness and radiation awareness. 
 

Current Activities 
 

1. The Regulatory Controls Department under the Department of Atomic Energy is 
still endeavoring to issue the licenses for imported/ exported, Radioactive 
Materials and Radiation Apparatus after inspection according to the IAEA guide 
lines. In order to save Radiation hazards to the public, Inspectors from the 
Department have to go and inspect to the respective sites which apply 
Radioactive Materials and Radiation Apparatus for their use license, registration 
and renewable application licenses with the Code of Practices      ( Basic Safety 
Standards ) of IAEA.  
 

2. The Department, to develop the Radiation Protection knowledge and safe 
application of Radiation materials, is responsible for lecturing to the trainees ( 
4th year of Imaging ) and M.Sc trainees (1st year Imaging) from Military 
Institute of Nursing and Paramedical Science (MINPS) by yearly.  And also, the 
Department has still lectured government  and  
private radiation workers and the staffs from Custom Department and Myanmar 
Police Force from time to time on Radiation Protection. 

 
Promulgated Law 
 

3. The Atomic Energy Law   8 June 1998. 
 

PROCEDURE FOR PRIOR PERMISSION, REGISTRATION CERTIFICATE AND LICENSE 
APPLICATION FOR RADIOACTIVE MATERIAL OR IRRADIATION APPARATUS 

(Especially export from foreign country) 
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1. A person who wants to import or export for any radioactive material or 

irradiation apparatus, shall apply to the Department of Atomic Energy  in 

the prescribed prior permission form (DAE-5) to prior permit. 

2.  An applicant for prior permission may require to summit attached with 
Attachment A which describe the required details document 
[REQUIREMENTS FOR RADIOACTIVE SOURCE LICENSE APPLICATIONS].  

3.  A person who has received the notice for prior permission should pay the 
registration fees prescribed by the Department of Atomic Energy.   

4.  The Department of Atomic Energy may permit or refuse to issue the prior 
permission after scrutinizing the stipulations for which the prior 
permission form (DAE-5) received. The Department may, after 
scrutinizing the application in accordance with the stipulations, grant or 
refuse to grant prior permission (DAE-6). 

5.  A person in possession of any kind of radioactive material or irradiation 
apparatus shall apply to the Department of Atomic Energy with an 
application form for a registration certificate (DAE-1) in order to obtain 
the registration certificate (DAE-2) after having inspected the Radioactive 
Material by the DAE.  

6.  The Department of Atomic Energy may permit to issue the registration 
certificate (DAE-1) after survey or inspection stipulations for which the 
application registration certificate form (DAE-1) received. 

7.  A person who has received the registration certificate shall, if desirous of 
utilizing, producing, storing, distributing or selling radioactive material or 
irradiation apparatus, apply to the Department of Atomic Energy with 
application form (DAE-3) in order to obtain the licence. 

8. A person who applies a licence must undertake following required facts.  
(a)  Appointing Radiation Protection Officer or carrying out the 

radiation protection programme. 
(b)  Completely placed Radiation Protection equipment or management 

of the completed programmes. 
(c)  To carry out the Radiation protection programme completely;  
(d)  Place enough administration for environmental pollution 

programme.  
9.  The Department of Atomic Energy will conduct prior permission of 

license and regular inspection of a work site employing radioactive 
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material or irradiating apparatus under license.  
10.  The inspector assigned by the Director General of the Department of 

Atomic Energy will be: 
(a) The findings of the survey or inspection and the necessary 

instructions or recommendations must be properly recorded and a 
copy of it given to the owner. 

(b) Findings of special significance from a survey or inspection work 
should be reported to the Director General of the Department of 
Atomic Energy.  

11.  The Department of Atomic Energy may permit to issue the utilizing, 
producing, storing, distributing or selling License after survey or 
inspection and scrutinizing the stipulations for which the application 
License form (DAE-3) received. 

12. A person who wants to return the Radioactive Material after using to the 
Original Country shall apply the form (DAE-5) to the DAE. 

13. The DAE has to inspect the radioactive material which to return and issue 
the Re-exportation License (DAE-6) and Transport Certificate. 

 

 
 

 

 

ဥပ ဒ ရးရာဌာနခွဲ ၊ ဓာတ် ရာင်ြခည်ကာကွယ် ရးဌာနခွဲ 

အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

- ရဒီယိသတ္တ ိကပစ္စည်းများနှင့် ရာင်ြခည်ထတ်ကိရိယာများ  လြခုစိတ်ချစွာ   

အသးြပုနိင်ရန်နှင့် ဓာတ် ရာင် ြခည်ကာကွယ်နိင်ရန် 
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- ရဒီယိသတ္တ ိကပစ္စည်းများနှင့် 

ရာင်ြခည်ထတ်ကိရိယာများ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာအသးြပုမကိ စစ် ဆး၍ 

လိင်စင်များထတ် ပးရန်  

- ရာင်ြခည်လပ်ငန်းများတွင် အ ရး ပ ကာကွယ် ရးအစီအစဥ်များနှင့်  

ရာင်ြခည်နှင့်ပတ်သက်၍  နားလည ်သ ဘာ ပါက် အာင ် လ့ကျင့် ကို းပမ်းထားရန် 

လက်ရှိ ဆာင်ရွက်ချက်များ 

၁။ ဓာတ် ရာင်ြခည်ကာကွယ် ရးဌာန၊ ဥပ ဒ ရးရာဌာနခွဲသည ်

ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ (သိမ့ဟတ်) ြပည်ပသိြ့ပန်ပိ ့ သာ ရဒီယိသတ္တ ိကပစ္စညး်များနှင့် 

ရာင်ြခည်ထတ်ကိရိယာများ အတွက် IAEA ၏ လပ်ထးလပ်နည်းများအတိင်း 

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လပ်သား ြပည်သူများ အား 

ရာင်ြခည်အန္တရာယ်လြခုစိတ်ချနိင်ရန်အတွက် မိမိတိဌ့ာနမှတာဝန်ရှိ သာ 

စစ် ဆး ရးမှူးများက ရဒီယိ သတ္တ ိကပစ္စည်းများနှင့် ရာင်ြခည်ထတ်ကိရိယာများ 

အသးြပု သာ လပ်ငန်းခွင်များသိ ့ သွား ရာက်စစ် ဆး ပီး IAEA 

မှချမှတ်ထား သာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိက်ညီပါက အသးြပုခွင့်လိင်စင်ချ ပး 

လျက်ရှိပါသည်။  

၂။ ဓာတ် ရာင်ြခည်ကာကွယ် ရးဌာန၊ ဥပ ဒ ရးရာဌာနခွဲသည ်

ဓာတ် ရာင်ြခည်ကာကွယ် ရးနှင့် 

ရာင်ြခည်ထတ်ပစ္စည်းများကိင်တွယ်အသးြပမအတွက် လြခုစိတ်ချရမရှိ စရန်နှင့် 

အသိပညာတိးပွါးနိင်ရန် တပ်မ တာ်သူနာြပုနှင့် 
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ဆးဘက်ပညာသင်တက္ကသိလ်၏စတတ္ထ နှစ် (ပရိပ် ဖာ်နညး်ပညာ)မှ သင်တန်းသား 

များနှင့် မဟာသိပ္ပပထမနှစ်(ပရိပ် ဖာ်နည်းပညာ)မှ သင်တန်းသားများအား 

နှစ်စဥ်သင်ကားပိခ့ျ ပး လျက်ရှိ ပါသည်။ ထိအ့တူ အ ကာက်အခွန်ဦးစီးဌာနနှင့် 

ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ မ့ှအထူးစ ထာက်သင်တန်းသားများအား လည်း 

ဓာတ် ရာင်ြခည်ကာကွယ် ရးဆိင်ရာအသပိညာဗဟသတများအားအခါအား လျာ်စွာ 

ပိခ့ျ ပးလျက်ရှိ ပါသည်။  

ြပဌာန်း ပီးဥပ ဒ 

အဏြမူစွမ်းအင်ဥပ ဒ  ၁၉၉၈ခနှစ် ၊ ဇွန်လ(၈)ရက် 

 

နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ေရဒီယိသတ္တ  ိက ပစ္စညး် (သိ)့ ေရာင်ြခ 

ညထ်တက်ရိယိာများ 

တင်သွင်းြခ င်း၊ မှတ်ပတင်ြခ င်းနှင့် လိင်စင်ေလာက်ထားရာတွင ်

ေဆာင်ရွက်ပအဆင့်ဆင့် 

၁။ နျူကလးီယားပစ္စည်း၊ ေရဒီယိသတ္တ ိကပစ္စည်း(သိ)့ 

ေရာင်ြခည်ထတ်ကိရိယာများကိ တင်သွင်း/ တင်ပိလ့ိသူ အဖဲွအ့စညး်မှ 

အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနရှိ(အစ-၅) ပစကိ ထတ်ယူေလာက်ထားနိင်သည်။ 

၂။ ေလာက်ထားလာသည် ့ ေလာက်လာပစ(အစ-၅)နှင့်အတ ူ

ပူးတွဲပါလိင်စင်ေလာက်ထားရန ် လိအပ်ေသာ အချက်အလက်ြပည့်စေသာ 

စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပူးတွဲ ေလာက်ထား 
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ရပါသည်။(တင်သွင်းမည့်စက်ကိရိယာနှင့် သက်ဆိင် သာ အ သးစိတ ်

အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ) 

၃။ ေလာက်ထားသူသည် တင်သွင်းခွင့်လိင်စင်အတွက် လိင်စင်ေကးအား 

သတ်မှတ်ချက်အတိင်း အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန၏ ဘဏ်စာရင်းအမှတ်သိ ့

ေပးသွင်းရမည။် 

၄။   ထိသိေ့လာက်ထားလာေသာ  ေလာက်လာများ၏ ြပည့်စမှန်ကန်၍ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီ ေသာ ေလာက်လာများအား 

တင်သွင်းခွင့်လိင်စင်(အစ-၆) ြဖ င့် ထတ်ေပးပါသည်။ 

၅။   တင်သွင်းခွင့်လိင်စင်ရရှိြပ ီး ြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ ့

တင်သွင်းလာေသာပစ္စည်းများအား ေလာက်လာ တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း ပစ္စည်းအမျို းအစား၊ အ ေရအတွက်မှန်ကန်ြခင်း၊ 

လပ်ငန်းခွင်သိ ့ သယ်ယူပိေ့ဆာင်ရန်အတွက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ 

ေဘးကင်းလြခုမရှိ/မရှိ စသည်များအား အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ 

သွားေရာက်စစ်ေဆးြပီး မှန်ကန်မရှိပါက ေလာက်လာပစ(အစ-၁) ြဖင့် 

အဆိပါပစ္စည်း၏ လက်ဝယ်ပိင်ဆိင်မ မှတ်ပတင်ြခင်းအား ဆက်လက်၍ 

ေလာက်ထား ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

၆။ အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များ ြပည့်စေသာ 

ေလာက်လာပစ(အစ-၁)ြဖင့် ေလာက်ထားသူအား လက်ဝယ်ပိင်ဆိင်ခွင့် 

မှတ်ပတင်လက်မှတ်(အစ-၂) ြဖ င့် ထတ်ေပးပါသည်။ 
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၇။ မှတ်ပတင်ြပီးပစ္စည်းအား အသးြပုြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိေလှာင်ြခင်း၊ 

ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း(သိ)့  ေရာင်းချြခင်းများြပုလပ်နိင်ရန်အတွက ် ေလာက်လာပစ 

(အစ-၃) ြဖင့် အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနသိ ့ဆက်လက်၍ ေလာက်ထားရပါမည်။ 

၈။ မှတ်ပတင်ထားေသာအဖွဲ အ့စည်းအ ေနြဖင့် ေလာက်လာပစ (အစ-၃)ြဖင့် 

ေလာက်ထားပါက ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရး အစီအစဥ်များ 

ေဆာင်ရွက်လိက်နာနိင်ရန်အတွက ်- 

(၁) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှိအားခန်အ့ပ်ထားရှိ ရမည်။ 

(၂) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းများနှင့် 

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရး အစီအမများ          

အသးြပုလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၃) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရး အစီအစဥ်များ ြပည့်စစွာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၄) ပတ်ဝန်းကျင်အား ညစ်ညမ်းမ ထိန်းသိမ်းေရးအစီအစဥ်များ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။  အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ အသးြပုခွင့်လိင်စင်ေလာက်ထားေသာ 

အဖဲွအ့စညး်၏ လပ်ငန်းခွင် အား အသးြပုခွင့်လိင်စင်ချ ေပးနိင်ေရးအတွက် 

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးလမ်းညန်ချက်များအတိင်း ေဘးကငး်လြခုစာွ 

အသးြပုြခင်းရှိ/မရှိကိ သွားေရာက်စစ်ေဆးြခင်းနှင့် သက်တမ်းတိးရန် တင်ြပ  

ေလာက်ထားြခင်းများအတွက် ပမှန်စစ်ေဆးြခင်းများြပုလပ်ပါသည်။ 

၁၀။  ထိသိ ့ စစ်ေဆးရာတွင် စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်များ၏ 

လိအပ်ချက်များအား ညန်ကားြခင်းများ ြပုလပ ် ေပးပါသည်။  အဆိပါ 
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ေတွ့ရှိချက်များ ညန်ကားခဲ့မများကိညန်ကားေရးမှူးချုပ်ထသိ ့

ဆက်လက်တင်ြပ ပါသည်။ 

၁၁။  သတ်မှတ်ချက်များအတိင်း ြပန်လည်ြပုြပင်မများ ေဆာင်ရွက်ြပီးေသာ 

အဖွဲအ့စည်းများအား အသးြပုခွင့်လိင်စင် ချ ပးပါသည်။ 

၁၂။ လပ်ငန်း ပီးဆး၍ မူရင်းနိင်ငသိ ့ ြပန်လည်တင်ပိလ့ိေသာ အဖွဲ အ့စည်းများ

အ ေနြဖင့်ြပန်လည် တင်ပိခွ့င့်လိင်စင်အား ေလာက်လာပစ (အစ-၅) ြဖ 

င့်ေလာက်ထားရပါမည်။ 

၁၃။  ေလာက်ထားလာေသာ အဖွဲအ့စည်းများကိ အန္တရာယ်ကင်းစွာ 

ထတ်ပိးမရှိ/မရှိ စစ်ေဆး၍ ြပန်လည်တင်ပိခ့ွင့်လိင်စင် (အစ-၆)နှင့် 

ြပန်လည်တင်ပိခ့ွင့်လက်မှတ်အား အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ 

ြပန်လည်ထတ်ေပးပါသည်။ 

  

ဆက်သွယ်စစမ်း မးြမန်းနိင် သာ လူပဂ္ဂိုလ်များ၏ရာထူးနှင့်တယ်လီဖန်းနပါတ်များ 

၁။ ဒါက်တာခင် မာင်လတ ်         ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ၀၆၇၄၀၄၂၇၇ 

     အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန 

     နြပည် တာ် 

၂။ ဒ ဝါဝါမျိုး အာင်          သ တသနမှူး/ ဌာနတာဝန်ခ ၀၁၅၄၆၂၆၁ 

     ဥပ ဒ ရးရာဌာနခွဲ 

  ဓာတ် ရာင်ြခည်ကာကွယ် ရးဌာနခွဲ 

     အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန 

     ၁၂၃၊ နတ် မာက်လမ်း၊ ရန်ကန် 
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