Food and Environment Monitoring laboratory
As environmental awareness builds up and conservation of the environment
grows into a national effort, the need for capacity to analyse environmental samples
becomes increasingly more important.
It is vital to know the quality of the air we breathe, the water we drink and the
land we move about. Industrial development is crucial in improving our standard of
living; but it is an established fact that industry brings with it undesired effects-from dust
and noise to permanent damage to our physical and biological environment.

Facilities
Food and Environment monitoring laboratory is fairly well equipped with radiation
detectors, monitors and associated analytical electronics and computer linkage.
1. alpha and beta-detectors
2. high resolution gamma-ray
3. X-ray detectors
4. Sample preparation facilities and pulse processing and counting system.
Activities
1. Air pollution monitoring
2. Monitoring of atmospheric radioactivity and rain water
3. Measuring the radioactivity of imported (milk, powder)/ Exported agricultural products
4. Elemental Analysis of Food

အစားအစာနှင့်ပတ်၀န်းကျင် စာင့် ကည့်တိင်းတာ ရးဓာတ်ခွဲခန်း

နိဒါန်း
ေလထဲပျ ့လွင့် န ပီး နာက် ကမ္ဘာ ြမမျက်နှာြပင် ပ သိ ့ကျ ရာက်ကာ
တည်ရှိ န က သာ၊ ရဒီယိသတ္တ ိ ကပစ္စည်းကိ အဏြမူြပာမန် ့
( ရဒီယိသတ္တ ိ ကဓာတ်ြပာ Radioactive Fallout) ဟ ခ သည်။
ယ န ့ကမ္ယာတွင် လထအတွငး် နယူကလီယာလက်နက်များ
စမ်းသပ် ဖာက်ခွဲြခင်းမြပု တာ့ သာ်လည်း
အဏြမူဓာတ် ပါင်းဖိများနှင့်နယူကလီယာစက်ရများ
တည် ဆာက်လျက်ရှိြခင်း တိ ့ ကာင့်လည်းေကာင်း၊
နယူကလီယာဓာတ် ပါင်းဖိများ မ တာ်တဆြဖစ်ပွားြခင်း
တိ ့ ကာင့်လည်းေကာင်း၊ ရဒီယိသတ္တ ိ က
စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများ ကာင့်လည်းေကာင်း အဏြမူြပာမန် ့များ
ြဖစ် ပ လာနိင်သည်။ အဏြမူြပာမန် ့များ
သည်အထက် လလာထတွင်ပျ ့လွင့် န က ပီး မိး ရနှင့်အတူ ြမြပင် ပ သိ ့
ကျ ရာက်လာ က ပါသည်။သိ ့ြဖစ်၍ ြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ ့
အဏြမူြပာမန် ့များကျ ရာက်မရှိမရှိ အန္တရာယ်ြဖစ် စ
နိင်သည့်အတိင်းအဆရှိမရှိတိ ့ကိ သိရှိနိင်ရန်နှင့် ပမှန်အားြဖင့်
ရဒီယိသတ္တ ိ ကမပမာဏ မည်မ ရှိသည်ကိ မျက်ြ ခမြပတ်သိရှိနိင်ရန်
လိအပ် ပရာ အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနသည်နှစ်စဉ် စာင့် ကည့်တိင်းတာ
ရန်လိအပ် ပသည်။

ရည်မှန်းချက်များနှင့်လပ်ငန်းစဥ်များ

လပ်ငန်းစီမကိန်းများအား
အာက် ဖာ်ြပပါရည်ရွယ်ချက်များြဖင့်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်
နိင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
၁။ဓာတ် ရာင်ြခည် အန္တရာယ်ကာကွယ် ရးအတွက်
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး

လပ်ငန်းများ ြဖစ် သာ လထညစ်ညမ်းမ

Black Carbon တိင်းတာြခင်း၊ မိး ရတွင်ပါ၀င် သာ
ဘီတာ ရဒီယိသတ္တ ိ ကမတိင်းတာြခင်း။

၂။ြပည်ပပိ ့ကန်( ကာက်ပဲသီးနှ)များတွင် ဓာတ် ရာင်ြခည်ပါ၀င်မပမာဏ
တိင်းတာြခင်း၊ တွက်ချက်ြခင်း၊ လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်း။

၃။ပတ်၀န်းကျင်( ရ၊ ြမ၊ လ)တွင် ဓာတ် ရာင်ြခည်ပမာဏ စာင့် ကည့်
တိင်းတာြခင်းြဖင့် အ ရး ပ

ကာင့် နိင်ငအတွင်း ရာင်ြခည်ပျ ့နှ ့မကိ

သိရှိနိင် ပီး ကာကွယ် ရးအစီအစဥ် များကိအချိန်နှင့် တ ြပးညီ တန် ့ြပန်
ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် မိမိနိင်ငနှင့် ြပည်သူလူထအား ကာကွယ်ရန်

အစားအစာနှင့်ပတ်၀န်းကျင်
စာင့် ကည့်တိင်းတာ ရးဓာတ်ခွဲခန်း၏လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ

(၁) ၁၉၇၀ခနှစ်မှစ၍နှစ်စဥ်မိးရာသီတွင် မိးရွာသွန်းသည့် န ့များ၌၊
မိး ရများစ ဆာင်း ပီး ဘီတာ ရဒီယိသတ္တ ိ ကမကိ တိင်းတာလျက်ရှိပါသည်။
မူလက ကမ္ဘာ အးဘရားလမ်း သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ၀န် ကီးဌာနရး၀င်း
တစ် နရာတည်း၌သာ မိး ရစ ဆာင်း ပီး စမ်းသပ်ခဲ့ သာ်လည်း၊၁၉၈၂ခနှစ်
မိးရာသီမှစ၍ စမ်းသပ်စက်ရစ၀င်း မှာ်ဘီမှှမိး ရကိ တိးချဲ ့ရယူ၍
လည်း ကာင်း၊ ၁၉၈၃မနှစ်မိးရာသီမှစ၍ သလျက်စွန်း ရတပ်စခန်းမှ
မိး ရကိတိးချဲ ့ရယူ၍ လည်း ကာင်းတိင်းတာခဲ့ပါသည်။ နာက်ပိင်းနှစ်များ
တွင် ရန်ကန် မို ့အတွင်း မို ့နယ်များမှ မိး ရကိတိးချဲ ့ရယူ၍
လည်း ကာင်းတိင်းတာခဲ့ရာယ န ့အထိြဖစ် ပါသည်။

(၂) အလားတူရန်ကန် မို ့အတွင်း ြဖစ် သာ
ြမနီကန်း၊မရမ်းကန်း၊ပန်းပဲတန်း၊လင်သာယာ၊ ရန်ကင်း၊ ဗဟန်း၊ တာင်ဒဂ
စ သာ မို ့နယ်များမှ လနမူနာများ ရယူ၍ Black Carbon ၊Total
Suspended Particulate Matter Measurement
ရဒီယိသတ္တ ိ ကမကိတိင်းတာြခင်း ၊ရလာဒ်များ မှတ်တမ်းြပုစ ထားြခင်း
စသည့် လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်
ပတ်၀န်းကျင် စာင့် ကည့်တိင်းတာ ရး စမ်းသပ်ခန်းမှ ၂၀၁၅ခနှစ်
စက်တင်ဘာလ မှစ၍ အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန၊ နတ် မာက်လမ်း ၊ဗဟန်း
မို ့နယ် ရန်ကန် မို ့တွင် အသစ်၀ယ်ယူ တပ်ဆင် သာ Alpha-Beta
Particulate Air Monitor(Model-icam) စက်ြဖင့် လနမူနာ စပ်ယူ

တိင်း တာ ခဲ့ရာ လထညစ်ညမ်းမ ပမာဏ(ပျမ်းမ )များမှာ အာက်ပါ အတိင်း
ြဖစ်ပါသည်။ တိင်းတာချက်ရလဒ်များကိ မှတ်တမ်းတင် ထားပါ သည်။
(၃) ြပည်ပပိ ့ကန်( ကာက်ပဲသီးနှ)များတွင် ဓာတ် ရာင်ြခည်ပါ၀င်မပမာဏ
တိင်းတာြခင်း၊ တွက်ချက်ြခင်း၊လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်း
တိ ့ကိနမူနာတစ်ခလျင် ြမန်မာ ငွ ၈၀၀၀ကျပ်ြဖင့်
စမ်းသပ် ပးလျက်ရှိပါသည်။လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်းများ၏ ရဒီယိသတ္တ ိ
ြွမကိ တိင်းတာ ြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

Alpha-Beta Particulate Air Monitor(Model-icam)

Alpha-Beta Particulate Air Monitor(Model-icam) စက်ြဖင့်
လနမူနာ စပ်ယူတိင်းတာ နစဥ်

Alpha-Beta Particulate Air Monitor(Model-icam)

