ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဌာန
၁။

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဌာနကို အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနေအာက္၌အဏုျမဴစြမ္းအင္

ဆိုင္ရာ နည္းပညာရပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
၂။

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဌာနေအာက္တြင္

ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ၊

အစားအစာႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာေရးဌာနခြဲ၊ အလုပ္ခြင္ႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္
သင့္မႈထိန္းခ်ဳပ္ဌာနခြဲ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ ဟူ၍ (၄)ပိုင္းခြဲျခားထား
ပါသည္။
ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ
၃။

အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲသည္ ေရဒီယို သတိၱၾကြပစၥည္းမ်ား၊

ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ား

ျပည္တြငး္ သို႕

တင္သြင္းျခင္း/မူရင္းျပည္ပႏိုင္ငံ

သို႕

IAEA

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီစစ္ေဆး၍ ျပန္လည္တင္ပို႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္း၌

ပတ္၀န္းက်င္

အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္

ျပည္သူမ်ားအေပၚ

အဏုျမဴေရာင္ျခည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔

အႏၲရာယ္

သြားေရာက္စစ္ေဆး၍

ကင္းရွင္းစြာ
ေရာင္ျခည္

ထုတ္ကိရိယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ သက္တမ္းတိုး
ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ားကို IAEA စံခ်ိန္စံၫႊန္း (Basic Safety Standard)
မ်ားႏွင့္ အညီျပန္လည္စစ္ေဆး၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ သက္တမ္းတိုးလိုင္စင္မ်ား
ခ်ေပးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တြင္းတူးစင္မ်ားတြင္ ေရဒီယိုသတိၱၾကြပစၥည္း အသံုးျပဳျခင္းအား
စစ္ေဆးေပးေနပံု
Inspection on Radioactive Sources use in Oil and Gas Exploration at Offshore

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနရွိဓာတ္မွန္စက္အားစစ္ေဆးေပးေနပံု
Inspection on X-ray apparatus in Custom Department

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

၄။

ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ သည္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေရး အသိပညာမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိႏိုင္ရန္
အတြက္ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ
သိပံၸဘြဲ႕စတုတၳႏွစ္(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ)သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္မဟာသိပံၸဘြဲ႕ ပထမႏွစ္
(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ)သင္တန္းသားမ်ားကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး ဘာသာရပ္
အား ႏွစ္စဥ္ သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္ဓာတ္မွန္ကၽြမ္းက်င္မ်ား ကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္
ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားအား အခါအားေလွ်ာ္စြာ သင္တန္းမ်ား ေခၚယူ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရံုး၏
စံုေထာက္(အရာရွိ)သင္တန္းကဲ့သို႔ေသာ

အျခားဌာနမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လည္း

အဆိုပါ

ဌာနမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပို႕ခ် ခ်က္မ်ားအား
သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။သည္

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ

နည္းပညာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေရး အသိပညာမ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ စြာ

သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္မွ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ နည္း
ပညာ သိပံၸဘြဲ႕ စတုတၳႏွစ္(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) သင္တန္းသား မ်ားႏွင့္ မဟာသိပံၸဘြဲ႕
ပထမႏွစ္(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) သင္တန္းသား မ်ားကို ဓာတ္ ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး
ဘာသာရပ္အား ႏွစ္စဥ္ သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ဓာတ္မွန္ ကၽြမ္းက်င္မ်ား ကို
ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားအား အခါ အားေလွ်ာ္စြာ သင္တန္းမ်ား ေခၚယူ
သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊
မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရံုး၏ စံုေထာက္(အရာရွိ)သင္တန္းကဲ့သ႔ေ
ို သာ အျခား ဌာနမ်ား ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
လည္း အဆိုပါဌာနမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပို႕ခ်
ခ်က္မ်ားအား
နည္းပညာ

သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္

ဓာတ္ေရာင္ျခည္

ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ

ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေရး

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္

အသိပညာမ်ား

ေဆးဘက္ပညာ

တကၠသိုလ္မွ

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာသိပံၸဘြဲ႕စတုတၳႏွစ္ (ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) သင္တန္းသား
မ်ားႏွင့္

မဟာသိပံၸဘြဲ႕ပထမႏွစ္

(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ)

သင္တန္း

သားမ်ားကို

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဘာသာရပ္အား ႏွစ္စဥ္သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ဓာတ္မွန္
ကၽြမ္းက်င္မ်ား

ကို

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး

သင္တန္းမ်ားအား

အခါ

အားေလွ်ာ္စြာ

သင္တန္းမ်ား ေခၚယူ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရံုး၏ စံုေထာက္(အရာရွိ)သင္တန္း ကဲ့သို႔ေသာ အျခား ဌာန
မ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လည္း အဆိုပါဌာနမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္
ေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပို႕ခ် ခ်က္မ်ားအား သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္တန္းေပးေနပံု
Regular Training Course on Radiation Protection

Demonstration on Inspection of Radiation Apparatus
ဓာတ္ေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေနပံု
Lecturing on Radiation Protection Course at Custom Department
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အစာႏွင့္ ပတ
တ္၀န္းက်င္ေစာင္
ေ
့ၾကည္တိ
တ
့ ုင္းတာ
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ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊
မ
ျပည္ပသိ
သု႔တင္ပို႔သည္
ည့ ဆန္၊
ေရးဓာတ
ပဲ၊ ေျပာင္း အစရွိေသာ
သ လယ္ယာထြ
ယ
က္ကန္
န
ု ္ပစၥည္းမ်ား၏
၏ ေရဒီယသတၱ
သ
ို
ိၾကြပါဝင္
င္မႈ ပမာဏအ
အား Hpectrometryy ျဖင့္ တုိင္းတာစစ္ေဆးၿပီး Radiattion Certifiicate ထုတ္
တ္ေပးျခင္း
Ge Gamma Sepe
လ်က္ ရွိပါသ
သည္။
၀န္ေဆာာင္မႈ လုပ္ငန္းအား ေဆာာင္ရြက္ေပးလ
S
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metry ျဖင့္ တိ
တုင္းတာစစ္ေဆးေပးေနပ
ေ
ပံု

ရ။

ေရဒီယိုသတိၱၾကြပစၥည္းမ်ား၊ ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ားအား ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္၍ နည္းလမ္းတက် အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလလ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၈
ရက္ေန႔ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာတို႔တြင္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္စာမ်ား ထည့္၍
အသိေပးေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ဂ။

ႏ်ဴကလီးယားပစၥည္း၊

တင္သြင္းျခင္း၊

ေရဒီယိုသတိၱၾကြပစၥည္း

မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္

(သို႔)

ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ား

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္မွာ

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
ႏ်ဴကလီးယားပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတိၱၾကြပစၥည္း (သို႔) ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊
မွတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

ႏ်ဴကလီးယားပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတိၱၾကြပစၥည္း (သို႔) ေရာင္ျခည္ထုတ္ကိရိယာမ်ား
ကိုတင္သြင္း/တင္ပို႕လိုသူ အဖြဲ႕အစည္းမွ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနရွိ (အစ-၅)
ပံုစံကို ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၂။

ေလွ်ာက္ထားလာသည့္

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(အစ-၅)ႏွင့္အတူ

ပူးတြဲပါလိုင္စင္

ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္
ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရပါသည္။

(တင္သြင္းမည့္စက္ကိရိယာႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
၃။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္အတြက္ လိုင္စင္ေၾကးအား သတ္မွတ္
ခ်က္အတိုင္း အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာန၏ ဘဏ္စာရင္းအမွတ္သို႕ ေပးသြင္းရပါ
မည္။

၄။

ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၏ ျပည့္စံုမွန္ကန္၍ သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ (အစ-၆) ျဖင့္
ထုတ္ေပးပါသည္။

၅။

တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ရရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ တင္သြင္းလာေသာပစၥည္းမ်ား
အား

ေလွ်ာက္လႊာတြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊

အေရ

အတြက္ မွန္ကန္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ အႏၲရာယ္
ကင္းရွင္း၍ ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈရွိ/မရွိ စသည္မ်ားအား အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ
သြားေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္မႈရွိပါက ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ (အစ-၁) ျဖင့္ အဆိုပါ
ပစၥည္း၏ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္ထား
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
၆။

အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ျပည့္စံုေသာ

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

(အစ-၁)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအား လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္
(အစ-၂)ျဖင့္ ထုတ္ေပးပါသည္။

ရ။

မွတ္ပံုတင္ၿပီးပစၥည္းအား အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
(သို႔) ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ (အစ-၃) ျဖင့္
အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

၈။

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
ေလွ်ာက္ထားပါက

အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး

(အစ-၃)

အစီအစဥ္မ်ား

ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္

လိုက္နာႏိုင္ရန္အတြက္(၁)

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးအရာရွိအား ခန္႔အပ္ထားရွိရမည္။

(၂)

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး
အစီအမံမ်ား အသံုးျပဳလိုက္နာရမည္။

(၃)

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၄)

ပတ္၀န္းက်င္အား ညစ္ညမ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရ
မည္။

၉။

အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ အသုံးျပဳခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏
လုပ္ငန္းခြင္အား

အသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္ခ်ေပးႏိုင္ေရးအတြက္

ဓာတ္ေရာင္ျခည္

ကာကြယ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ အသံုးျပဳျခင္းရွိ/မရွိကို
သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

သက္တမ္းတိုးရန္

တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား

အတြက္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။
၁၀။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညႊန္ၾကား
ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ညႊန္ၾကားခဲ့မႈမ်ားကုိ
ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပပါသည္။

၁၁။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္ ခ်ေပးပါသည္။

၁၂။

လုပ္ငန္းၿပီးဆံုး၍ မူရင္းႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္တင္ပို႔လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေန
ျဖင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္အား ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ (အစ-၅) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရ
ပါမည္။

၁၃။

ေလွ်ာက္ထားလာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထုတ္ပိုးမႈရွိ/မရွိ
စစ္ေဆး၍ ျပန္လည္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ (အစ-၆) ႏွင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔ခြင့္လက္မွတ္
အား အဏုျမဴစြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါသည္။

Additional Inform
mation
၁။

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရးဌာနသ
သည္ ဂ်ပန္ႏ
ႏိုင္ငံ ဖူကရးမားဓာတ္
ူရွီ
ေပါင္းဖို မေတ
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