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မာတိကာ
၁။

နိဒါန်း

၂။

ရည်ရွယ်ချက်

၃။

သက်ေရာက်မနယ်ပယ်

၄။

တာဝန်ယူမ

၅။

တာ၀န်ရှိမ

၆။

လုပ်ငန်းစဉ်များ

၇။

စစ်ေဆးြခင်း

၇.၁။

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အတွက်စစ်ေဆးြခင်း

၇.၂။

လိုင်စင်အတွက်စစ်ေဆးြခင်း

၇.၂.၁။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
၇.၂.၂။ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
၇.၃။

သက်တမ်းတိုးလိုင်စင် အတွက်စစ်ေဆးြခင်း

၇.၃.၁။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
၇.၃.၂။ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
၇.၄။

ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင် အတွက်စစ်ေဆးြခင်း

၇.၄.၁။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
၇.၄.၂။ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
၇.၅။

သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ေပးေရးအတွက် စစ်ေဆးြခင်း

၇.၅.၁။ ိုင်ငံအတွင်းသို တင်သွင်းေရာက်ရှိလာသည့် ေရဒီသတိကြဒပ်ပစည်းအား ေလာက်လာတွင် ေဖာ်ြပထား
သည့် လုပ်ငန်းေနရာသို သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းအတွက် စစ်ေဆးြခင်း
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၇.၅.၂။

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများအား

မူရင်းိုင်ငံသိုြပန်လည်တင်ပိုရန်

သယ်ယူပိုေဆာင်ိုင်ေရးအတွက်

စစ်ေဆးြခင်း
၈။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်အတားအဆီး အကာအကွယ်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ (Shielding Requirements)

၈.၁။

မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်

၈.၁.၁။ မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ (primary barriers)
၈.၁.၂။ လက်ခံိုင်ဖွယ်မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ (Acceptable primary barriers)
၈.၂။

ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်

၈.၂.၁။ ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ (Secondary barriers)
၈.၂.၂။ လက်ခံိုင်ဖွယ်ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ (Acceptable secondary barriers)
၈.၃။

ဆက်ေကာင်းများ (JOINTS)

၈.၄။

ဝင်ေပါက်များ (Room Entrances/ Access points)

၈.၅။

ကမ်းခင်း (FLOOR)

၈.၆။

မျက်ှာကျက် (CEILING)

၈.၇။

ေဒါင်လိုက် bucky/ ဖလင်ထည့်ေသာကားချပ်အထိန်း (VERTICAL BUCKY / CASSETTE HOLDERS)

၈.၈။

ကည့်သည့်ြပတင်းေပါက်ပါရှိေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်အတားအဆီးြပတင်းေပါက်

ေရာင်ြခည်ကာဒီဇိုင်း
၈.၈.၁။ လူနာကည့်ြပတင်းေပါက်
၈.၉။

ေလာတံခါးလမ်း (Door jamb)

၈.၁၀။ အေမှာင်ခန်းဓာတ်မှန်လဲေြပာင်းအံဖုံး (Darkroom pass hatches)
၈.၁၁။ ခဲြပားအားတွဲကပ်နည်းများ (Bonding methods for sheet lead)
၉။

အေထွေထွ (Miscellaneous)

၉.၁။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရး
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၉.၂။

ဓာတ်မှန်ခန်းအတွက်ထားရှိသင့်သည့်လိုအပ်ေသာပစည်းများ

၉.၃။

ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

ဇယား (၁) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာအြဖစ် အသုံးြပိုငေသာ
်
ပစည်းများ၏ ကာကွယ်ိုင်မင်းယှဉ်ချက်
ဇယား (၂) ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်မပမာဏကန့်သတ်ချက်
ပူးတွဲ(က) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

သိုမဟုတ်

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း

အတွက် ကိတင်ခွင့်ြပချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ှင့် လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင် ေဆာင်ရွက်ပုံ
အဆင့်ဆင့်
ပူးတွဲ(ခ)

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာများအတွက်

ကိတင်ခွင့်ြပချက်၊

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ှင့် လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင် ေဆာင်ရွက်ပုံ အဆင့်ဆင့် (Flow Chart)
ပူးတွဲ(ဂ)

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများအတွက်

ကိတင်ခွင့်ြပချက်၊

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ှင့်

လိုင်စင်

ေလာက်ထားရာတွင် ေဆာင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် (Flow Chart )
ပူးတွဲ(ဃ)

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းများအတွက် လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ြပရန် လိုအပ်ေသာစာရွက်
စာတမ်းများ

ပူးတွဲ(င)
ပူးတွဲ(စ)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်လုံ ခံစိတ်ချမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန်အချက်များ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးဌာနတွင် အသုံးြပသည့် (Form) ပုံစံများ

-DAE 1-6
-INSPECTION REPORT FOR X-RAY (INSP-FORM-1a)
-INSPECTION REPORT FOR MEDICAL THERAPY (INSP-FORM-2)

-INSPECTION REPORT FOR MEDICAL DIAGNOSTIC X-RAY(INSP-FORM-1)
- ဓာတ်မှန်ိုက်စက်၏ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ယိုစိမ့်မ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း အစီရင်ခံစာ (Measuring Points for Leakage
Test)

- Voltage accuracy test result/Timer accuracy test result

-INSPECTOR RECORD SUMMARY/INDUSTRIAL RADIOGRAPHY
၁၀။ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
၁၁။ ကိုးကား
၁၂။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ
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၁။ နိဒါန်း
ဤစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Standard Operating Procedure-SOP) သည် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းများ

(ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း

သိုမဟုတ်

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း)

စစ်ေဆးြခင်းကိုေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ထုတ်ြပန်ေသာ အေထွေထွလမ်းန်ချက် ြဖစ်ပါသည်။

အား

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ

၂။ ရည်ရွယ်ချက်
ြမန်မာိုင်ငံတွင်းအသုံးြပေနေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းများအား

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်လာေစရန် ြဖစ်ပါသည်။

ဥပေဒပါ

ြပာန်းချက်များှင့်အညီ

၃။ သက်ေရာက်မနယ်ပယ်
ဤစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ

စစ်ေဆးေရးမှးများ

ေဆးုံ၊

ေဆးခန်းှင့်

စက်မလုပ်ငန်းကို စစ်ေဆးရန်သွားသည့်အခါ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လမ်းန်ြဖစ်သည်။ နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကို

အသုံးချ၍

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သူများ

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်

လုပ်ငန်းခွင်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အေြခခံလမ်းန်အြဖစ်လည်း အသုံးြပိုင်ပါသည်။
၄။ တာဝန်ယူမ

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ စစ်ေဆးေရးမှးများသည် ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းှင့် စက်မလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပေန

သည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းများသည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည် ကိုင်တွယ်အသုံးြပေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်လုပ်သား၊

ြပည်သူှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိုအေပ ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်ကင်းရှင်းမ ရှိ၊ မရှိ တာဝန်ယူ စစ်ေဆးသွားမည်
ြဖစ်ပါသည်။
၅။ တာ၀န်ရှိမ

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ

များှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဌာနများကို ကီးကပ်တာ၀န်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနသူများ အပါအဝင် ဓာတ်ေရာင်ြခည်
ပင်ရင်းများကို

ကိုင်တွယ်အသုံးြပသည့်ဝန်ထမ်းများ

အချင်းချင်း

ပူးေပါင်းချတ်
ိ ဆက်

ေဆာင်ရွက်သွားရန်လို

အပ်ပါသည်။
၆။ လုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းများအတွက် ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် စစ်ေဆးမများေဆာင်ရွက်ပါမည်(၁) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

ေလာက်ထားလာြခင်း၊

လိုင်စင်၊

သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်

သိုမဟုတ်

ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်

(၂) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနမှ တရားဝင်စာြဖင့် ေပးပို၍ စစ်ေဆးေရးခံယူိုင်ရန် ေတာင်းခံလာြခင်းှင့်
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(၃) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်များရှိသည်ဟု

ဌာနမှယူဆသတ်မှတ်သည့်

အေြခအေနမျးတွ
ိ င် ေရှာင်တခင် ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်း။

(ခ)

စစ်ေဆးမများ

အလက်များအား

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

စစ်ေဆး၍

အချန်ိ ှင့်အစီအစဉ်များအား

စစ်ေဆးေရးသွားေရာက်မည့်

ြပစုေရးဆွဲ၍

ခွင့်ြပချက်ရယူြခင်း၊
(ဂ)

န်ကားေရးမှးချပ်၏

စစ်ေဆးေရးမှးများမှ
ဆက်လက်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးဌာန၏
စစ်ေဆးေရးမှးများ၏

န်ကားေရးမှးချပ်ထံသို

ခွင့်ြပချက်ရရှိပီးပါက

သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်

ေဆာင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည်များအား

ဥပေဒေရးရာဌာနမှ

လုပ်ငန်းဌာနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဌာနတာဝန်ခံမှ

အချက်

အမည်စာရင်း၊

ေန့ရက်၊

တင်ြပလမ်းန်မ

ခံယူြခင်းှင့်

တာဝန်ရှိသူများ၊

ဌာနတာဝန်ခံှင့်

ေဆာင်ရွက်ပီး၊

ေဆာင်ရွက်ဆဲှင့်

ြပန်လည်ညိင်းေဆွးေွး၍

စစ်ေဆးရာတွင်

လိုအပ်မည့်

အချက်အလက်များအား ြပစုြခင်း၊
(ဃ)

န်ကားေရးမှးချပ်ထံမှ ခွင့်ြပချက်ရရှိပီးြဖစ်ေသာ စစ်ေဆးရန် အေကာင်းကားစာအား ေလာက်ထားသူ

သို ကိတင်၍ အသိေပး အေကာင်းကားြခင်း၊

(င)

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးဌာန၏ စစ်ေဆးေရးမှးများမှ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနသို အပိုဒ် ၇ ပါ

အတိုင်း သွားေရာက်စစ်ေဆးြခင်း၊
(စ)

သွားေရာက်စစ်ေဆးပီးပါက စစ်ေဆးေရးမှးများ၏ စစ်ေဆးေတွရှိချက်များကို န်ကားေရးမှးချပ်ထံသို

(ဆ)

ဌာနမှထုတ်ြပန်ထားသည့်

(ဇ)

ဌာနမှထုတ်ြပန်ထားသည့်

အစီရင်ခံ တင်ြပြခင်း၊

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီမ

ြပန်လည်တည့်မတ်ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊

ရှိ၊

မရှိ

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီမရှိပါက

စိစစ်၍

လိုအပ်ပါက

ေလာက်ထားလာသည့်

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ လိုင်စင်၊ သက်တမ်းတိုးလိုင်စင် သိုမဟုတ် ြပန်လည်တင်ပိုခွင့် လိုင်စင်တိုအား ဌာနမှ
ထုတ်ေပးြခင်း။
၇။ စစ်ေဆးြခင်း

၇.၁။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အတွက်စစ်ေဆးြခင်း


အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသည်

ိုင်ငံတွင်းသို

ကိတင်ခွင့်ြပချက်ပါအချက်အလက်များ၊

တင်သွင်းေရာက်ရှိလာသည့်

ေဘးအရာယ်ကင်းဆိုင်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းများကို

လိုအပ်ချက်များှင့်

တိုက်ဆိုင်

စစ်ေဆးပီး ကိုက်ညီမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို ဆက်လက်ေလာက်ထားေစပီး
လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အားထုတ်ေပးပါသည်။
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၇.၂။ လိုင်စင်အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
၇.၂.၁။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာအတွက်စစ်ေဆးြခင်း


ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ ထားရှိမည့်အခန်း၏ ဖွဲစည်းပုံှင့် လုပ်ငန်းခွင်

ေနရာများအား

တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း

တပ်ဆင်ထားရှိမအေနအထားှင့်

(ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

စက်ကိုင်တွယ်

အသုံးြပမည့်သူများအတွက်

အကာအကွယ်ထားရှိ

သည့်ေနရာများ)၊



အသုံးြပမည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ
စစ်ေဆးြခင်း (စက်အမျးအမည်
ိ
၊ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမဏီအမည်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ိုင်ငံ၊ ထုတ်လုပ်ပုံစံှင့်

အမှတ်စဉ်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုှစ်၊ အြမင့်ဆုံးဗိုအား၊ အြမင့်ဆုံးလပ်စီး အစရှိသြဖင်)့ ၊


ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ အသုံးြပမည့်အခန်း သိမ
ု ဟုတ် လုပ်ငန်းေနရာ

များတွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်သတိေပး အမှတ်အသား များ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း (Warning Sign၊
Warning Signal အစရှိသြဖင့)် ၊



ဓာတ်ေရာင်ြခည်အကာအကွယ်ပစည်းများ အသုံးြပြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း (Lead Apron၊ Thyroid
Shield၊ Lead Glass အစရှိသြဖင့)် ၊




ဓာတ်ေရာင်ြခည်တိုင်းတာေရးကိရိယာများ အသုံးြပြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ ကိုင်တွယ်အသုံးြပမည့်သူများ၏ အရည်အချင်း
ှင့် အချက်အလက်များအား စစ်ေဆးြခင်း (သက်ဆိုင်ရာဘွဲလက်မှတ်များှင့် လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ)၊



ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ ကိုင်တွယ်အသုံးြပသူများအေပ ဓာတ်ေရာင်ြခည်
သင့်မပမာဏကို သိရှိိုင်ရန်အတွက် Personal Dosimetry ဥပမာ(OSLD) တပ်ဆင်အသုံးြပြခင်းရှိ၊ မရှိ

စစ်ေဆးြခင်းှင့် တပ်ဆင်ြခင်းမရှိပါက ေဆာင်ရွက်ရန် န်ကားြခင်း၊ အသုံးြပလက်ရှိပါက တပ်ဆင်
အသုံးြပေသာ

Personal

Dosimetry

၏

ဝန်ေဆာင်မေပးေသာ

ကာလအပိုင်းအြခား (period)၊ Record များအား စစ်ေဆးြခင်း၊


ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်ကင်းရှင်းမ ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးြခင်း၊



အသုံးြပမည့်အခန်းှင့်

အမျးအစား၊
ိ

ပတ်ဝန်းကျင်တွင်

တာဝန်ရှိပုဂိလ်၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှိှင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်
ကိရိယာများ

ရမည်ြဖစ်ြခင်း၊


ဌာန/အဖွဲအစည်း၊

ကိုင်တွယ်အသုံးြပမည့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်

သက်ဆိုင်ရာ၀န်ထမ်းများမှ

ကင်းရှင်းမမရှိပါက

လုပ်ငန်းခွင်အား

အနည်းဆုံးတစ်ဦး

အသင့်ရှိေန

ယာယီရပ်ဆိုင်းေစ၍

လိုအပ်ေသာ

အချက်အလက်များ အ ကံြပေဆွးေွးြခင်း၊ န်ကားြခင်းှင့် န်ကားချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ပီးစီး
ပါက ြပန်လည်အေကာင်းကားရန်ှင့် ြပန်လည်စစ်ေဆးြခင်း။
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၇.၂.၂။ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းအတွက်စစ်ေဆးြခင်း



ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း ထားရှိသည့် အခန်းဖွဲစည်းပုံအား တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊

အသုံးြပမည့် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ စစ်ေဆးြခင်း (ြဒပ်စင်ှင့်
ြဒပ်ထုနံပါတ်၊ ဓာတု/ူပပုံစံ အမျးအစား၊ထု
ိ
တ်လုပ်သည့် ကုမဏီအမည်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ိုင်ငံ၊ ထုတ်လုပ်ပုံစံ
ှင့်အမှတ်စဉ်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုှစ်၊ ေရဒီယိုသတိကမပမာဏ အစရှိသြဖင့)် ၊



ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းထားရှိသည့် အခန်းတွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်သတိေပးအမှတ်အသားှင့်

ထိန်းသိမ်းထားရှိပုံ လုံ ခံစိတ်ချရမ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း(Warning Sign၊ Warning Signal, Loud Speaker
အစရှိသြဖင့)် ၊



ဓာတ်ေရာင်ြခည်အကာအကွယ်ပစည်းများအသုံးြပြခင်း ရှ၊ိ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း (Lead Apron၊ Lead Glass
အစရှိသြဖင့)် ၊



ဓာတ်ေရာင်ြခည်တိုင်းတာေရးကိရိယာများ အသုံးြပြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊



ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းကိုင်တွယ် အသုံးြပသူများအေပ ဓာတ်ေရာင် ြခည်သင့်မပမာဏကို သိရှိိုင်ရန်
အတွက်

Personal

Dosimeter

ဥပမာ(OSLD)

တပ်ဆင်ြခင်းမရှိပါက ေဆာင်ရွက်ရန်

တပ်ဆင်

အသုံးြပြခင်းရှိ၊

မရှိ

စစ်ေဆးြခင်းှင့်

န်ကားြခင်း၊ အသုံးြပလက်ရှိပါက တပ်ဆင် အသုံးြပေသာ

Personal Dosimeter ၏ ဝန်ေဆာင်မေပးေသာ ဌာန/အဖွဲအစည်း၊ အမျးအစား၊
ိ
ကာလ အပိုင်းအြခား
(period)၊ Record များအား စစ်ေဆးြခင်း၊


ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း
စစ်ေဆးြခင်း၊



ကိုင်တွယ်အသုံးြပမည့်သူများ၏

အရည်အချင်းှင့်

အချက်အလက်များ

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းှင့်ပတ်သက်၍ အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပလာပါကတုန့်ြပန် ေဆာင်ရွက်မည့်

အစီအစဉ်ှင့် အသုံးြပသည့်ပစည်းများ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း ( long tong, cutter, lead pot, lead apron,
lead bag, warning flag, Tape & light ) (လိုင်စင်ေလာက်ထားစဉ်က တင်ြပထားသည့်အတိုင်း

ေဆာင်ရွက်ထားြခင်း)ှင့် လိုအပ်ေသာ ပစည်းများ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊


ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းတပ်ဆင်ထားေသာစက် အသုံးြပသည့် အခန်း သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းေနရာ တို၏

စက်အသုံးမြပသည့်အေြခအေန (Closed Shutter Condition)ှင့်

စက်အသုံးြပေနသည့်အေြခအေန

(Opened Shutter Condition) တွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မည်ဆိုပါက
ယင်းပတ်ဝန်းကျင်၌ ဓာတ်ေရာင်ြခည် အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊


ေရဒီယိုသတိကပင်ရင်းထားရှိသည့်အခန်း (source storage) ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည်
အရာယ်ကင်းရှင်းမ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊



တာဝန်ရှိပုဂိလ်၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှိှင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်း ကိုင်တွယ်အသုံးြပမည့်
သက်ဆိုင်ရာ၀န်ထမ်းများမှ အနည်းဆုံးတစ်ဦး အသင်ရ
့ ေ
ိှ န ရမည်ြဖစ်ြခင်း၊
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ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်ကင်းရှင်းမ မရှိပါကလုပ်ငန်းခွင်အား ယာယီရပ်ဆိုင်းေစ၍ လိုအပ်ေသာအချက်
အလက်များအား

အ ကံြပြခင်း၊

န်ကားြခင်းှင့်

န်ကားချက်များအတိုင်းေဆာင်ရွက်ပီးစီးပါက

ြပန်လည်အေကာင်းကားရန်ှင့် ြပန်လည်စစ်ေဆးြခင်း။
၇.၃။ သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
၇.၃.၁။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာအတွက်စစ်ေဆးြခင်း
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်အတွက်

စစ်ေဆးြခင်းတွင်

လိုင်စင်အသစ် ထုတေ
် ပးစဉ် စစ်ေဆးသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ထပ်မံစစ်ေဆးသည့်အြပင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
တိုကိုလည်း စစ်ေဆးပါမည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည် အသုံးြပသူဝန်ထမ်းများ၏ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်မ မှတတ
် မ်းများ စစ်ေဆးြခင်း၊



ဓာတ်ေရာင်ြခည်အသုံးြပဝန်ထမ်း တစ်ဉီးချင်းစီအေပ
ထားရှိြခင်းအား စစ်ေဆးြခင်း၊



ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/

ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်မ မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်း

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ၏

အရည်အေသွးထိန်းချပ်မ

Quality

Control(QC) မှန်ကန်မ ရှ/ိ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊


စက်မှေပးေသာ Volt ပမာဏ(Input kV) ှင့် ထွက်လာေသာ Volt ပမာဏ(Output kV)အားတူညီမ ရှိ၊ မရှိ

စစ်ေဆးြခင်း၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပးေသာအချန်ိ (Timer Input/Exposure Time)ှင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်
ထွက်ရှိေသာအချန်ိ (Timer Output/ Exposure Time)တူညီမ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊ သတ်မှတ်ထားေသာ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပမာဏ

တစ်ခုအတွင်း၌

စမ်းသပ်တိုင်းတာေသာ

အကိမ်အေရအတွက်တိုင်းတွင်

ထွက်ရှိေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပမာဏများ တူညမ
ီ  ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း (Output Tube Consistency)၊

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပးသည့် ဧရိယာှင့် ကျေရာက်သည့် ဧရိယာမှန်ကန်မ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊ (Collimator
and Beam Alignment)၊ (ပူးတွဲပါ INSP-Form -1a စစ်ေဆးချက်)၊


ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်ကင်းရှင်းမ မရှိပါက သိုမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်
ကိရိယာ၏

QC

မှန်ကန်မ

အချက်အလက်များအား

မရှိပါက

လုပ်ငန်းခွင်အား

အ ကံြပေဆွးေွးြခင်း၊

ယာယီရပ်ဆိုင်းေစ၍

န်ကားြခင်းှင့်

လိုအပ်ေသာ

န်ကားချက်များအတိုင်း

ေဆာင်ရွက်ပီးစီးပါက ြပန်လည်အေကာင်းကားရန်ှင့် ြပန်လည်စစ်ေဆးြခင်း။
၇.၃.၂။ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းအတွက်စစ်ေဆးြခင်း
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း

သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်အတွက်

စစ်ေဆးြခင်းတွင်

လိုင်စင်အသစ်ထုတ်ေပးစဉ်

စစ်ေဆးသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ထပ်မံစစ်ေဆးသည့်အြပင် တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါတိုကိုလည်း စစ်ေဆးပါမည်-
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 ဓာတ်ေရာင်ြခည် အသုံးြပသူဝန်ထမ်းများ၏ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်မ မှတတ
် မ်းများ စစ်ေဆးြခင်း၊

 ဓာတ်ေရာင်ြခည်အသုံးြပဝန်ထမ်း တစ်ဉီးချင်းစီအေပ ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်မ မှတတ
် မ်းများ ထိန်းသိမ်းထား
ရှိြခင်းအား စစ်ေဆးြခင်း၊


ဓာတ်ေရာင်ြခည်တိုင်းတာေရးကိရိယာများ၏

စံကိုက်ည(ိ Calibration)

ေဆာင်ရွက်မမှတ်တမ်းများ

စစ်ေဆးြခင်း၊

 ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများ ထုတ်ယူသုံးစွဲမ၊ ြပန်လည်ထိမ်းသိမ်းမမှတ်တမ်းများအား စစ်ေဆးြခင်း၊


မေတာ်တဆြဖစ်ရပ်များ

ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်း

ရှိ၊

မရှိှင့်

ြဖစ်ပွားခဲ့ပါက

အေရးေပေဆာင်ရွက်ထားမှင့်

မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားမများ၊ ထပ်မံမြဖစ်ပွားေစေရး ကိတင်ေဆာင်ရွက်ထားမ(Risk Assesment)
များအား စစ်ေဆးြခင်း၊ အေရးေပစီမံခန့်ခွဲမ အစီအစဉ်(Emergency Management Plan)ှင့် အေရးေပ

တုန့်ြပန်ေရးအစီအစဉ်(Emergency Response Plan)တိုအား လက်ရှိလုပ်ငန်းအေနအထားအရ ကိုက်ညီစွာ
ြပန်လည်ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက်ြခင်းရှိ၊ မရှိှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်အသုံးြပသူ ဝန်ထမ်း

များ သိရှိလိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းရှိ၊ မရှိ စသည်တိုအားစစ်ေဆးြခင်း။
၇.၄။ ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်အတွက်စစ်ေဆးြခင်း
လိုင်စင်ရရှိသူသည်

ြဒပ်ပစည်းများအား

ေလာက်ထားရမည်။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/

မူရင်းိုင်ငံသို

ြပန်လည်တင်ပိုရန်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာှင့်
ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်ကို

ေရဒီယိုသတိက

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို

၇.၄.၁။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာအတွက်စစ်ေဆးြခင်း
 ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်ေလာက်လာတွင် ြဖည့်သွင်းေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊
မရှိ င်းယှဉ် စစ်ေဆးြခင်း။
၇.၄.၂။ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းအတွက် စစ်ေဆးြခင်း
မူရင်းိုင်ငံသို ြပန်လည်တင်ပိုမည့် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းအတွက် စစ်ေဆးြခင်းတွင် လိုင်စင်အသစ်
ထုတ်ေပးစဉ်

စစ်ေဆးပါမည်-

စစ်ေဆးသည့်နည်းလမ်းများအတိုင်း

စစ်ေဆးသည့်အြပင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါတိုကိုလည်း

 ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း၏ လက်ရှိေရဒီယိုသတိကမပမာဏ (current activity) တိုင်းတာ စစ်ေဆးြခင်း၊
 ေရဒီယိုသတိကမယိုစိမ့်မ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊

 ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်ေလာက်လာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊ မရှိ
င်းယှဉ်စစ်ေဆးြခင်း၊

 သယ်ေဆာင်မည့် အစီအစဉ် ေရးဆွဲထားြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း။

Documents: SOP DAE-RP

SOP #

1

Revision #

1

Radiation Protection Department

Implementation Date

29.3.2019

Page #

11 of 41

Last Reviewed/Update Date

1.5.2020

SOP Owner

Radiation Protection Sub-Division

Approval

Division Of Atomic
Energy

Division of Atomic Energy

၇.၅။ သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ေပးေရးအတွက် စစ်ေဆးြခင်း
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများကို ိုင်ငံတွင်းသိုြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် ိုင်ငံြပင်ပသိုြဖစ်ေစ

သိုမဟုတ် ိုင်ငံ

အတွင်းြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် ိုင်ငံအတွင်း ြဖတ်သန်း၍ြဖစ်ေစ တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသို သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းအတွက်
သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ်ကို အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။
၇.၅.၁။ ိုင်ငံအတွင်းသို တင်သွင်းေရာက်ရှိလာသည့် ေရဒီသတိကြဒပ်ပစည်းအား ေလာက်လာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့်
လုပ်ငန်းေနရာသို သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းအတွက် စစ်ေဆးြခင်း
 ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း ထည့်သွင်းသယ်ေဆာင်လာေသာ ကွန်တိန်နာ[Radiation Container (Over
pack)] အား စစ်ေဆးြခင်း-ကွန်တိန်နာ၏

အတိုင်းအတာ၊

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးန်းကိန်း

သယ်ေဆာင်ရာတွင်

(Transport

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

Index-TI)၊

ကွန်တိန်နာတွင်

ေဖာ်ြပထားေသာ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ အစရှိသြဖင့်၊
 တင်သွင်းလာသည့် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ စစ်ေဆးြခင်း၊

-ြဒပ်စင်ှင့် ြဒပ်ထုနံပါတ်၊ ဓာတု/ူပပုံစံ အမျးအစား၊
ိ
ထုတ်လုပ်သည့် ကုမဏီအမည်၊ ထုတ်လုပ်သည့် ိုင်ငံ၊
ထုတ်လုပ်မပုံစံှင့် အမှတ်စဉ်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုှစ်၊ ေရဒီယိုသတိကမပမာဏ၊ Decay Chart, Source
Certificate ၊

 ကိတင်ခွင့်ြပချက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း၏ အချက်အလက်များှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊
မရှိ င်းယှဉ်စစ်ေဆးြခင်း၊

 ဓာတ်ေရာင်ြခည်ယိုစိမ့်မပမာဏကို တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊
-ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပမာဏ၊

ထည့်သွင်းသယ်

ကွန်တိန်နာမျက်ှာြပင်မှ

ေဆာင်လာေသာ

တစ်မီတာအကွာရှိ

ကွန်တိန်နာမျက်ှာြပင်ရှိ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပမာဏ၊

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းထည့်ထားေသာ ကိရိယာ/ ကွန်တိန်နာ မျက်ှာြပင် ဓာတ်ေရာင်ြခည် ညစ်ညမ်းမ၊
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်

ပစည်းသယ်ေဆာင်မည့်ယာဉ်

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်

ယာဉ်ေမာင်းသူ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်ကင်းရှင်းမ ရှိ၊ မရှိ၊

 ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်ကင်းရှင်းမ မရှိပါက သယ်ယူပိုေဆာင်မည့်အစီအစဉ်ကို ချက်ြခင်းရပ်ဆိုင်းေစ၍
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း သယ်ယူပိုေဆာင်ိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များအား ြပည့်စုံေစေရး ေဆာင်ရွက်ပီးမှသာ
ြပန်လည်တိုင်းတာ စစ်ေဆး၍ သယ်ေဆာင်ရန်ခွင့်ြပြခင်း၊
 ဓာတ်ေရာင်ြခည်သတိေပး

စတစ်ကာများကို

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တိုတွင် ကပ်ေပးြခင်း။

မှတ်ချက်။

ကွန်တိန်နာမျက်ှာြပင်ှင့်

သယ်ေဆာင်သွားမည့်

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများအား သယ်ယူပိုေဆာင်ရာတွင် သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ်၌ ေဖာ်ြပ

ထားသည့် လုပ်ငန်းေနရာသိုသာ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းကို သယ်ယူပိုေဆာင်ရပါမည်။
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လက်မတ
ှ ၌
်

ေဖာ်ြပထားသည့်

လုပ်ငန်းေနရာမှ

အြခားတစ်ေနရာသို

သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း

သိုမဟုတ်

လုပ်ငန်းေြပာင်းေရြခင်း သိုမဟုတ် သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ်ပါ ေဖာ်ြပထားချက်တစ်ခုခုအား ေြပာင်းလဲြခင်းများ

ြပလုပ်မည်ဆိုပါက အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို အေကာင်းကား၍ သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ် ထပ်မံေလာက်ထား
ရမည်ြဖစ်ပီး ဌာနမှ အထက်ပါ အပိုဒ် ၇.၅.၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည် နည်းလမ်းများအတိုင်း ထပ်မံစစ်ေဆး၍

သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီပါက သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ်ကို အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနက ထုတေ
် ပးပါသည်။

၇.၅.၂။ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများအား မူရင်းိုင်ငံသို ြပန်လည်တင်ပိုရန် သယ်ယူပိုေဆာင်ိုင်ေရးအတွက်
စစ်ေဆးြခင်း

မူရင်းိုင်ငံသို ြပန်လည်တင်ပိုမည့် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းအတွက် သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ေပးေရး
စစ်ေဆးရာတွင်

ြပန်လည်တင်ပိုမည့်

နည်းလမ်းများအတိုင်း

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းအား

ထပ်မံစစ်ေဆးသည့်အြပင်

စစ်ေဆးသွားပါမည်-

 ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်ေလက်လာပုံစံတွင်

တင်သွင်းလာစဉ်က

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကိုလည်း

ြဖည့်သွင်းေဖာ်ြပထားေသာ

စစ်ေဆးသည့်
ထည့်သွင်း

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း၏

အချက်အလက်များှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊ မရှိ င်းယှဉ်စစ်ေဆးြခင်း၊
 တင်သွင်းလာစဉ် ထုပ်ပိုးသည့် နည်းစဉ်အတိုင်း ထုပ်ပိုးြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊ ေရဒီယိုသတိက ြဒပ်ပစည်း
သယ်ေဆာင်ရာတွင်

အသုံးြပသည့်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

န်းကိန်း သတ်မှတ်ေပးြခင်း၊

 ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှိမှ

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဘးအရာယ်

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး

ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်များ

ေဆာင်ရွက်ထားြခင်း ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးြခင်း။
၈။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်အတားအဆီး အကာအကွယ်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ (Shielding Requirements)
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းများ

အသုံးြပရန်အတွက်

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည် အတားအဆီးအကာအကွယ်ြပလုပ်ရန်

အချက်အလက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။
၈.၁။

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အေြခခံ

မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်
မူလဓာတ်ေရာင်ြခည် (Primary Radiation)သည် လူနာပုံရိပ်ေဖာ်ြခင်းအတွက် အသုံးြပေသာ X-Ray Tube

မှ တိုက်ိုက်ထုတ်လတ်ေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည် အမျးအစားြဖစ်
ိ
သည်။
၈.၁.၁။ မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ (primary barriers)
မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာ ဆိုသည်မှာ တိုက်ိုက်ြဖတ်သန်းကျေရာက်လာသည့် မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်အား

တားဆီးသည့် အကာအကွယ် တစ်ခုြဖစ်သည်။
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Computed Tomography Scan(CT)၊ Mammography၊ ှင့် fluoroscopy စက်များအတွင်း မူလ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ ပါရှိပီးသားြဖစ်ေသာေကာင့် များေသာအားြဖင့် ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ

သာလိုအပ်ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများကို ေအာက်ပါအေြခအေနများအတွက်သာ
လိုအပ်ပါသည်။

ပုံမှန်အားြဖင့်

လူနာရင်ဘတ်ကပ်၍ရပ်ေသာ

ဖလင်ထည့်အိမ်၏ေနာက်ဖက်နံရံ

သိုမဟုတ်

buckys

တပ်ဆင်ထားေသာ နံရံ ှင့် ဓာတ်မှန်ခန်းကမ်းြပင် ကဲ့သိုေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည် တိုက်ိုက်ကျေရာက်သည့်
မည်သည့်

မျက်ှာြပင်မဆို၊

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

အမှန်တကယ်ကျေရာက်ေသာ

အများဆုံး

ဧရိယာ၏

အဖက်ဖက်တိုင်းသို အနည်းဆုံး ၃၀၀ မီလီမီတာအထိ မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများအား ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပုံ- မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်အကာအကွယ် နမူနာ
၈.၁.၂။ လက်ခံိုင်ဖွယ်မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ (Acceptable primary barriers)
50  630 mA အသုံးြပေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်များအတွက် ၂.၅  ၄ မီလီမီတာ (၀.၁  ၀.၂

လက်မ) အထူရှိ ခဲအကာအရံ သိုမဟုတ် ၂၃၀  ၃၃၀ မီလီမီတာ (၉  ၁၃ လက်မ) အထူရှိ အုတ်ိုး သိမ
ု ဟုတ် 2.35
g/cm3 သိပ်သည်းဆရှိ
Documents: SOP DAE-RP
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အရာယ်ကင်းရှင်းမ လိအ
ု ပ်သည့် အတိုင်းအတာ (ေယဘုယျအားြဖင့် စက်မှထွက်ေသာ အြမင့်ဆုံးဗိုအား (kV)၊
အြမင့်ဆုံးလပ်စီး

(mA)၊

မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာှင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ပင်ရင်းတို၏

အကွာအေဝး၊

မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာ အြဖစ်အသုံးြပေသာ ပစည်း၏ အရည်အေသွးှင့် သိပ်သည်းဆတိုေပတွင် မူတည်
ပါသည်) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
၈.၂။

ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်
ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုသည်မှာ

လူနာှင့်

အြခားအရာဝတများအား

မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်

ထိိုက်ပီး မျက်ှာြပင်အရပ်ရပ်သို ြဖာထွက်ကျေရာက်လာသည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည် ကိုေခပါသည်။
၈.၂.၁။ ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ (Secondary barriers)

ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာ ဆိုသည်မာှ လူနာှင့် အြခားအရာဝတများအား မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်

ထိိုက်ပီး

ြပန်လည်ြဖာထွက်လာသည့်

တဆင့်ခံကျေရာက်သည့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကို

တားဆီးသည့်

အကာအကွယ်ြဖစ်သည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ေအာက်ပါတိုသည် ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်အား ကာကွယ်ရန်
လိုအပ်သည့်ေနရာများြဖစ်ကသည်

ဓာတ်မှန်ခန်း၏နံရံှင့်

အဆိုပါအခန်း၏တံခါးများ။(ဓာတ်မှန်ိုက်စဉ်အသုံးမြပသည့်

အခန်းများ၏

တံခါးများမပါဝင်ပါ။ဥပမာ - အဝတ်လဲခန်းှင့် အိမ်သာခန်းတံခါးများ)၊



အထပ်ြမင့်အေဆာက်အဦထဲရှိ ဓာတ်မှန်အခန်း၏ ကမ်းခင်း သိမ
ု ဟုတ် မျက်ှာကျက်၊



စက်ကိုင်တွယ်သူ၏ ထိန်းချပ်ခန်းအကာအကွယ်နံရံှင့် ကည့်သည့်ြပတင်းေပါက် (Control Wall and
Viewing Window)။

၈.၂.၂။ လက်ခံိုင်ဖွယ် ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာ (Acceptable secondary barrier)
50  630 mA

အသုံးြပေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်များအတွက် ၁ ၂ မီလီမီတာ (၀.၀၄၀.၀၈

လက်မ) အထူရှိ ခဲအကာအရံ သိုမဟုတ် ၁၁၅၂၃၀ မီလီမီတာ

(၄.၅၉ လက်မ) အထူရှိ အုတ်ိုး သိုမဟုတ် 2.35

g/cm3 သိပ်သည်းဆရှိ ကွန်ကရစ် ၆၄  ၁၅၃ မီလီမီတာ (၂.၅ ၆ လက်မ) သိုမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်
အရာယ်ကင်းရှင်းမ

လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာ(ေယဘုယျအားြဖင့်

စက်မှထွက်ေသာ

အြမင့်ဆုံးဗိုအား

(kV)၊

အြမင့်ဆုံးလပ်စီး (mA)၊ ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာှင့် ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည် ထွကေ
် ပရာ

ေနရာတို၏ အကွာအေဝး၊ ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာ အြဖစ်အသုံးြပေသာ ပစည်း၏ အရည်အေသွး၊
သိပ်သည်းဆှင့် အခန်းအကျယ်အဝန်းတိုေပတွင် မူတည်ပါသည်) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။


အေထွေထွေရာဂါရှာေဖွေရးအခန်း(General Diagnostic Room)

 ေဆးုံ၊ ေဆ:ခန်းများတွင် အများဆုံးအသုံးြပသည့် (100 mA)
၁မီလီမီတာ (၀.၀၄ လက်မ) အထူရှိခဲ

စက်များအတွက် အနည်းဆုံး

သိုမဟုတ် ၎င်းှင့်ညီမေသာ ဇယား (၁)တွင် ေဖာ်ြပ

ထားေသာ အကာအရံပစည်း (ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည် ထွက်ေပရာေနရာှင့် ဝင်ေပါက်
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သိုမဟုတ်

ဒုတိယအဆင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ၏

အကွာအေဝးေပတွင်

မူတည်ပါသည်။

တနည်းအားြဖင့် ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြဖာထွက်မအား တားဆီးိုင်ေစရန် လုံေလာက်သည့်
အကာအကွယ် ရှရ
ိ မည်) ြဖစ်ရမည်။
 ကည့်သည့်ြပတင်းေပါက်သည်

အနည်းဆုံး

၁.၇

မီလီမီတာ

(၀.၀၇

လက်မ)

အထူှင့်

ညီမေသာခဲမှန် (ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထွက်ေပရာေနရာှင့် ကည့်သည့် ြပတင်းေပါက်
အကွာအေဝးေပတွင်

မူတည်ပါသည်။

ဒုတိယအဆင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ြဖာထွက်မအား

တားဆီးိုင်ေစရန် လုံေလာက်သည့် အကာအကွယ် ရှရ
ိ မည်) ြဖစ်ရမည်။


Computed Tomography Scan(CT) အခန်း -

ေဖာက်ထွင်းအားြမင့်မားပီး ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပးသည့် အချန်ိ (exposure time) ကာြမင့်သည့်အတွက်
ပို၍ထူေသာ အကာအကွယ် လိုအပ်ပါသည်။

 အနည်းဆုံး ၃.၂ မီလမ
ီ တ
ီ ာ (၀.၁၃ လက်မ) အထူရှိခဲ သိုမဟုတ် ၎င်းှင့်ညီမေသာ ဇယား (၁)တွင်
ေဖာ်ြပထားေသာ
ဝင်ေပါက်

အကာအရံပစည်း

သိုမဟုတ်

(ဒုတိယ

ဒုတိယအဆင့်

အဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ၏

ထွက်ေပရာေနရာှင့်
အကွာအေဝးေပတွင်

မူတည်ပါသည်။ တနည်းအားြဖင့် ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြဖာထွက်မအား တားဆီး ိင
ု ေ
် စရန်
လုံေလာက်သည့် အကာအကွယ်ရှိရမည်) ြဖစ်ရမည်။
 ကည့်သည့်ြပတင်းေပါက်အတွက်

အနည်းဆုံး

ခဲမှန်

(ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထွက်ေပရာေနရာှင့်

အကွာအေဝးေပတွင်

၂.၃

မီလီမီတာ(၀.၀၉

ကည့်သည့်ြပတင်းေပါက်

တနည်းအားြဖင့်

မူတည်ပါသည်။

လက်မ)အထူ

ဒုတိယအဆင့်

တို၏

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ြဖာထွက်မအား တားဆီး ိုင်ေစရန် လုံေလာက်သည့် အကာအကွယ်ရှိရမည်) ြဖစ်ရမည်။


Mammography အခန်း ေဖာက်ထွင်းအား နည်းေသာစွမ်းအင်တွင် ေဆာင်ရွက်သည့်အတွက် ပါးေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာသာ
လိုအပ်ပါသည်။

 အနည်းဆုံး ၁၁၄ မီလီမီတာ (၄.၅ လက်မ) အထူရှိ ကွန်ကရစ် သိုမဟုတ် ၎င်းှင့်ညီမေသာ
ဇယား

(၁)တွင်

ထွက်ေပရာ

အကွာအေဝး

ေဖာ်ြပထားေသာ

ေနရာှင့်

ဝင်ေပါက်

အကာအရံပစည်း

သိုမဟုတ်

ေပတွင်မူတည်ပါသည်။

(ဒုတိယအဆင့်

ဒုတိယအဆင့်

တနည်းအားြဖင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာများ၏

ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ြဖာထွက်မအား တားဆီးိုင်ေစရန် လုံေလာက်သည့် အကာအကွယ်ရှိရမည်) ြဖစ်ရမည်။
၈.၃။ ဆက်ေကာင်းများ (JOINTS)
ဓာတ်မှန်စက် ထားရှိသည့်အခန်းအား တည်ေဆာက်သည့်အခါ တည်ေဆာက်သူအေနြဖင့် ဆက်ေကာင်း

များတွင် လုံ ခံမရှိေကာင်း ေသချာရမည်။ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် ြဖစ်ေပိုင်သည့် အားနည်းချက်
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များအနက် သိသာထင်ရှားသည်မှာ

ကပ်လျက်အကာအကွယ်ှစ်ခု၏ ဆက်ေကာင်းများ၊



တံခါးအကာအရံှင့် တံခါးေဘာင်အကာအရံတို၏ ဆက်ေကာင်းများ၊



စက်ကိုင်တွယ်သူ၏ ထိန်းချပ်ခန်းနံရံှင့် ခဲမှန်တပ်ထားသည့် ကည့်သည့်ြပတင်းေပါက် တပ်ဆင်ရာရှိ

ဆက်ေကာင်းများ၊


လပ်စစ်ဝါယာထွက်ေပါက်များှင့် ေရပိုက်ထွက်ေပါက်များ တိုြဖစ်ပါသည်။

၈.၄။ ဝင်ေပါက်များ (Room Entrances/ Access Points)


ဝင်ေပါက်တိုင်းသည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

အကာအကွယ်များရှိရမည်။

အကာအရံ၏အထူသည်

ဒုတိယအဆင့်ဓာတ်ေရာင်ြခည် ထွက်ေပရာေနရာှင့် ဝင်ေပါက်များ၏ အကွာအေဝးေပတွင် မူတည်
ပါသည်။


ဝင်ေပါက်များ၏ တံခါးသည် တွန်းတံခါးအမျးအစားြဖစ်
ိ
ပါက ပို၍ေကာင်းမွန်ပါသည်။ တံခါး၏ အကျယ်

အဝန်းသည် ၁၅၀၀ မီလီမီတာ (၆၀လက်မ) အကျယ်အဝန်းရှိရန်ှင့် တဖက်တချက် ထပ်ေသာ
အတိုင်းအတာသည် ၁၀၀ မီလီမီတာ (၄လက်မ) အနည်းဆုံးရှိရမည်။


အခန်းတွင်းသိုဝင်သည့်

တံခါးတိုင်းသည်

ဓာတ်မှန်ိုက်ေနစဉ်

ြပင်ပမှဖွင့်၍

ဝင်ေရာက်ြခင်းမှ

ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက် အတွင်းဘက်မှတံခါးဂျက်များရှိရမည်။


တံခါးများကို ေရာင်ြခည်ကာ တစ်ပါတည်းပါရှိသည်များအား ပိုမိုသုံးစွဲကပီး တံခါးရွက် (၂)ချပ်ပါ
တံခါးများတပ်ဆင်ရာတွင် တံခါးတစ်ချပ်ှင့်တစ်ချပ် ထိစပ်မအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေသချာမ

ရှိေစရမည့်အြပင် တံခါးရွက် (၁)ချပ်ပါ တံခါးများတပ်ဆင်သကဲ့သို တံခါးအကာအရံှင့် တံခါးေဘာင်
အကာအရံတို၏ ထိစပ်မသည်လည်း ဓာတ်ေရာင်ြခည် လုံ ခံမရှိေစရန် ေသချာေစရမည်။

အရပ်ရပ်သို ြဖန့်ကဲကျေရာက်သည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်
ဓာတ်ေရာင်ြခည်အကာအကွယ်အတားအဆီးအလာ
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ပုံ- ဓာတ်ေရာင်ြခည်ခန်းဝင်ေပါက်နမူနာပုံစံများ
စက်ကိုင်တွယ်သူ၏ တိုက်ိုက်ထိန်းချပ်မေအာက်တွင် မရှိေသာ အေထွေထွသုံး သိုမဟုတ် CT သိုမဟုတ်
fluoroscopy စက်စသည့် အခန်းများသို ဝင်ေပါက်များတွင် သတိေပးမီးများ တပ်ဆင်ထားရပါမည်။ လိအ
ု ပ်ေသာ

ေနရာများတွင် “သတိဓာတ်မှန်ိုက်ေနသည်” ဟူေသာ သတိေပးအချက်ြပမီးကို ဝင်ေပါက်ှင့်တွဲပီး တပ်ဆင်
ထားပီးေနာက်

ဓာတ်မှန်စက်၏

လပ်စီးပါတ်လမ်းှင့်

ဆက်သွယ်ထားရပါမည်။

သိမ
ု သ
ှ ာ

စတင်ြပင်ဆင်ချန်ိ ှင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပးေနချန်ိ များတွင် သတိေပး မီးလင်းေနမည်ြဖစ်သည်။

ပုံ- X-Ray Room Shielding Geometry
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၈.၅။ ကမ်းခင်း (FLOOR)
အထပ်အြမင့်မဟုတ်ေသာ

အေဆာက်အဉီများရှိ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်များ

တပ်ဆင်ထားေသာ

ဓာတ်မှန်ခန်း၏ ကမ်းခင်းအား ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးေထာင့်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မလိုအပ်ေသာ်လည်း
အထပ်အြမင့်များြဖစ်ပါက 50  630 mA

ဓာတ်မှန်ခန်းအတွက်

အသုံးြပေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်များတပ်ဆင်ထားသည့်

ကမ်းခင်းသည် 2.35 g/cm3 သိပ်သည်းဆရှိ

ကွန်ကရစ် ၁၇၈ ၃၀၅ မီလီမီတာ

(၇၁၂လက်မ) သိုမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည် အရာယ်ကင်းရှင်းမ လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာ (ေယဘုယျအားြဖင့်
စက်မှထွက်ေသာအြမင့်ဆုံးဗိုအား (kV)၊ အြမင့်ဆုံးလပ်စီး (mA)၊ မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာ အြဖစ်အသုံးြပေသာ
ပစည်း၏ အရည်အေသွးှင့် သိပ်သည်းဆတိုေပတွင် မူတည်ပါသည်) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
၈.၆။

မျက်ှာကျက် (CEILING)
50  630 mA

အသုံးြပေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်များ တပ်ဆင်ထားေသာ ဓာတ်မှန်ခန်း၏

မျက်ှာကျက်အတွက် ၁  ၁.၅ မီလီမီတာ (၀.၀၄  ၀.၀၆ လက်မ) အထူရှိ ခဲ သိုမဟုတ် ကွန်ကရစ် ၆၄  ၁၅၃

မီလီမီတာ (၂.၅ ၆ လက်မ) သိုမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည် အရာယ်ကင်းရှင်းမ လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာ

(ေယဘုယျအားြဖင့်

စက်မှထွက်ေသာ

အြမင့်ဆုံးဗိုအား

(kV)၊

အြမင့်ဆုံးလပ်စီး

(mA)၊

ပထမအဆင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာ အြဖစ်အသုံးြပေသာ ပစည်း၏ အရည်အေသွး၊ သိပ်သည်းဆှင့် အခန်းအကျယ်အဝန်း
တိေ
ု ပတွင် မူတည်ပါသည်) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မျက်ှာကျက် အြမင့်သည် အနည်းဆုံး ၂.၅ မီတာ (၉၈.၅ လက်မ)
ရှိသင့်ပါသည်။
၈.၇။ ေဒါင်လိုက် bucky/ဖလင်ထည့်ေသာကားချပ်အထိန်း (VERTICAL BUCKY / CASSETTE HOLDERS)
အနည်းဆုံး ခဲအထူ ၂ မီလီမီတာ (၀.၀၈ လက်မ)

ေနာက်ဘက်တွင်

နံရံ၏

အြခားတဘက်တွင်ရှိေသာ

ှငည
့် မ
ီ ေသာနံရမ
ံ ျားမှအပ ေဒါင်လိုက် bucky၏

ဧရိယာေပမူတည်၍

အပိုေဆာင်းအကာအကွယ်ကို

သတ်မှတ်ရန် ြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ ေယဘုယျအားြဖင့် ၂ မီလီမီတာ (၀.၀၈ လက်မ) ခဲြပားကို သင့်ေတာ်ေသာ
အေထာက်အထိန်းှင့် အနားသတ်ထပ်၍အသုံးြပရန် ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ လိုအပ်လာလင် အကာအကွယ်အား

ကမ်းြပင်မှ ၃၀ စင်တီမီတာ အကွာအထိ တိုးချဲ ခွင့်ြပပီး၊အြမင့် ၂၀၀ စင်တီမီတာ အထိှင့် ေဒါင်လိုက် bucky၏
တဖက် တချက်စီတွင် ၃၀ စင်တီမီတာအထိတိုးချဲ ြပလုပ်ရန်။
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ပုံ- VERTICAL BUCKY / CASSETTE HOLDERS ထားရှိမနမူနာပုံစံ

၈.၈။

ကည့်သည့်

ြပတင်းေပါက်ပါရှိေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

အတားအဆီးြပတင်းေပါက်

အဆက်များကား

ေရာင်ြခည်ကာဒီဇိုင်း (Viewing window in radiation barrier Shielding design at a window beading

joint)

Flashing

Wall
1 mm lead equivalent glass

ပုံ- Radiation effect on Shielding design at a window beading joint
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၈.၈.၁။ လူနာကည့်ြပတင်းေပါက် (Viewing window)


ခဲမှန်ြပတင်းေပါက်သည် တပ်ဆင်ထားေသာ ဓာတ်မှန်စက်ှင့် လူနာအား ြပည့်စုံစွာ ကည့်ိုင်ေသာ

ြမင်ကွင်းရှိိုင်ရန် အနည်းဆုံး 35 cm x 70 cm ြဖစ်သင့်သည်။


ထိန်းချပ်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ခဲမှန်အထူသည် ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည် ထွက်ေပရာ

အဓိကပင်ရင်းြဖစ်သည့် လူနာှင့် ၄င်းခဲမှန်၏ အကွာအေဝးေပ မူတည်သည်။


ခဲမှန်တပ်ဆင်ရာတွင် ခဲမှန်ှင့် ထိန်းချပ်ခန်းနံရံထိစပ်ရာ၌ တစ်ခုှင့်တစ်ခု ထပ်၍ထားမအား အနည်းဆုံး

၂၅ မီလီမီတာ ( ၁ လက်မ) ရှိေစရမည်။


ဓာတ်မှန်ခန်း၏ control panel(ထိန်းချပ်ခ)ုံ သည် ေရာဂါရှာေဖွစစ်ေဆးခံသည့် လူနာကုတင်၏ အစ
သိုမဟုတ် အဆုံးှင့် (လူနာကုတင်၏အနီးဆုံးအစွန်းတဘက်ှင့်) အနည်းဆုံး ၁ မီတာကွာရမည်။



လူနာကည့်ြပတင်းေပါက်တပ်ဆင်ရာတွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်မှ ပိုမိုလုံ ခံမရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍
လူနာကည့်ြပတင်းေပါက်အစား Closed-Circuit Television (CCTV) အား အစားထိုး အသုံးြပ
ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။

ပုံ- လူနာကည့်ြပတင်းေပါက်နမူနာပုံစံ
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၈.၉။ ေလာတံခါးလမ်း (Doors-Jamb)

Flashing
Door

Wall

ပုံ- ေလာတံခါးလမ်းနမူနာပုံကမ်း
၈.၁၀။ အေမှာင်ခန်းဓာတ်မှန်လဲေြပာင်းအံဖုံး (Darkroom pass hatches)
ဓာတ်မှန်ခန်းှင့် ဖလင်ကူးေဆးေသာ အေမှာင်ခန်းတိုအကား ဖလင်ြဖတ်သန်းအလဲအေြပာင်း လုပ်ေပးေသာ
အံဖုံးကို လက်ခံိုင်ဖွယ်ဒုတိယအဆင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာရှိ ခဲြပားြဖင့် ကာထားရမည်။ အနားဆက်များကို
ခဲအကာအကွယ်တပ်ဆင်ရာ၌ လုံေလာက်သည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်အကာအရံြဖစ်သည်အထိ ထပ်လျက်ထားရှိရမည်။
ခဲအကာအရံမှာ ဖလင် ြဖတ်သန်းအံဖုံး၏ ဓာတ်မှန်ခန်းဘက်ြခမ်းတွင်ြဖစ်ရမည်။

၈.၁၁။ ခဲြပားအားတွဲကပ်နည်းများ (Bonding Methods for Lead Sheet)
ခဲြပားသည် ၄င်းကိုယ်တိုင် သီးြခားေထာက်ပံ့ ရပ်တည်ိုင်ြခင်းမရှိပဲ သင့်ေတာ်ေသာအလာတစ်ခုြဖင့် တွဲကပ်
ထားြခင်းမရှိပါက ေြမဆွဲအားေကာင့် (ခဲြပား၏ ပင်ကိုယ်အေလးချန်ိ ြဖင့)် ပဲထွက်၍ ြပတ်ကျိုင်သည်။ ေြမဆွဲအား
ေကာင့် တွဲမကျေသာ ေကာ်အမာ (araldite သိုမဟုတ် နံရံကပ်ေကာ်) လိုအပ်သည်။ ရာဘာကို အေြခခံေသာ
ေကာ်များမှာ ေယဘုယျအားြဖင့် မသင့်ေတာ်ပါ။
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ခဲြပားကပ်ရန် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ တံခါးဖိေသာ စက်မျးြဖင့
ိ
် ဖိအားေပးထားေသာ နည်းြဖင့်ခဲြပားကို
တွဲကပ်ေစရန်ြဖစ်သည်။ ခဲြပားအား ကိတ်သား၊ custom board ၊ အထပ်သား၊ ပလပ်စတစ်ဖျင်ခင်းအကာများ၊

သွပ်ရည်စိမ် သံမဏိြပား သိုမဟုတ် ဒန်ြပားတိုတွင် ေကာ်သုတ်၍ ကပ်ိုင်သည်။

ခဲြပားအား သွပ်ရည်စိမ် သံမဏိြပားအပါးေပတွင် ေကာ်ြဖင့် ကပ်တင်၍ ဂျပ်ပဆမ်ဘုတ်ြဖင့် ကပ်ညပ်၍
သံငုတ်နံရံသို တွဲထည့်ိုင်သည်။ ခဲြပားတွင် ဝက်အူများေကာင့့်ြဖစ်ေပေသာ အေပါက်ရာများအား ၄င်းေနရာများ

တွင် မူလီ ေနရာတကျ ထည့်သွင်းထားပါက ခွင့်ြပသည်။ ဘုတ်ြပား သိုမဟုတ် အလားတူ ေအာက်ခံြပားေပတွင်
ေကာ်ြဖင့်ကပ်တင်ထားေသာခဲြပားများအား

ေကာ်သုတ်ထားေသာ

အလာြပားတခုြဖင့်

ထပ်အုပ်၍

အပီးသတ်

နံရံြဖစ်လာေစြခင်း သိုမဟုတ် ခဲြပားကပ်ထားေသာ ဘက်အား နံရံဘက်တွင်ထား၍ အြပင်မှ အလာထပ်ကပ်ြခင်းများ
ြပလုပ်ရမည်။

၉။ အေထွေထွ (Miscellaneous)

ေအာက်ပါအချက်များေပတွင် အေြခခံ၍ ဓာတ်မှန်စက်တပ်ဆင်ထားမတိုင်းအား အကာအကွယ် လိုအပ်ချက်

အတွက် စိစစ် အကဲြဖတ်ပါမည်။


အခန်း၏ အတိုင်းအတာ ဓာတ်မှန်ခန်း၏ အကျယ်အဝန်း (ထိန်းချပ်ခန်းအပါအဝင်) သည် ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သင့်ပါသည်။
 ဓာတ်မှန်ခန်း၏အကျယ်အဝန်း 20 m2 (၂၂၀ စတုရန်းေပပတ်လည်ခန့်)၊
 Fluoroscopy room အတွက် 30 m2 (၃၃၀ စတုရန်းေပပတ်လည်ခန့်)၊
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 CT room အတွက် 35 m2 (၃၈၀ စတုရန်းေပပတ်လည်ခန့်)၊
 ဓာတ်မှန်ခန်းတွင်

လူနာတင်ကုတင်(ဘီးတပ်ထမ်းစင်)

ရပ်နားိုင်ရန်အတွက်

အပိထ
ု ပ်ေဆာင်း

ထားရှိသင့်သည့် အကျယ်အဝန်း 3 m2 (၃၆ စတုရန်းေပ ပတ်လည်ခန့်)၊
 Mammography ခန်းအတွက် 8 m2 (၉၀ စတုရန်းေပပတ်လည်ခန့်)။



ဓာတ်မှန်စက်ထိန်းချပ်ခလုတ်ခုံ၊ ေဒါင်လိုကb
် ucky ှင့် စက်ကိုင်တွယ်သူတို၏ ေနရာများ (ထိန်းချပ်ခန်း
နံရံသည် ပတ်လည်နံရံ၏ အြမင့်အတိုင်းရှိသင့်ပီး အနည်းဆုံး ၂.၅ မီတာ (၈.၅ ေပခန့်) ရှိသင့်ပါသည်)။




အဆိုြပတင်ြပထားေသာ ေဆာက်လုပ်ေရးပစည်းများ (အကာအကွယ်မျက်ှာြပင်၊ နံရံ၊ ကမ်းခင်း၊ တံခါး)။
ကပ်လက်အခန်းေနရာများ (နားေနခန်းများ၊ အနာဂါတ်အတွက် အသုံးြပမများ)။

၉.၁။ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ြခင်း


မူလဓာတ်ေရာင်ြခည်ကျေရာက်ေနသည့် အချန်ိ တွင် လူနာလက်ခံရာေနရာ၊ ဓာတ်မှန်ခန်း၏ ေဘးချင်းကပ်
ုံးခန်း၊ လူနာေစာင့်ဆိုင်းသည့် ဧရိယာတိုတွင် ရှိသည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပမာဏသည် အြခားပတ်ဝန်းကျင်၏
(သဘာဝေနာက်ခ)ံ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပမာဏှင့် တူညီသည့် အေနအထားရှိရမည်။



ဓာတ်မှန်စက်တပ်ဆင်ရာတွင် ထိန်းချပ်ခန်း၊ ြပတင်းေပါက် သိုမဟုတ် တံခါးေပါက်တိုသို ဓာတ်ေရာင်ြခည်
တိုက်ိုက်ကျေရာက်ြခင်းမရှိေစရ။



ဓာတ်မှန်စက်အသုံးြပမည့်ဝန်အား(workload)

အေပတွင်

မူတည်၍

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်များ

ေဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။
၉.၂။ ဓာတ်မှန်ခန်းအတွက် ထားရှိသင့်သည့် လိုအပ်ေသာပစည်းများ
ေအာက်ပါပစည်းများသည် ဓာတ်မှန်ခန်းအတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ပစည်းများြဖစ်သည်-



ခဲအကျ ှင့် ခဲြဖင့်ြပလုပ်ထားေသာ လည်ပင်းအကာ။



100 kV/50 mA ြဖင့်အသုံးြပေသာ ဓာတ်မှန်ခန်းများအတွက်အနည်းဆုံးခဲ ၀.၂၅ မီလီမီတာ (၀.၀၁

လက်မ)အထူှင့် ညီမေသာ ခဲအကျ ှင့် 100 kV/100mA အထက်ကို အသုံးြပေသာ ဓာတ်မှန်ခန်း

များအတွက် အနည်းဆုံးခဲအထူ ၀.၃၅ မီလီမီတာ(၀.၀၁၄ လက်မ) အထူှင့်ညီမေသာ ခဲအကျ အဆင်သင့်

ထားရှိရန် လိုအပ်သည်။


ခဲအကျသည် ခာကိုယ်တစ်ခုလုံးအား လုံ ခံစွာဖုံးကွယ်ိုင်ေသာ အေနအထားရှိရမည် သိုမဟုတ် အသုံးြပသူ

၏ အရပ်ှင့်ေလာ်ညီေသာ အမျးအစားြဖစ်
ိ
ရန် လိုအပ်သည်။


ခဲလက်အိတ်သည်

အလွန်ေလးလံသြဖင့်

အသုံးြပရာတွင်

သင့်ေတာ်ေသာေနရာတွင် အသုံးြပသင့်ပါသည်။



အခက်အခဲြဖစ်ိုင်ေသာ်လည်း

အသုံးြပရန်

Fluoroscopy ှင့် Interventional radiology rooms တိုတွင် ေအာက်ပါပစည်းများ ထပ်မံထည့်သွင်း
အသုံးြပသင့်ပါသည်-

 မျက်ှာကျက်သိုဓာတ်ေရာင်ြခည် တိုက်ိုက်ထိေတွြခင်း မရှိေစရန်အတွက် ကားအကာမျက်ှာြပင်အား
သုံးသင့်ပါသည်၊
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 လူနာတင်ကုတင်ေပတွင်

ဓာတ်မှန်ိုက်ြခင်းေဆာင်ရွက်ပါက

စက်ကိုင်တွယ်သူှင့်

တိအ
ု ား ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကျေရာက်မ မရှိေစရန်အတွက် ခဲလိုက်ကာ၊

ခဲြဖင့်ြပလုပ်ထားေသာ ဦးထုပ်၊

ခဲပါဝင်ေသာ ခဲမျက်မှန်။


ဓာတ်မှန်ိုက်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကျေရာက်မအား

သင့်မ ပမာဏ တိုင်းတာသည့် ကိရိယာများတပ်ဆင်သင့်ပါသည်။


ဓာတ်မှန်ပါရဂူ

သိရှိိုင်ရန်အတွက်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

အပိုေဆာင်းထားရှိသည့် ပစည်းများအေနြဖင့် ဥပမာ - ခဲေဒါက်၊ ခဲြပား၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပးမဇယား စသည်
တိုကိုထားရှိသင့်ပါသည်။



ခွဲခန်းတွင်းသုံး C-arm Machineှင့် Angiography Machine ကဲ့သိုေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေပးစက်/

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာများ အသုံးြပြခင်းအတွက် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးပစည်းများြဖစ်ေသာ
ခဲအကျ(Lead Apron)ှင့် ခဲြဖင့်ြပလုပ်ထားေသာ လည်ပင်းအကာအကွယ် (Thyroid Shield)၊



ခဲြဖင့်ြပလုပ်ထားေသာ

ဦးထုပ်၊

ခဲပါဝင်ေသာ

ခဲမျက်မှန်ှင့်

ခွဲခန်းတွင်းရှိ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကျေရာက်မအား သိရှိိုင်ရန်အတွက် တိုင်းတာသည့်
ကိရိယာများတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဓာတ်မှန်စက်ထားရှိမည့်အခန်း၏ ဓာတ်မှန်ခန်း မတည်ေဆာက်မီ သိမ
ု ဟုတ် လက်ရိှ အေဆာက်အအုံ ထဲရှိ

ဓာတ်မှန်စက်အားမသုံးစွဲမီ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုင်ရာ ကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်များကို အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို
ကိတင်၍ တင်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၉.၃။ ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ


ဓာတ်မှန်စက်ထားရှိမည့် ေနရပ်လိပ်စာှင့် တကွ ဓာတ်မှန်စက်အား လက်ဝယ်ထားရှိခွင့် မှတ်ပုံတင်ရမည်။

မှတ်ပုံတင်မရရှိပဲ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းသည် ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ဥပေဒအရ
ြပစ်မ ေြမာက်သည်။



ဓာတ်မှန်စက်ကို အသုံးြပမည်ဆိုပါက အသုံးြပခွင့် လိုင်စင်ေလာက်ထားရမည်။ လိုင်စင်ခွင့်ြပမိန့်မရှိဘဲ
အသုံးြပပါက ဥပေဒအရ ြပစ်မေြမာက်သည်။



မည်သည့်ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ပင်ရင်းများအတွက်မဆို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

လိုင်စင်ေလာက်ထားသူသည်

မသုံးစွဲမီတွင်

သုံးစွဲခွင့်လိုင်စင်ရယူြခင်းကို

သုံးစွဲခွင့်လိုင်စင်ေလာက်လာှင့်အတူ

လိုအပ်ေသာ

အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို ပူးတွဲတင်ြပ ေလာက်ထားရမည်။


အကယ်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသူှင့်

လိုင်စင်ရရှိထားသူမှ လုပ်ငန်းေနရာေြပာင်းေရြခင်း (ဥပမာ-စက်ထားရှိ

သည့်ေနရာေရေြပာင်းြခင်း)၊ အေဆာက်အဦးအား ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း(ဥပမာ-အကာအကွယ်ဆိုင်ရာ ဖွဲစည်း
တည်ေဆာက်ပုံ ေြပာင်းလဲြခင်း)တို ြပလုပ်လိုပါက အစီအစဉ်အေသးစိတ်အား
ေရးသားေပးပို၍ လိုအပ်ေသာ ခွင့်ြပမိန့်ရယူရမည်။
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ဇယား (၁) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာအြဖစ် အသုံးြပိုင်ေသာ ပစည်းများ၏ ကာကွယ်ိုင်မင်းယှဉ်ချက်
Material

Thickness (mm)

Concrete (solid)

100

1.5

0.20

Concrete (solid)

150

2.4

0.021

Concrete (aerated)

150

0.55

3.0

Brick (solid)

110

1.5

0.20

Brick (cored)

90

0.41

5.3

Brick (cored)

110

0.71

1.8

Brick (cored)

150

1.5

0.20

Lead sheet

1.3

1.3

0.30

Lead sheet

0.88

0.88

1.1

26

0.15

20

32

1.1

0.50

Lead glass

5

1.7

0.11

Lead glass

7

2.3

0.024

Lead acrylic (H-22)

22

1.1

0.56

Plate glass

25

0.21

14

Plate glass

48

0.46

4.3

Steel

1

0.15

20

Steel

2

0.30

8.6

Steel

3

0.44

4.6

(15 kg m-2)
-2

Pb

(mm)

equivalence Transmission (%)

(10 kg m )
Plasterboard

(2 sheets of 13 mm
gyp rock)
Plasterboard
(2 sheets of

R40 barium board)
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ဇယား (၂) ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်မပမာဏ ကန့်သတ်ချက်
ခာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း
Whole Body(Effective Dose)

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ြပည်သူ

လုပ်သား

20 mSv in a year 1 mSv in a year

averaged

over

five

consecutive years
Lens of Eye (Equivalent Dose)

150 mSv in a year

15 mSv in a year

Skin (Equivalent Dose)

500 mSv in a year

50 mSv in a year

Extremities (Equivalent Dose)

500 mSv in a year

-

According to International Commission on Radiological Protection (ICRP), recommended Dose Limits,
the effective dose should not exceed 50mSv in any single year.
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ပူးတွဲ(က)
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း
အတွက် ကိတင်ခွင့်ြပချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ှင့် လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင် ေဆာင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်
၁။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

သိမ
ု ဟုတ်

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းကို

တင်သွင်းြခင်း၊ ြပန်လည်တင်ပိုြခင်း ေဆာင်ရွက်လိုသူသည် အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနရှိ ကိတင်ခွင့်ြပချက်(အစ-၅)
ပုံစံကို ထုတ်ယူေလာက်ထားိုင်သည်။
၂။

ေလာက်ထားသူသည်

ေလာက်လာပုံစ(ံ အစ-၅)ှင့်အတူ

တင်သွင်းြခင်း၊

ြပန်လည်

တင်ပိုြခင်း

ေဆာင်ရွက်မည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း
ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

အေသးစိတ်အချက်အလက်

စာရွက်စာတမ်းအြပည့်အစုံြဖင့်

ေလာက်ထားရမည်။

(လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင်လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များအတိုင်း ြပည့်စုံစွာ ပါဝင်ရမည်။)
၃။

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသည် ေလာက်လာမျာကို စည်ကမ်း သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီမ ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ြခင်း၊

စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီေသာ ေလာက်လာများ ကိုကိတင်ခွင့်ြပမိန့်(အစ၆) ကို ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ ဤအဆင့်တွင် ေလာက်ထားသူက သတ်မှတ်အခေကးေငွကို အဏုြမစွမ်းအင်
ဌာန၏ ဘဏ်စာရင်းသို ေပးသွင်းရမည်။
၄။

တင်သွင်းလာေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိက

ြဒပ်ပစည်းကို ကိတင်ခွင့်ြပမိန့်ပါ ေဖာ်ြပချက်အတိုင်း မှန်ကန်မ ရှိ၊ မရှ၊ိ ေဘးအရာယ်ကင်ရှင်းမ ရှိ၊ မရှိ
စိစစ်ပီးပါက

အဆိုပါပစည်းအား လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းအတွက် အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနသို ေလာက်လာပုံစ(ံ အစ-

၁)ြဖင့် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ေလာက်ထားရမည်။
၅။

ထိုေနာက် အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(အစ-၂) အား ထုတ်ေပး

ပါသည်။
၆။

လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်

ကိရိယာ
သိုမဟုတ်

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိပီးေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်

သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းအား အသုံးြပြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း
ေရာင်းချြခင်းများ

လိုင်စင်ေလာက်ထား ရမည်။
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ြပလုပ်မည်ဆိုပါက

ေလာက်လာပုံစံ

(အစ-၃)

ြဖင့်
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၇။

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ကိုက်ညီမ ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပီး သွားေရာက် စစ်ေဆးြခင်းကို

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များှင့်

ကိက
ု ည
် ပ
ီ ါက

လိုင်စင်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များေတွရှိရပါက လုပ်ငန်းခွင်အား ယာယီရပ်ဆိုင်းေစမည်ြဖစ်သည်။
ထိုေနာက် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမရှိပီး ြပန်လည်တည့်မတ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရွက်ပီးေသာ
အခါ အသုံးြပခွင့်လိုင်စင်

(အစ-၄) ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းအတွက် ေလာက်ထားသူသည် သတ်မှတ်အခ

ေကးေငွအား သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အဏုြမစွမ်းအင်ဌာန၏ ဘဏ်စာရင်း အမှတ်သို ေပးသွင်းရမည်။
၈။

လိုင်စင်ေလာက်ထားသူသည် ေအာက်ပါအချက်များအား စနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ရန် ဓာတ်ေရာင်ြခည် ကာကွယ်ေရးအရာရှိ
တစ်ဉီး ခန့်အပ်ထားရှိြခင်း၊
(ခ)

လူတစ်ဦးချင်းစီ၏

ေရာင်ြခည်သင့်မ

တိုင်းတာေရးကိရိယာ၊

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ကာကွယ်ေရး

ပစည်းများှင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည် ကာကွယ်ေရး အစီအမံများအား အသုံးြပလိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဂ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယေရး
်
အစီအစဉ်များ ြပည့်စုံစွာေဆာင်ရွက်ြခင်း (ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရး၊
လုံ ခံေရး)၊
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမထိန်းသိမ်းေရး အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င) ခွငြ့် ပမိန့် (လိုင်စင်) ပါ စည်းကမ်းချက်မျာအတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(စ)

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနက

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ကိုလိုက်နာြခင်း၊
(ဆ) ဓာတ်ေရာင်ြခည်လုပ်သား တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည် သင့်ေရာက်မ မှတ်တမ်းများကို
ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း၊
(ဇ)

ေရဒီယိုသတိကပင်ရင်းများ
လဲေြပာင်းြခင်း၊

ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊

ေရဒီယိုသတိက

ခိုးယူြခင်း၊

ပျက်ဆီးြခင်း

ပင်ရင်းများထားရှိသည့်ေနရာသို

တားြမစ်ိုင်ရန်အတွက် လုံ ခံေရးအစီအမံမျာကိုေဆာင်ရွက် ထားရှိြခင်း။
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၉။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း သိုမဟုတ်

လုပ်ငန်းပီးဆုံး၍ အသုံးမြပေတာ့ေသာ ေရဒီယိုသတိကပင်ရင်းများအား မူရင်းိုင်ငံသို ြပန်လည်တင်ပိုမည့်သူသည်
ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်အား ေလာက်လာပုံစံ (အစ-၅) ြဖင့် DAE သိုေလာက်ထားရမည်။
၁၀။

ေလာက်လာများကို သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်၍

ကိုက်ညီပါက

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ

ကိုေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

စစ်ေဆးေရးမှးများက

ထိုေနာက်

လုပ်ငန်းခွင်သို

ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်

(အစ-၆)ှင့်

သွားေရာက်

စစ်ေဆးြခင်း

သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ်

ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။
၁၁။

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ
စစ်ေဆးြခင်းများ

စစ်ေဆးေရးမှးများက
သိုမဟုတ်

ေဆာင်ရွက်သကဲ့သို

လိုင်စင်ရရှိထားေသာ

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း

လိုအပ်ပါက

ေရှာင်တခင်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/

ှင့်စပ်လျဉ်းပီး

ဝင်ေရာက်

ပုံမှန်သွားေရာက်

စစ်ေဆးြခင်းတိုကိုလည်း

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
၁၂။

အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ ခန့်အပ်ထားေသာ စစ်ေဆးေရးမှးများသည်(က) သွားေရာက်စစ်ေဆးမ မှတ်တမ်းများအား ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း၊
(ခ) လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အား လိုအပ်သည်များ အ ကံြပြခင်း၊ န်ကားြခင်း သိမ
ု ဟုတ် ေထာက်ခံချက်ေပးြခင်း၊
(ဂ) အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ

သွားေရာက်စစ်ေဆးသည့်

သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း

မိတများအား

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ထံသို (လိုအပ်ပါက)ေပးအပ်ြခင်း၊
(ဃ) အဏုြမစွမ်းအင်ဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်များသို သွားေရာက် စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ရန် အတွက်
န်ကားေရးမှးချပ်ထံသို တင်ြပလမ်းန်မ ခံယူြခင်းှင့်
(င) စစ်ေဆးမအစီရင်ခံစာအား န်ကားေရးမှးချပ်ထံသိုတင်ြပြခင်းတိုကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
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ပူးတွဲ(ခ)
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာများအတွက် ကိတင်ခွင့်ြပချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ှင့်
လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင် ေဆာင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် (Flow Chart)

ြပည်ပမှ တင်သင
ွ း် ရန်အတွက်
ကိတင်ခွင့်ြပချက်ပုံစံ

(အစ-၅)အားြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်၍
သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွ
ေပးသွငး် ေလာက်ထားရန်

အသုံးြပခွင့်လိုင်စင်ချထား

ေပးိုင်ေရးအတွက် ေဘးကင်းလုံ ခံစွာ
အသုံးြပြခင်းရှိ/မရှိကို သွားေရာက်
စစ်ေဆးြခင်း၊ သက်တမ်းတိးု ရန်
ေလာက်ထားြခင်းများအတွက်
ပုံမှန်စစ်ေဆးြခင်း

ြပည်စ
့ မ
ံု န
ှ က
် န်၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီေသာ အသုံးြပသူများအား
သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွ
ေပးသွင်းေလာက်ထားေစပီး
အသုံးြပခွင့်လိုင်စင်(အစ-၄)
ထုတ်ေပးပါသည်။
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ြပည်စ
့ မ
ံု န
ှ က
် န်၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီေသာ ေလာက်လာ များအား
ြပည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်(အစ-၆)
ထုတ်ေပးပါသည်။

အသုံးြပြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊

သိုေလှာင်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း(သို)
ေရာင်းချြခင်းများြပလုပ်ိုင်ရန်
အတွက်ေလာက်လာပုံစံ (အစ-၃) ြဖင့်
ေလာက်ထားရန်

ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာချယွ
ိ င်း၍
ြပန်လည် ြပင်ဆင်ရန် သိုမဟုတ်

တင်သွင်းလာေသာ ပစည်းများအား
ေဖာ်ြပ ထားသည့်အတိုင်း မှန်ကန်မ ရှိ/မရှိ
စစ်ေဆးပီး မှတ်ပုံတင်

လက်မှတ်ပုံစံ(အစ-၁)ြဖင့်
ေလာက်ထားရန်

ြပည်စ
့ မ
ံု န
ှ က
် န်၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီေသာ ေလာက်လာ များအား
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ(် အစ-၂)
ထုတ်ေပးပါသည်။

မူရင်းိင
ု င
် သ
ံ ုိ ြပန်လည် တင်ပိုမည့်
ပစည်းများှင့်ပတ်သတ်ေသာ

လုပ်ငန်းပီးဆုံး၍ မူရင်းိင
ု င
် သ
ံ ုိ

တင်ြပချက် ပစည်း အမျးအစား
ိ

ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်အား

ြပန်လည်တင်ပိုခွင(့် အစ-၆) အား

ြပန်လည်တင်ပိုလိုလင်

ေလာက်လာပုစ
ံ ံ (အစ-၅) ြဖ င့်
ေလာက်ထားရန်

မှန်ကန်မရှိ/မရှိ စစ်ေဆး၍
ထုတ်ေပးပါသည်။
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ပူးတွဲ(ဂ)
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများအတွက် ကိတင်ခွင့်ြပချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ှင့် လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင်
ေဆာင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် (Flow Chart)

ြပည်ပမှ တင်သင
ွ း် ရန်အတွက်
ကိတင်ခွင့်ြပချက်ပုံစံ

(အစ-၅)အားြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်၍
သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွ
ေပးသွငး် ေလာက်ထားရန်

အသုံးြပခွင့်လိုင်စင်ချထား

ေပးိုင်ေရးအတွက် ေဘးကင်းလုံ ခံစွာ
အသုံးြပြခင်းရှိ/မရှိကို သွားေရာက်
စစ်ေဆးြခင်း၊ သက်တမ်းတိးု ရန်
ေလာက်ထားြခင်းများအတွက်
ပုံမှန်စစ်ေဆးြခင်း

ြပည်စ
့ မ
ံု န
ှ က
် န်၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီေသာ ေလာက်လာ များအား
ြပည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်(အစ-၆)
ထုတ်ေပးပါသည်။

အသုံးြပြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊
သိုေလှာင်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း(သို)
ေရာင်းချြခင်းများြပလုပ်ိုင်ရန်

အတွက်ေလာက်လာပုံစံ (အစ-၃) ြဖင့်
ေလာက်ထားရန်

တင်သွင်းလာေသာ ပစည်းများအား
ေဖာ်ြပ ထားသည့်အတိုင်း မှန်ကန်မ ရှိ/မရှိ
စစ်ေဆးပီး မှတ်ပုံတင်

လက်မှတ်ပုံစံ(အစ-၁)ြဖင့်
ေလာက်ထားရန်

ြပည်စ
့ မ
ံု န
ှ က
် န်၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီေသာ ေလာက်လာ များအား
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ(် အစ-၂)
ထုတ်ေပးပါသည်။

မူရင်းိုင်ငံသိုြပန်လည်တင်ပိုမည့်
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများ
ြပည်စ
့ မ
ံု န
ှ က
် န်၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီေသာ အသုံးြပသူများအား
သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွ
ေပးသွင်းေလာက်ထားေစပီး
အသုံးြပခွင့်လိုင်စင်(အစ-၄)
ထုတ်ေပးပါသည်။
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လုပ်ငန်းပီးဆုံး၍မူရင်းိုင်ငံသို
ြပန်လည်တင်ပိုရန်အတွက်

ြပန်လည်တင်ပိုခွင့်လိုင်စင်အား
ေလာက်လာပုစ
ံ ံ (အစ-၅) ြဖင့်
ေလာက်ထားရန်

ပူးတွဲ(ဃ)

အရာယ်ကင်းရှငး် မ့ရိှ/မရှိ ၊ပစည်း
အမျးအစား
ိ
မှန်ကန်မရ
 ိှ/မရှိ ှင့်
အရာယ်ကင်းစွာ
ထုတ်ပိုးမရှိ/မရှစ
ိ စ်ေဆး၍

ြပန်လည်တင်ပိုခွင(့် အစ-၆) ှင့်
သယ်ေဆာင်ခွင့်လက်မှတ်တိုအား
ထုတ်ေပးပါသည်။
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ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းများအတွက် လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ြပရန် လိုအပ်ေသာစာရွက်စာတမ်းများ
၁။

အဖွဲအစည်းအမည်ှင့်လိပ်စာ၊ ေလာက်ထားသူ အမည်၊ ရာထူး၊ ေလာက်ထားသူ၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး

ကတ်ြပား အမှတ။်
၂။

ြပည်တွင်းသို

တင်သွင်းရန်

သိုမဟုတ်

ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ
အချက်အလက်

သိုမဟုတ်

(ြဒပ်စင်ှင့်ြဒပ်ထုနံပါတ်၊

ဓာတု/ူပပုံစံ

ြပည်ပသို

ြပန်လည်တင်ပိုမည့်

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း
အမျးအစား၊
ိ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ဆိုင်ရာ

အေကာင်းအရာ၊

ထုတ်လုပ်သူအမည်၊

ထုတ်လုပ်ပုံစံှင့်

အမှတ်စဉ် ေရဒီယိုသတိကမပမာဏှင့်ရည်န်းရက်စွဲ၊ အရွယ်အစားှင့် အေလးချန်ိ ၊ ရည်ရွယ်ချက်)၊
ေအာက်ပါ အချက်အလက်များအား ေရဒီယိုသတိကပစည်းအတွက် ပူးတွဲတင်ြပေပးပါရန် 

ဒီဇိုင်းအတည်ြပခွင့်မိန့်လက်မှတ် (ဥပမာ - ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းထုပ်ပိုးမအတွက် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံမှ
ထုတ်ေပးထားေသာ အတည်ြပလက်မတ
ှ ၊် ေဘးကင်းလုံ ခံေရး အကဲြဖတ် အစီရင်ခံစာ)၊



မူရင်းိုင်ငံမှထုတ်ေပးထားသည့်လိုင်စင်၊



ယိုစိမ့်မစမ်းသပ်ထားသည့်လက်မှတ်၊



Decay ဇယား။

၃။

၄။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်

စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊



ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှိ၏ တာဝန်ဝတရားများ၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်လုပ်သားများှင့် စီမံခန့်ခွဲမ၊



အေရးေပအေြခအေနအတွက်အစီအစဉ်များ။
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဝန်ထမ်းတို၏

အရည်အချင်းှင့်ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ

(ဥပမာ-ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာလက်မှတ် သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း/ ပညာရပ်အတွက် ရရှိခဲ့သည့်လက်မှတ်၊ RT level
I,II, III )၊
(အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည် ကာကွယ်ေရးအရာရှိှင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဝန်ထမ်း

အေရအတွက်၊ ေမွးသကရာဇ်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ ဘွဲ ၊ ရာထူး၊ သင်တန်းှင့် အေတွအ ကံှင့်ဆက်ွယ်ေသာ
သင်တန်းလက်မှတ်တိုအား သီးြခားစာရွက်ြဖင့် ေဖာ်ြပရန်)။
၅။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်တိုင်းတာေရးကိရိယာများှင့်ဆိုင်ေသာ

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ၊

လုပ်ငန်းအတွက်

အတည်ြပထားေသာ စံသတ်မှတ်မ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်များ၊ (စက်အမျးအမည်
ိ
၊ ထုတ်လုပ်သူအမည်၊ ထုတ်လုပ်
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ပုံစံှင့် အမှတ်စဉ်၊ အေရအတွက်၊ စံသတ်မှတ်မရက်စ)ွဲ ၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကိရိယာများစာရင်း
(အေရးေပ အေြခအေနအတွက် လိုအပ်ေသာကိရိယာ) (ညပ်ပါေသာ သံမဏိေချာင်း၊ ြဖတ်စက်၊ ခဲအကျ၊ ခဲဗူး၊
ခဲအိတ်၊ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်ှင့် အချက်ြပမီး)။
၆။

၇။

ဓာတ်ေရာင်ြခည်လုပ်သားတစ်ဦးချင်းစီ၏ ေရာင်ြခည်သင့်မတိုင်းတာေရး

OSLD, TLD သိုမဟုတ် Film badges ကို ေထာက်ပံ့ေပးေသာဌာနအမည်၊



Pocket dosimeters ထုတ်လုပ်မပုံစံ၊ အမှတ်စဉ်ှင့် စံသတ်မှတ်မေထာက်ခံချက်လက်မှတ်။
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

သိုမဟုတ်

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းတို

ထားရှိအသုံးြပမည့် ေနရပ်လိပ်စာ၊ တင်ပိုမည့်ဆိပ်ကမ်း၊ ခရီးဆုံး ဆိုက်ကပ်မည့်ဆိပ်ကမ်း၊ ခရီးဆုံးဆိုက်ေရာက်မည့်
လိပ်စာ။
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ပူးတွဲ(င)
လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် လုံ ခံစိတ်ချမရှိေစေရးအတွက်ေဆာင်ရွက်ရန်အချက်များ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ

သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများကို

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးှင့် လုံ ခံေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်•

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများထားရှိသည့်

အခန်းတွင်းသို

ဝင်ထွက်သွားလာြခင်းကို

ဧရိယာခွဲြခား

သတ်မှတ်ြခင်းစည်းမျဉ်းအရ ထိန်းချပ်ရမည်။
•

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများကို

အသုံးြပေသာ

လုပ်ငန်းခွင်များတွင်

ေဘးအရာယ်ရှိမများှင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပမာဏအဆင့်ေပမူတည်၍ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှိက တရားဝင်အတည်ြပြခင်းကို
လုပ်ေဆာင်ရမည်။
•

လုပ်ငန်းခွင် သိုမဟုတ် တာဝန်ရှိသူမှအပ မဝင်ရေနရာများတွင် လုံ ခံမမရှိဘဲ သိုမဟုတ် တာဝန်ရှိသူ မရှဘ
ိ ဲ

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများကို ထားရှိခဲ့ြခင်းမျးိ မြပရ။
•

ေရဒီယိုအိုင်ဆိုတုပ်များှင့် အြခားေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများှင့် ကိရိယာများကို ေအာက်ပါအတိုင်း

ေဆာင်ရွက်ရမည်၁။

ခွင့်ြပမိန့်ရရှိထားေသာပုဂိလ်၏ ထိန်းချပ်မေအာက်တွင်ထားရှိြခင်း သိုမဟုတ် နီးကပ်စွာထားရှိြခင်း၊

၂။

လုံ ခံမရှိေသာေနရာ

သိုမဟုတ်

လုပ်ငန်းခွင်

သိုမဟုတ်

အလားတူ

အေဆာက်အအုံများတွင်

ခွင့်ြပမိန့်မရရှိဘဲ ဝင်ထွက်သွားလာြခင်းကို ကာကွယ်ရန် ေသာ့ခတ်ထားြခင်း။
•

အသက် (၁၈) ှစ်ေအာက် ပုဂိလ်များအား မလိုအပ်ဘဲ ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်ေရာက်ြခင်းမရှိေစရပါ။

•

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အမျးသမီ
ိ
းများ (သိရှိပီး သိမ
ု ဟုတ် သံသယရှိေသာ)ကို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဉ် တစ်ေလာက်လုံး

တွင် ၅၀ မီလီဆီဗက် သိုမဟုတ် ၎င်းေအာက် ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်ေရာက်မရှိေသာ လုပ်ငန်းအား လုပ်ကိုင်ရန်
၎င်းတိုသမားေတာ်၏ စစ်ေဆးတွက်ချက်ြခင်းကိုခံယူ၍ ကိတင်ခွင်ြပချက်ကို ရယူထားရမည်။
(က) ဧရိယာသတ်မှတ်ချက်များ၊ အန်းစာသားများကပ်ြခင်းှင့် သတိေပးချက်များ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်ကိရိယာ
ပါဝင်ေသာ

လုပ်ငန်းခွင်များ၊

ဓာတ်ေရာင်ြခည်အဆင့်
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သတ်မှတ်ချက်ထက်ေကျာ်လွန်ေသာ
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ဆက်စပ်တည်ေနရာများ

ေနရာအားလုံးကို

မှန်ကန်ေသာ

သိုမဟုတ်
သတိေပး
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အန်းစာသားများ

ကပ်ထားရမည်။

လုပ်ငန်းခွင်တံခါးများတွင်

“သတိ”

သိုမဟုတ်

“အရာယ်ရှိသည်”

“ဓာတ်ေရာင်ြခည်နယ်ေြမ” ဟူေသာ အန်းစာသားများကို အဂလိပ်-ြမန်မာ ှစ်ဘာသာြဖင့်

သက်ဆိုင်ရာ

ဧရိယာအလိုက် ကပ်ထားရမည်။
(ခ) ဧရိယာသတ်မှတ်ြခင်း
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အဉီများ၏ ဧရိယာများကို “ထိန်းချပ် ဧရိယာ”၊ “ကီးကပ်ဧရိယာ” ှင့်
“ထိန်းချပ်ရန် မလိုေသာဧရိယာ” ဟူ၍ အမျးအစား
ိ
ခွဲြခားသတ်မှတ်ရမည်။
(၁) ထိန်းချပ်ဧရိယာ
ထိန်းချပ်ဧရိယာ

ဆိသ
ု ည်မာှ

တာဝန်ရှိသူ၊

သင်တန်းေပးထားသူမှအပ

မဝင်ရဟု

ကန့်သတ်၊

ထိန်းချပ်ထား ေသာ ဧရိယာကို ဆိသ
ု ည်။
•

တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနြခင်းမရှိေသာဝန်ထမ်းများ ၀င်ေရာက်ခွင့် မရှိေသာ ေနရာြဖစ်ပီး၊ စံပုံစံအားြဖင့်
အနက်ေရာင်ှင့် အဝါေရာင် သုံးပွင့်လာပုံစံရှိေသာ ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ်ရှိေကာင်း အမှတ်အသားြပ
သေကတများ ကပ်ထားရမည့်ေနရာြဖစ်သည်။

•

ထိန်းချပ်ဧရိယာအား အသုံးမြပ သည့်အခါ ေသာ့ခတ်ထားသင့်သည်။ ထိုဧရိယာများ၏ ဓာတ်ေရာင်ြခည်
ထုတ်လတ်မန်းသည် ၇.၅ μSv/h ထက်ေကျာ်လွန်ေသာ သိုမဟုတ် ေကျာ်လွန်ိုင် ဖွယ်ရှိေသာေနရာများ
ြဖစ်သည်။

ထိုနယ်ေြမများ၏

နယ်နိမိတ်များတွင်

သတိေပးသေကတများကပ်ထားရမည်

ြဖစ်ပီး၊

အမှတ်အသားြပတိပ်ေခွြဖင့် ကိးဝိုင်းအြဖစ် ကာရံထားရမည်။
•

ထိုဧရိယာတွင်
အသုံးြပမကို

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာဝန်ထမ်းများသည်
ေလ့ကျင့်သင်ကားထားေသာ

ဓာတ်မှန်ပညာရှင်များြဖစ်ပီး၊
ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းြပရမည်။

ထိုသူတို၏

အထူးသြဖင့်

အဓိကအားြဖင့်

အိုင်းယွန်းြဖစ်ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်ေရာက်မကို

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကုထုံး၊

အထူးကုှင့်

တစ်ဦးချင်းစီအေနြဖင့်

ေရာဂါရှာေဖွြခင်းဆိုင်ရာဓာတ်မှန်ေဗဒှင့်

ျကလီးယားေဆးပညာဌာနတို၏ ထိန်းချပ်ဧရိယာများကို ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် သင့်ေတာ်
ေသာ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ ပိုစတာများြဖင့် န်ကားချက်များ ကပ်ထားရမည်။ ထိန်းချပ်ဧရိယာသို ၀င်ေရာက်ခွင့်
ကို ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးသူ ထားရှိရမည်။
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•

ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းများ

သိုေလှာင်ရာေနရာများအားလုံးှင့်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထွက်ရှိေသာ

ကိရိယာများ ထားရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြမင့်ဧရိယာ သိုမဟုတ် ေရဒီယိုသတိကညစ်ညမ်းမ
ြဖစ်ေသာဧရိယာအြဖစ်

သတ်မှတ်တံဆိပ်ကပ်ထားေသာ

အခန်း

သိုမဟုတ်

အေဆာက်အဦကို

တာဝန်ရှိသူ

သိုမဟုတ် သင်တန်းေပးထားသူ မရှိသည့်အခါ အချန်ိ ြပည့် ေသာ့ခတ်ထားရမည်။
•

လုပ်ငန်းခွင်တွင်

လုပ်ေဆာင်ေနသူအား

ခန့်အပ်ြခင်းခံရသူမှ

ပံ့ပိုးေပးထားေသာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်
တစ်ကိုယ်ရည်

ကာကွယ်ေရးအရာရှိ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်

သိုမဟုတ်

ေစာင့်ကည့်

အလားတူ
တိုင်းတာေရး

ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရန်ှင့် တစ်ကယ
ုိ ေ
် ရ ကာကွယ်ေရး သုံးကိရိယာများ ဝတ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။
•

လုပ်ငန်းခွင်တံခါးများတွင် “သတိ” သိုမဟုတ် “အရာယ်ရှိသည်” ှင့် “ဓာတ်ေရာင်ြခည်ြပင်းအားြမင့်နယ်ေြမ”
ဟုအန်းစာသားများကို ကပ်ထားရမည်။

ပုံ- Radiation warning symbols for Controlled Area
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(၂) ကီးကပ်ဧရိယာ
ကီးကပ်ဧရိယာ

ဆိုသည်မှာ

သီးြခားသတ်မှတ်ထားသည့်

ကာကွယ်ေရး

အစီအမံများှင့်

ေဘးအရာယ်

ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များ ပုံမှန်အားြဖင့် မလိုအပ်ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ှင့် ေဆးကုသေရးဆိုင်ရာ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်မကို ေစာင့်ကည့်တိုင်းတာရန် လိုအပ်သည့်ေနရာြဖစ်သည်။
၎င်းသည် ေယဘုယျြဖင့် ေရဒီယိုအိုင်ဆိုတုပ် ပမာဏအနည်းငယ်သာ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းခွင်
ဧရိယာြဖစ်သည်။ အဆိပ
ု ါဧရိယာများကို “ကီးကပ်ဧရိယာ” ဟူေသာ အဝါေရာင်အမှတ် အသားြဖင့်ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်အရာယ် အနည်းငယ်ရှိေကာင်း သတိေပး သေကတတိုြဖင့် လည်းေကာင်း ပိုင်းြခားထား
ရမည်။
•

ထိုဧရိယာများ၏ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်လတ်မန်းသည်

၂.၅ μSv/h ထက်ေကျာ်လွန် ေသာ သိုမဟုတ်

ေကျာ်လွန်ိုင်ဖွယ်ရှိေသာ ေနရာများြဖစ်ကသည်။


ထိုေနရာများအတွက် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှိ သိုမဟုတ် အလားတူခန့်အပ်ြခင်း ခံရသူ၏
ကီးကပ်မေအာက်တွင်
ေပးအပ်ထားေသာ

ထားရှိရမည်ြဖစ်ပီး၊

တစ်ကိုယ်ရည်

လုပ်ငန်းခွင်တွင်လုပ်ေဆာင်ေနသူအား

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေစာင့်ကည့်

၎င်းတိုကို

တိုင်းတာေရးကိရိယာများအား

တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။


လုပ်ငန်းခွင်တံခါးများတွင် “သတိ” သိုမဟုတ် “အရာယ်ရှိသည်” ှင့် “ဓာတ်ေရာင်ြခည်ရှိသည်” ဟု
အန်း စာသားများကို ကပ်ထားရမည်။

ပုံ-Radiation warning symbols for supervised area
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(၃) ထိန်းချပ်ရန်မလိုေသာဧရိယာ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ထိန်းချပ်မမရှိေသာဧရိယာ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆးုံ သိုမဟုတ်
ေဆးခန်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ရှိ အြခားေသာေနရာများြဖစ်သည်။ ထိန်းချပ်မမရှိေသာေနရာများတွင် လူနာများ၊
လာေရာက်လည်ပတ်သူများှင့် ဓာတ်ေရာင် ြခည်ပင်ရင်းများ၏ အနီးအနားတွင် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ြခင်းမရှိေသာ
၀န်ထမ်းများကဲ့သိုေသာ ပုဂိလ်များ ဝင်ထွက်၊ သွားလာ၊ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေသာ ေနရာများြဖစ်သည်။ ဓာတ်မှန်
ိုက်စက်မရှိေသာေနရာှင့် ကပ်လျက်ေနရာများသည် ထိန်းချပ်ရန်မလိုေသာ ဧရိယာများ ြဖစ်သည်။


အလုံပိတ်ထားေသာ ေရာင်ြခည်ထွက် ပင်ရင်းထားရှိရာ အခန်း သိမ
ု ဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေပါက်တွင်
မည်သည့်အန်းစာသားမ ကပ်ထားရန် မလိအ
ု ပ်ပါ။

ပုံ- Schematic Diagram for Labeling and Posting of Restricted Area
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၁၀။ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းညစ်ညမ်းမ ဆိုသည်မှာ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း ရှိရန်မသင့်ေသာ မည်သည့်ေနရာ
တွင်မဆို ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း ရှိေနြခင်းကိုဆိုသည်။
ထိန်းချပ်ဧရိယာ ဆိုသည်မှာ ဝင်ထွက်ခွင့်မရှိဟု ကန့်သတ်ထားေသာ ေနရာအြပင်ဘက် သိုေသာ် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း
တည်ေနရာြဖစ်ပီး မည်သည့်အေကာင်းြပချက်အတွက်ြဖစ်ေစ

လိုင်စင်ရရှိထားသူ (ခွင့်ြပမိန့် ရရှိထားသူ)သာ

ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိေသာ သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာကိုဆိုသည်။
ဓာတ်ေရာင်ြခည်တိုင်းတာေရးကိရိယာ ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားေသာ အချန်ိ တစ်ခုအတွင်း ဓာတ်ေရာင်ြခည်
ပမာဏ မည်မသင့်ေရာက်သည်ကို ေထာက်လှမ်းရန်ှင့် တိုင်းတာရန် အသုံးြပေလ့ရှိေသာ အများအားြဖင့် ရင်ထိုးပုံ
သာန် သိုမဟုတ် လက်စွပ်ပုံသာန်ရှိ ကိရိယာကိုဆိုသည်။
တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ေရးသုံးကိရိယာ ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ညစ်ညမ်းမ သိုမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ြခည်
သင့်ေရာက်မကို ကာကွယ်ရန်အလိုငှာ ဝတ်ဆင်ရေသာဝတ်စုံြဖစ်သည်။
ဓာတ်ေရာင်ြခည် ဆိုသည်မှာ ဂမာေရာင်ြခည်၊ အိပ်စ်ေရာင်ြခည်ှင့် အယ်လဖာမန်၊ ဘီတာ အမန်၊ ျထရွန်၊
ပိုတွန်ှင့် အဏုြမ အေြခခံမန်တို ပါဝင်ေသာ ေရာင်ြခည်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အသံလင်း၊ ေရဒီယိုလင်း၊
ြမင်ိုင်အလင်း၊ အနီေအာက်ေရာင်ြခည်ှင့် ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်တိုမပါဝင်ပါ။
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်လတ်သည့်ေနရာ ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် သင်တန်းေပးထားသူများသာ ဝင်ထွက်
ခွင့်ရေသာေနရာြဖစ်ပီး၊ အဆိုပါ ေနရာသည် ၃၀ စင်တီမီတာ (တစ်ေပ) အကွာတွင် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်းမှ
သိုမဟုတ် မည်သည့်မျက်ှာြပင်မှမဆို ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဖာက်ထွင်း ထွက်ရှိမမှာ တစ်ဦးချင်းစီအေပ ညီမေသာ
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ရရှိမပမာဏ တစ်နာရီအတွင်း ၀.၀၀၅ ရမ် (၀.၀၅ မီလီဆီဗက်) ထက်ေကျာ်လွန်ေသာ ဓာတ်ေရာင်
ြခည် အဆင့်ရှိ ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်ေရာက်ေသာ ဧရိယာ ြဖစ်ပါသည်။
ကန့်သတ်ဧရိယာ ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီအား ခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲဝင်ေရာက်ြခင်းကို အန်းစာသားများကပ်
ထားြခင်းအားြဖင့် တားြမစ်ထားေသာေနရာ ကိုဆိုသည်။
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ပင်ရင်း

ဆိုသည်မှာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက်

သိုမဟုတ်

ေရဒီယိုသတိကပင်ရင်းသိုမဟုတ်

သုေတသနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်ျကလီးယား ဓာတ်ေပါင်းဖိုတို၏ျကလီးယားေလာင်စာစက်ဝန်းှင့် မသက်ဆိုင်
ေသာ ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်းကို ဆိုသည်။
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ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထုတ်စက် ဆိုသည်မှာ သိပံ၊ စက်မှင့် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာတို အတွက်အသုံးြပိုင်ေသာ အိတ်စ်ေရာင်
ြခည်၊ ျထရွန်၊ အီလက်ထရွန် သိုမဟုတ် အြခားလပ်စစ်ေဆာင် အမန်များအစရှိေသာ အိုင်းယွန်းြဖစ် ဓာတ်ေရာင်
ြခည်ထုတ်ေပးသည့်ကိရိယာကို ဆိုသည်။
ေရဒီယိုသတိကြဒပ်ပစည်း ဆိုသည်မှာ သဘာဝအေလျာက်

သိမ
ု ဟုတ် လူတို ထုတ်လုပ်ထားသည့် အိုင်းယွန်းြဖစ်

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ထွက်ရှိသည့် အရာ၀တကို ဆိုသည်။
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှိ

ဆိုသည်မှာ

ဦးစီးဌာန၏သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

လိုက်နာကျင့်

သုံးေကာင်း ကီးကပ်ရန်အတွက် အလုပ်ရှင် သိုမဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူ သိမ
ု ဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူက
လုပ်ေဆာင်မ သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းအမျးအစား
ိ
တစ်ခုအတွက် ခန့်အပ်ထားသည့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ကိစရပ်များတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မရှိသူကိုဆိုသည်။
အကာအကွယ်

ဆိုသည်မှာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့်ေရာက်မကိုေလာ့ချရန်

အသုံးြပသည့်

မည်သည့်ကိရိယာကို

မဆိုေခသည်။ အကာအကွယ် အြဖစ်အသုံးြပသည့်ပစည်း၏ အမျးအစားှ
ိ
င့် အထူသည် ဓာတ်ေရာင်ြခည်၏
ြပင်းအားှင့် အမျးအစားအေပမူ
ိ
တည်သည်။
ကန့်သတ်မထားေသာဧရိယာ ဆိုသည်မှာ ခွင့်ြပမိန့်ရရှိထားသူ(လိုင်စင်ရရှိသ)ူ က ကန့်သတ်ထားြခင်း၊

ထိနး် ချပ်

ထားြခင်း မရှိေသာ ဧရိယာ/ေနရာ ကို ဆိုသည်။
လိုင်စင်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ သက်တမ်းရှိလိုင်စင် ကိုင်ေဆာင်ထားသူ သိုမဟုတ်
အဖွဲအစည်းကို ဆိုသည်။

ဧရိယာသတ်မှတ်ြခင်းအတွက်ရှင်းလင်းချက်
* ၇.၅ μSv / h သည် စံန်း ၅၀ mSv /တစ်ှစ် အေပ မူတည်တွက်ချက် ြခင်းြဖစ်သည်။
•Controlled Area= 3/10 of the annual dose Limit (50mSv/year)
•Supervised Area= 1/10 of the annual dose Limit
ထိန်းချပ်ဧရိယာ
• 3/10 x 50 mSv/2000 h = 7.5 μSv/h.
ကီးကပ်ေသာဧရိယာ
• 1/10 x 50 mSv / 2000 h = 2.5 μSv / h
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၁၁။ ကိုးကား
1.IAEA Handbook on nuclear law : implementing legislation, 2010
2.The Atomic Energy Law (Myanmar) (The State Peace and Development Council Law No.8/98)

3.Shielding Manual: Plan Approval Guidelines for X-Ray Installations 2017, Ministry of Labor
Relations and Workplace Safety Occupational Health and Safety Division, Canada

4.Radiation Safety Training Module: Diagnostic Radiology Planning of Diagnostic X-ray
Installations, Radiological Safety Division, Atomic Energy Regulatory Board, India

5. Radiation Shielding Requirements for Diagnostic X-ray Facilities, Western Australia
6.Produced by the Health and Safety Department, the University of Edinburgh

7.SURVEY OF INTERNATIONAL RULES AND PRACTICES REGARDING DELINEATION OF AND ACCESS
TO REGULATED AREAS FOR RADIATION PROTECTION, FINAL REPORT –EXCLUDING ANNEXES,
June 2013

8.IAEA SAFETY STANDARDS, GSG-7, OCCUPATIONALRADIATION PROTECTION
9.Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation SSG-46

10. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards,
GSR-part-3

၁၂။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ၊
အဏုြမစွမ်းအင်ဌာန၊
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊
ဖက်စ:်

+၉၅-၆၇-၃-၄၀၄၂၈၈ ,

+၉၅-၁-၅၄၅၀၆၅

ဖုန်း :

+၉၅-၆၇-၃-၄၀၄၂၇၇,

+၉၅-၁-၅၄၆၂၆၁
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ykHpH (tp-1)
Form (DAE - 1)

a&'D,kdowÅd<uypönf;? a&mifjcnfxkwfud&d,m
twGuf rSw fykHwifvufrSw f xkwfay;&efavQmufv Tm
APPLICATION FOR A REGISTRATION CERTIFICATE TO POSSESS
RADIOACTIVE MATERIAL OR IRRADIATION APPARATUS

1/

avQmufxm;ol\trnf? &mxl;
Applicant's Name & Occupation

avQmufxm;ol\EkdifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf
Applicant's NRC No.

tzGJUtpnf;trnfESifh vdyfpm
Name of Organisation & Address

w,fvDzkef;trSwf (Phone No.)

zufpf trSwf (Fax No.)

2/(u) rSwfykHwifrnfh a&'D,kdowÅ d< uypönf; taMumif ;t&m
DESCRIPTION OF THE RADIOACTIVE MATERIAL TO BE REGISTERED

j'yfpifESifh "mwk^&ly
j'yfxk
ykHpH
pOf
eHygwf trsKd;tpm;
Sr.
No.

Element
and mass
number

Chemical/
physical
form

1. Medical diagnosis
2. Medical therapy

xkwfvkyfol
trnf
Name of
manufacturer

xkwfvkyfykH
pHESifh
trSwfpOf

ta&
a&'D,kd
twGuf owÅd<urSK
Number
yrmP

Model and
serial no.

of units

3. Calibration
4. Irradiation cell

5. Research
6. Radiation gauge

FORM-DAE-1.DOC

2 -

Activity

&nfnTef;
&ufpGJ
Reference
date

&nf&G,fcsuf
(1 rS8 xdtrSwf
tom;jyK&ef)
Purpose
{tick from
1 to 8 }

7. Industrial radiography
8. Others [specify]

(c) rSwfykHwifrnfh a&mifjcnfxkwfud&d,m taMumif;t&m
DESCRIPTION OF IRRADIATING APPARATUS / RADIATION GENERATOR TO BE
REGISTERED

pO
f

puftrsKd;
trnf

Sr.
Type of
No. Instrument

xkwfvkyfol
trnf

Name of
manufacturer Model and of units
serial no.

1. Dental
2. Medical diagnosis
3. Medical

3/

xkwfvkyf
ta& tjrifhqkH;AkdU
ykHpHESifh
twGuf
tm;
trSwfpOf Number Voltage
(KV)

4. Veterinary
5. Industrial radiography
6. X-ray analysis

tjrifhqkH;
vQyfpD;
Current
(mA)

&nf&G,fcsuf
(1 rS9 xdtrSwf
tom;jyK&ef)

rSwfcsuf
Remark

Purpose
{tick from
1 to 9 }

7. X-ray gauge
8. Research
9. Others (specify )

jzmxGufa&mifjcnfumuG,fa&;t&m&Sd\trnf
ESifhEdkifiHom;pdppfa&;uwfNym;trSwf
Name and NRC No. Of Radiation Protection Officer

bGJ U^ynmt&nf tcsif;
Degree / Qualifications

4/

rSwfykHwifrnfha&'D ,kd owÅ d< uypönf; a&mifj cnf xkwf ud &d,m wk dU
wnf&Sdonfhae&yfvdyfpm
ADDRESS WHERE RADIOACTIVE MATERIAL, IRRADIATING APPARATUS IS TO BE
REGISTERED.

(xm;&Sdrnfhtcef;\wnf&SdykH? xdef;odrf;xm;&SdrSKukd ykHMurf;ESifhwuG yl;wGJwifjy&rnf/)
[Please attach sketch(es) and description of laboratory & storage facilities.]

vufrSwf Signature
trnf Name
&mxl; Occupation

rSwfcsuf / OD;pD;XmeurSwfykHwifvufrSwfxkwfay;&eftwGufvkdtyfonfh tjcm;tcsuftvufrsm;
xyfrHawmif;cHygu avQmufxm;olonf wifjy&rnf/
Notes:

On instructing for additional information by the Department of Atomic Energy prior
to issue a registration certificate, the applicant shall so comply.

FORM-DAE-1.DOC

ykHpH (tp-2)
Form (DAE - 2)

tPkjrLpGrf;tifOD; pD;Xme
trSwf(6)? urÇmat;bk&m;vrf;? &efuif;pmwkduf? &efukef/
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
No.(6), Kaba Aye Pagoda Road, Yankin P.O., Yangon.

rSwfykHwifvufrSwf
REGISTRATION CERTIFICATE
þrSwfykHwifvufrSwftm; atmufygpnf;urf;csufrsm;ESifhtnD xkwfay;vkdufonf/
This Registration Certificate is issued subject to the conditions mentioned below.

rSwfykHwifvufrSwftrSwf
REGISTRATION CERTIFICATE NO.:

rSwfykHwifol \ trnfESifhEkdifiHom;pdppfa&;
uwfjym;trSwfName & NRC No.of Registrant :
tzGJUtpnf;trnfESifhvdyfpm
Name of Organisation & Address :

rSwfykHwifonfhypönf;wnf&Sdonfhvdyfpm
Address of Facility/Premises :

jzmxGufa&mifjcnfumuG,fa&;t&m&Sd\
trnfESifhEkdifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf
Name & NRC No. of Radiation Protection Officer :

rSwfykHwifrnfha&mifNcnfxkwfud&d,m\tcsuftvufrsm;
Details of Radioactive Sources / Apparatus / Material / Facility

pnf;urf ;csufrsm;
Conditions:

1/ rSwfykHwifolonfrSwfykHwifonfhypönf;rsm;tm; tokH;jyKjcif;? xkwfvkyfjcif;? okdavSmifjcif;?
jzefUjzL;jcif;okdUr[kwf a&mif;csjcif;jyKvkyfv kdygu vkdifpif&&Sd&ef OD;pD;XmeokdU avQmufvTm
wifoGif;&ygrnf/

DAE-REG-

1.

Registrant shall, if desirous of utilizing, producing, storing, distributing or selling
radioactive source, apply to the Department of Atomic Energy in order to obtain the licence.

2/

a&'D,kdowÅd<uypönf;yg0ifonfhrnfonfhrawmfwqrS KESifhta&;ay:jzpf&yfrqkdtPkjrLpGrf;tif
OD;pD;XmeokdU csufcsif;taMumif;Mum;&ygrnf/

2.

Any accident or emergency involving the source shall be immediately notified to the
Department of Atomic Energy (DAE).

3/

rSwfykHwifolonfodyÜHESifhenf; ynm0efBuD;XmeESifhtPkjrLpGrf;tifOD;pD;XmewkdYutcgtm;avsmfpGm
xkwfjyefaom trdefUESifh nTefMum;csuf rsm;ukd vkdufem&ygrnf/

3.

Registrant abides by the orders and instructions that are issued by Ministry of Science and
Technology and Department of Atomic Energy.

ykHpH (tp-3)
Form (DAE - 3)

a&'D,kdo wÅd<uypön f;? a&mifjcnfx kw fud&d, m tokH;jyK? xkwfvkyf? okdavSmif?
jzefUjzL; okdUr[kw f a&mif;cs cGifh vkdifpifxkwfay;&ef avQmufvTm
APPLICATION FOR A LICENCE TO USE, PRODUCE, STORAGE,
DISTRIBUTE OR SELL
RADIOACTIVE MATERIAL OR IRRADIATION APPARATUS

tokH;jyK Use
aemuf qufwGJ Amend

topf New

ouf wrf;wkd ; Renew

xkwfvk yf Produce
ok davS mif Storage

jzefUjzL; Distribute
a&mif;cs Sell

rSwfyHkwifNyD;urSwfyHkwifvufrSwftrSwf
Registration Certificate No.

,cifvdkifpiftrSwf (Previous Licence No.)

1/

avQmufxm;ol\trnf? &mxl;
Applicant's Name & Occupation

avQmufxm;ol\EkdifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf
Applicant's NRC No.

tzGJUtpnf;trnfESifh vdyfpm
Name of Organisation & Address

w,fvDzkef;trSwf (Phone No.)

zufpf trSwf (Fax No.)

2/(u) tokH;jyKrnfh a&'D,kdowÅd <uypönf ; taMumif ;t&m
DESCRIPTION OF THE RADIOACTIVE MATERIAL TO BE USED

j'yfpifESifh
j'yfxk
Sr.
No.
eHygwf

pOf

Element
and mass
number

"mwk^&ly
ykHpHtrsKd;
tpm;

xkwfvkyfol
trnf

xkwfvkyf
ykHpHESifh
trSwfpOf

Name of
Number
Chemical/ manufacturer Model and of units
physical
serial no.
form

1. Medical diagnosis 3. Calibration
2. Medical therapy
4. Irradiation cell

FORM-DAE-3-N.DOC

ta&
twGuf

a&'D,kd
owÅdMuGrSK
yrmP
Activity

5. Research
6. Radiation gauge

&nfnTef;
&ufpGJ
Reference
date

&nf&G,fcsuf
(1 rS8 xdtrSwf
tom;jyK&ef)
Purpose
{tick from
1 to 8 }

7. Industrial radiography
8. Others [specify]

-2(c) tokH;jyKrnfh a&mifjcnfxkwfud&d,m taMumif;t&m
DESCRIPTION OF IRRADIATING APPARATUS / RADIATION GENERATOR TO BE USED

pOf
Sr.
No.

puftrsKd;
trnf

xkwfvkyfol
trnf

Type of
Instrument

Name of
manufacturer

1. Dental
2. Medical diagnosis
3. Medical

xkwfvkyf
ykHpHESifh
trSwfpOf

ta&
twGuf

Number
Model and of units
serial no.

tjrifhqkH;
AkdUtm;

tjrifhqkH;
vQyfpD;

Voltage
(KV)

Current
(mA)

4. Veterinary
5. Industrial radiography
6. X-ray analysis

&nf&G,fcsuf
(1 rS9 xdtrSwf
tom;jyK&ef)

rSwfcsuf
Remark

Purpose
{tick from
1 to 9 }

7. X-ray gauge
8. Research
9. Others (specify )

3/(u) jzmxGufa&mifjcnfumuG,fa&;t&m&Sd\trnf
ESifhEkdifiHom;pdppfa&;uwfNym;trSwf
Name and NRC No. of Radiation Protection Officer

(c) "mwf a&mifj cnf 0ef xrf ;wk dU\t&nftcsif;ESifh tcsuftvufrsm;
PARTICULARS AND QUALIFICATION OF RADIATION PROTECTION OFFICER (S) /
SUPERVISOR (S) / OPERATOR (S)

pOf

trnf

arG;ouú&mZf

ynmt&nftcsif;

&mxl;

Sr.
No.

Name

Date of
Birth

Education/
Qualification

Occupation

"mwf a&mifjcnf 0efxrf ;wk dU \bG JU? oifwef ;vuf rSwf rdwÅ LES ifh vkyf ief;tawGUtBuKH rsm;ukd yl ;wG Jwif jy&rnf /
Please describe qualification, training and experience in separate sheet and also attach copy of any
relevant certificate.

FORM-DAE-3-N.DOC

- 3 jzmxGufa&mifjcnfwkdif;wma&;ud&d,mrsm;

4/

RADIATION DETECTORS

pOf

puftrsKd;trnf

Sr.
No.

Type of
Instrument

5/

xkwfvkyfol
trnf

xkwfvkyf ykHpHESifh
trSwfpOf

ta&
twGuf

Name of
manufacturer

Model and serial
no.

Number
of units

rSwfcsuf
Remark

a&mifjcnfoifhrSKwkdif;wma&;vkyfief;
PERSONNEL MONITORING SERVICE

trsKd ;tpm;(qk dif &mtrSwf tom;jyK&ef)
Type { tick where appropriate }

pd ppf f onf h tzG JU tpnf ;
Evaluating Agency

pd ppfonfh Budrf ESKef ;
Frequency of evaluation

Film Badge
Optically Stimulated Luminescent
Dosimeter (OSLD)
Others

6/

tokH;jyKrnfha&'D,kdowÅd<uypönf;? a&mifjcnfxkwfud&d,mwkdU wnf&Sdonfhae&yfvdyfpm
ADDRESS WHERE RADIOACTIVE MATERIAL, IRRADIATING APPARATUS IS TO BE
USED.

(tokH;jyKrnfhtcef;\wnf&SdykH? xdef;odrf;xm;&SdrSKukd ykHMurf;ESifhwuGyl;wGJwifjy&rnf/)
[Please attach sketch(es) and description of laboratory & storage facilities.]

vufrSwf Signature
trnf
Name
&mxl;
Occupation

rSwfcsuf / OD;pD;Xmeuvkdifpifxkwfay;&eftwGufvkdtyfonfh tjcm;tcsuftvufrsm; xyfrH
awmif;cHygu avQmufxm;olonf wifjy&rnf/
Notes:

On instructing for additional information by the Department of Atomic Energy prior
to issue a licence , the applicant shall so comply.

FORM-DAE-3-N.DOC

ykHpH (tp-4)
Form (DAE - 4)

tPkjrLpGrf;tifOD;pD;Xme

trSwf(123)? ewfarmufvrf;? A[ef;pmwkduf? &efukef/
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
No.(123), Nat Mauk Road, Bahan P.O., Yangon.

a&'D,kdowdÅ<uypönf;? a&mifjcnfxkwfud&d,m twGuf vkdifpif
LICENCE FOR RADIOACTIVE MATERIAL OR IRRADIATION
APPARATUS

þvkdifpiftm; atmufygpnf;urf;csufrsm;ESifhtnD xkwfay;vkdufonf/
This Licence is issued subject to the conditions mentioned below.

topf New
tokH;jyK Use
aemufqufwGJAmend

oufwrf;wkd; Renew

xkwfvkyf Produce
okdavSmif Storage

vdkifpift rSw f LICENCE NO.:
pwif&ufpGJEFFECTIVE DATE

ukefq kH;&ufpGJ

jzefUjzL; Distribute
a&mif;cs Sell
EXPIRY DATE

vdkifpif&&Sdol\trnfESifhEdkifiHo m;pdppfa &;uwfNym;
trSw f Name and NRC No. of Licensee:
tzGJUtpnf;trnfESifhv dyfpm
Name of Organisation & Address :

vdkifpif&onfhypön f;wnf&Sdo nfhv dyfpm
Address of Facility/Premises :

jzmxGu fa &mifjcnfv kyfief;cGifw m0efcH\trnf
Name of Person Responsible for the Practice :
jzmxGu fa &mifjcnfu muG,fa&;t&m&Sd\trnf ESifh
EdkifiHo m;pdppfa &;uwfNym;trSw f
Name and NRC No. of Radiation Protection Officer :
&nf&G, fcsuf PURPOSE :
vkdifpif&&Sdonfha&'D,kdowdÅ<uypönf;\tcsuftvufrsm;
Details of Radioactive Sources / Apparatus / Material / Facility

pnf;urf;csufrsm;

Conditions:

1/ a&'D, kdo wdÅ<uypön f;tm; &nf&G, fcsufw Gifa zmfjyonfhtwkdif;om okH;pGJ&rnf/
1. The source is to be used only for purposes mentioned.

2/ a&'D, kdo wdÅ<uypön f;yg0ifonfh rnfo nfhrawmfw qrSKESifh
pGrf;tifOD;pD;XmeokdU csufcsif;taMumif;Mum;&rnf/
2.

ta&;ay:jzpf&yfrqkd

tPkjrL

Any accident or emergency involving the source shall be immediately notified to the
Department of Atomic Energy (DAE).

DAE-LRS-N-2014(zaya & associates company)

nmh

2
DAE/LRS/ N/
3/ odyHÜESifhenf;ynm0efBuD;XmeESifh tPkjrLpGrf;tifOD;pD;XmewkdUu tcgtm;avsmfpGm xkw fjyefa om
trdefUESifh nTefMum;csufrsm;ukd vkdu fem&rnf/
3.

Licensee shall abide by the orders and instructions that are issued by Ministry of Science
and Technology and Department of Atomic Energy.

(For) Director General
( Dr. Khin Maung Latt, Deputy Director General )

DAE-LRS-N-2014(zaya & associates company)

nmh

ykHpH (tp-5)
Form (DAE - 5)

a&'D,kdowÅ dMuGypönf ;? a&mifjcnfxkwfud &d,m
BuKdwifcGifhjyKcsuf avQmufvT m
APPLICATION FOR PRIOR PERMISSION RADIOACTIVE
MATERIAL OR IRRADIATION APPARATUS

1/

jynfyrSwif oGif;&ef

jynfyokdUwifykdU&ef

To import

To export

avQmuf xm;ol\trnf ? &mxl;
Applicant’s Name & Occupation

avQmuf xm;ol\EkdifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf
Applicant’s NRC No.

tzGJUtpnf; trnfESifh vdyfpm
Name of Organisation & Address

w,fvDzkef;trSwf (Phone No.)

zufpf trS wf (Fax No.)

2/(u) jynfyokdUwifykdUrnfh okdUr[k wf jynfyrSwifoGif;rnfh a&'D,kdowÅdMuGypönf;
taMumif;t&m
DESCRIPTION OF THE RADIOACTIVE MATERIAL TO BE EXPORTED OR IMPORTED

vkdifpiftrSwf License No.
pOf j'yfpifESifh
j'yfxk
Sr.
No. eHygwf
Elements
and mass
number

"mwk^&ly
ykHpHtrsKd;
tpm;

xkwfvkyfol
trnf

Name of
Chemical/ manufacturer
physical
form

1. Medical diagnosis
2. Medical therapy

xkwfvkyfykH
pHESifh
trSwfpOf
Model and
serial no.

3. Calibration
4. Irradiation cell

Activity and
Reference date

5. Research
6. Radiation gauge

- 2FORM-DAE-5.DOC

&nf&G,fcsuf
a&'D,kdowÅdMuGrSK t&G,ftpm;
(1
rS8 xdtrSwf
yrmP ESifh
ESifhtav;csdef
tom;jyK&ef)
Dimension
&nfnTef;&ufpGJ
Purpose
and Weight

{tick from
1 to 8 }

7. Industrial radiography
8. Others [specify]

(c)

jynfyokdUwifykdUvkdonfh okdUr[kwf jynfy rSw ifoGif;vkdonfh a&mif jcnfxk wf
ud&d,m taMumif; t&m
DESCRIPTION OF IRRADIATING APPARATUS / RADIATION GENERATOR TO BE
EXPORTED OR IMPORTED

vkdifpiftrSwf License No.
pOf
Sr.
No.

puftrsKd;
trnf

xkwfvkyfol
trnf

Type of
Name of
Instrument manufacturer

1. Dental
2. Medical diagnosis
3. Medical

3/

xkwfvkyf
ta& tjrifhqkH; tjrifhqkH;
ykHpHESifh
twGuf
AkdUtm;
vQyfpD;
trSwfpOf Number Voltage Current
Model
and serial
no.

of units

(KV)

4. Veterinary
5. Industrial radiography
6. X-ray analysis

(mA)

&nf&G,fcsuf
t&G,ftpm;
rS9 xdtrSwf
(1
ESifhtav;csdef
Dimension
and Weight

tom;jyK&ef)
Purpose
{tick from
1 to 9 }

7. X-ray gauge
8. Research
9. Others (specify )

jzmxGufa&mifjcnfumuG ,fa&;t&m&Sd\trnfESifh
EdkifiHom;pdp pfa&;uwf Nym;trSwf
Name and NRC No. Of Radiation Protection Officer

bGJ U^ynmt&nf tcsif;
Degree / Qualifications

4/(u) wifykdUrnfhqdyfurf;
PORT OF EMBARKATION

(c) c&D;qkH;qkdufa&mufrnf hqdyfurf;
PORT OF DESTINATION

c&D;qkH; vdyfp m
DESTINATION ADDRESS

vufrSwf Signature
trnf Name
&mxl; Occupation

rSwfcsuf / OD;pD;XmeuBuKdwifvufrSwfxkwfay;&eftwGufvkdtyfonfh tjcm;tcsuftvufrsm;
xyfrH awmif;cHygu avQmufxm;olonf wifjy&rnf/
Notes:

On instructing for additional information by the Department of Atomic Energy prior to issue a
prior permission, the applicant shall so comply.

FORM-DAE-5.DOC

ykHpH (tp-6)
Form ( DAE - 6 )

tPkjrLpGrf;tifOD; pD;Xme
trSwf(6)? urÇmat;bk &m;vrf ;? &efuif; pmwkd uf? &efukef /
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
No.(6), Kaba Aye Pagoda Road, Yankin P.O., Yangon.

BuKdwifcGifhj yKcsuf
(enf; Oya' 35 )
PRIOR PERMISSION
( RULE 35 )

BuKdwifcGifhjyKcsuftm; atmufygpnf;urf;csufrsm;ESifhtnD xkwfay;vkdufonf/
This prior permission is issued subject to the conditions mentioned below.

jynfyrSwifoGif;&ef To import

jynfyokdUwifykdU&ef To export

BuKdwifcGifhj yKcsuftrS wf
PRIOR PERMISSION NO.:

pwif& ufpGJ

ukefqkH ;&ufpGJ

EFFECTIVE DATE :

EXPIRY DATE :

vdkifpif&&Sdol\ trnfESifhEdkifiHom; pdppfa&;
uwfNym;trS wf^EdkifiHul;vufrSwftrSwf
Name & NRC /PP No. of Licensee :

tzGJUtpnf;trnfESifhvdyfpm
Name of Organisation & Address :

rlvvkdifpiftrSwf
Original Licence no:
&nf&G,fcsuf Purpose :

jzmxGufa&mifj cnfumuG,fa&;t&m&Sd\trnf
ESifh EdkifiHom; pdppfa&;uwfNym;trSwf
Name and NRC No. of Radiation Protection Officer :

wifykdUrnfhqdyfurf;
Port of Embarkation :
c&D;qkH;qkdufa&mufrnfhqdyfurf;
Port of Destination :
c&D;qkH;vdyfpm
Destination Address :
MuKdwifcGifhjyKcsuf&&Sdonfha&'D,kdowåd<uypönf;\tcsuftvufrsm;^t&G,ftpm;ESifhtav;csdef
Details of Radioactive Sources/ Dimension and Weight

PRP)

nmh

DAE/PRP/ 73 - 2013

pnf; urf ;csufrsm;

Conditions:

1/ a&'D,kdowåd<uypönf;yg0ifonfh rnfonfhrawmfwqrSKESifh
pGrf;tifOD;pD;XmeokdU csufcsif;taMumif;Mum;&rnf/
1.

ta&;ay:jzpf&yfrqkd

tPkjrL

Any accident or emergency involving the source shall be immediately notified to the
Department of Atomic Energy (DAE).

2/ odyÜHESifhenf;ynm0efBuD;XmeESifh tPkjrLpGrf;tifOD;pD;XmwkdUu tcgtm;avsmfpGmxkwfNyefaom
trdefUESifh nTefMum;csufrsm;ukd vkdufem&rnf/
2.

Licensee shall abide by the orders and instructions that are issued by Ministry of Science
and Technology and Department of Atomic Energy.

(For) Director General
( Dr. Khin Maung Latt, Deputy Director General )

PRP)

nmh

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

INSP-FORM-1a

INSPECTION REPORT FOR X-RAY
DATE :
A.

B.

Licensee
Organization

:

Address

:

Licence No.

:

Information About X-ray Machine

Type of
X-ray
Equipment

C.

Validity of licence :

Model
No.

Manufacturer

Number Maximum Maximum Exposure Weekly
of X-ray
Voltage
Current Time per Work
Load
Tubes
kVp
mA
Week

Particulars and qualification of Radiation Protection Officer(s)
/Supervisor(s)/operator(s)

Sr.
No.

insp-form,1st time

Name

Occupation

T

mk

Education

D.

Safety control
1. Are warning notices at access points?
2. Are visitors permitted in controlled areas?
3. Is operator protection adequate?
4. Chest stand lead backing satisfactory?
5. Does the Radiation Protection Officer (RPO) have
adequate knowledge and expertise?
6. Are dosimeters worn properly?
7. Are personnel exposures within limits?
8. Are the floor plans and arrangement of equipment
appropriate considering public areas adjacent to the
installation?
Lead Apron =
Floor Area =
Radiation Leakage =

E.

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes

No
No
No

Attached informations
(i)

Signature
Licensee

insp-form,1st time

Room layout diagram

Signature
Inspector (1)

Signature
Inspector(2)

T

mk

Signature
Inspector(3)

Signature
Inspector(4)

DIVISION OF ATOMIC ENERGY

INSP-FORM-2

INSPECTION REPORT FOR MEDICAL THERAPY
DATE :
A.

B.

Licensee
Organization

:

Address

:

Licence No.

:

Validity of licence :

Equipment with unsealed sources

Description

Radionuclide

Maximum
Activity

Number

Manufacturer
Radiation Type (alpha, beta, gamma, neutron):
Model No. Device :_______________ Source: __________
Serial No. Device : _______________ Source : __________
Manufacturer
Radiation Type (alpha, beta, gamma, neutron):
Model No. Device :_______________ Source: __________
Serial No. Device : _______________ Source : __________
Manufacturer
Radiation Type (alpha, beta, gamma, neutron):
Model No. Device :_______________ Source: __________
Serial No. Device : _______________ Source : __________
Manufacturer
Radiation Type (alpha, beta, gamma, neutron):
Model No. Device :_______________ Source: __________
Serial No. Device : _______________ Source : __________
Compare the devices and sources with application description and design specifications. Note any
differences.

C.

Particulars and qualification of Radiation Protection Officer(s)
/Supervisor(s)/operator(s)

Sr.
No.

insp-form-2

Name

Occupation

Education

D.

Safety control

Describe facility design and operating conditions considered in the safety assessment (e.g.
environmental factors such as heat, extreme cold or moisture; shielding design, building
materials, installed fire protection and controls, etc.):

1. Is fire detection and protection in the radiation source areas? provided?
2. Are gamma devices and x-ray and neutron generators
provided?
labelled as source of radiation?
3. Are mechanical controls to prevent unintentional source
provided?
exposure (e.g., keyed locks, shutters):
working?
4. Are warning notices? (e.g., written signs, posters)
provided?
5. Does the Radiation Protection Officer (RPO) have adequate
knowledge and expertise?
6. Are dosimeters worn properly?
7. Are personnel exposures within limits?
8. Were there any incidents or accidents?
9. If so, were incident and accident investigation reports prepared?
10. Are visitors accompanied in controlled areas?
11. Are there adequate controls over entries into supervised areas and
appropriate postings?
E.

Yes
Yes

No
No

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No
No

Records
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Signature
Licensee

insp-form-2

Copy of licence
personnel monitoring records
workers history
evidence of health surveillance
incident and accident investigation reports
area surveys

Signature
Inspector (1)

Signature
Inspector(2)

Signature
Inspector(3)

Signature
Inspector(4)

DIVISION OF ATOMIC ENERGY

INSP-FORM-1

INSPECTION REPORT FOR MEDICAL DIAGNOSTIC X-RAY
DATE
A.

B.

Licensee
Organization

:

Address

:

Licence No.

:

Information About X-ray Machine

Type of
X-ray
Equipment

C.

Validity of licence:

Manufacturer

Model
No.

Number Maximum Maximum Exposure Weekly
of X-ray
Voltage
Current Time per Work
Load
Tubes
kVp
mA
Week

Particulars and qualification of Radiation Protection Officer(s)
/Supervisor(s)/operator(s)

Sr.
No.

insp-form-2nd time

Name

Occupation

Education

D.

Safety control
1. Are warning notices at access points?
2. Are visitors permitted in controlled areas?
3. Is operator protection adequate?
4. Chest stand lead backing satisfactory?
5. Does the Radiation Protection Officer (RPO) have
adequate knowledge and expertise?
6. Are dosimeters worn properly?
7. Are personnel exposures within limits?
8. Are the floor plans and arrangement of equipment
appropriate considering public areas adjacent to the
installation?
Lead Apron =
Floor Area =

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes

No
No
No

Radiation Leakage =
E.

Accuracy Test
Good

Satisfactory

Need
Improvement

Not
Determined

Voltage Accuracy
Timer Accuracy
Collimator
and
Beam Alignment
F.
Attached information

Signature
Licensee

insp-form-2nd time

Signature
Inspector(1)

Signature
Inspector(2)

Signature
Inspector(3)

Signature
Inspector(4)

Voltage accuracy test result
Date:
Current:

Sr.No.

Room:
Time:

Voltage(kV)

SDD:

Measured
Voltage(kV)

Error(+/-)

Percent(%)

1
2
3
4
5
6
Average
Radiation Detector Equipment being used: DIGITAL KVP METER MODEL 230

Timer accuracy test result
Date:
Voltage:

Sr.No.

Room:
Current:

Time(s)

SDD:

Measured
Time(s)

Error(+/-)

Percent(%)

1
2
3
4
5
6
Average
Radiation Detector Equipment being used: DIGITAL X-RAY EXPOSURE TIMER

insp-form-2nd time

MODEL 231A

"gwfrSef&kdufpuf\ "gwfa&mifjcnf ,dkpdrfUrSK &Sd^r&Sdppfaq;jcif; tpD&ifcHpm
1/aq;cef;trnf
2/ppfaq;onfU&ufpGJ
3/ppfaq;olrsm;
pOf

trnf

-201

vufrSwf

4/ppfaq;awGU&dScsufrsm;
(u)"gwfrSef&kdufpuftrsdK;tpm;

(c)"gwfrSefcef;{&d,m
(*)"gwfa&mifjcnfwdkif;wmjcif;

Sv/hr at Control Room
Sv/hr at Entrance

(C)"gwfa&mifjcnfumuG,fa&;ypönf;rsm;tokH;jyKjcif;

(i)Voltage Accuracy
(p)Timer Accuracy
(q)Collimator and Beam Alignment
5/tMuHjyKwifjycsuf

D/A/Office/Report Form

T

ZYA

Voltage accuracy test result
Date:
Current:

Sr.No.

Room:
Time:

Voltage(kV)

SDD:

Measured
Voltage(kV)

Error(+/-)

Percent(%)

1
2
3
4
5
6
Average
Radiation Detector Equipment being used: DIGITAL KVP METER MODEL 230

Timer accuracy test result
Date:
Voltage:

Sr.No.

Room:
Current:

Time(s)

SDD:

Measured
Time(s)

Error(+/-)

Percent(%)

1
2
3
4
5
6
Average
Radiation Detector Equipment being used: DIGITAL X-RAY EXPOSURE TIMER
MODEL 231A

c/Office/L/DAE/Accuracy

T

MTH

ပူးတွဲ(ဂ)

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယေ် ရးဌာနတွငအ
် သုးံ ြပုသည့် (Form) ပုစံ မံ ျား
Annex – Check Lists for Inspection

INSPECTOR RECORD SUMMARY
INDUSTRIAL RADIOGRAPHY
Prior Permission/
License Number
Licensee’s Name
Address(location of the site inspected)
Telephone Number
Radiation Protection Officer
Licensee’s representative for the inspection
Date of LAST Inspection
Date of THIS Inspection
Type of Inspection Pre-authorization
Routine
Reactive
Termination
Date of NEXT Inspection
Normal
Reduced
Extended
Justify any change from Normal
Summary of Findings and Actions
No items of non-compliance found
Items of non- compliance found
Follow- up on previous non-compliance
1. ORGANIZATION AND SCOPE OF THE PROGRAM
Briefly describe the present scope of activities, including types and quantities of use
involving licensed sources, frequency of use, staff size, etc. (Note deviations from the license)
2. TRAINING AND INSTRUCTION OF WORKERS
Training and retraining requirements and documentation; interviews and observations of
routine work; staff knowledge of all routine activities, and emergency response
Y
N
Do all industrial radiographers have a suitable level of training?
Do all industrial radiography assistants have a suitable level of training
Refresher radiation safely training is provided periodically?
Are radiography assistants directly supervised by a competent person at all ti times?
Are training records maintained for each worker?
Do interviews with radiographers and assistants demonstrate an appropriate level of
understanding of authorization, the legislation, conditions, safe working procedures,
etc?
Dose the RPO have appropriate resources (time, personnel) and authority (to take
independent action to remedy urgent safety issues) to properly perform the role?
Is staffing appropriate for the radiation workers to discharge assigned duties safely?

3. FACILITIES AND EQUIMENT( Facilities as described; uses; control of access; of
engineering controls; calibration facilities;Shielding(BSS Section 2.34)
Y
At the principal licensed premises- are the facilities as described in the license application?
- is access to radiation sources restricted to authorized persons only?
- are radiation source properly secured to prevent unauthorized removal?
- is a source (x and ) movement register maintained and up to date?
- is the store for radiation sources (all types) secure?
- does the store for radioactive sources bear appropriate warning signs (in the local
language)?
- are fire protection measures adequate?
- are enclosures for radiography properly secured to prevent unauthorized
individuals from entering controlled areas?
- appropriate emergency equipment is available in order to properly deal with the
retrieval of jammed sources, etc?

N

4. RADIATION SOURCES
Y

N

Y

N

Radiation sources and uses are as authorized in the licence?
Leakage tests are periodically performed on sealed sources (other than those subject to
frequent replacement such as 192Ir)? Eg 137Cs crawler control sources, 60Co etc
Inventory of sealed sources maintained? (Inspector to confirm)
Records of leakage tests and inventory maintained?
Are the sources containers, x-ray equipment and crawler control sources subject to
periodic testing to ensure the design and operating characteristics comply with the
IEC/ISO or other requirements of the Regulatory Authority?
Collimating devices are provided with every radiation source (x and ) and used
whenever practicable?
If so, at what frequency; by whom; date of the last test?
Radioactive source containers- are properly labeled (as radioactive, details of the contained source, contacts)?
- have key locks and, if not in immediate use) are locked?
- meet the minimum length requirement for wind-out and delivery cables?
- are subjects to wear testing, source disconnect checks and maintenance
procedures in compliance with the manufacturer’s requirements?
X-ray equipment- is key operated?
- meets the minimum length requirements for connecting cables?
- is fitted with filtration appropriate to the task?
- for crawler equipment, is fitted with appropriate exposure warning device (e.g.
klaxon)?
- for crawler equipment, is fitted with a safety shut-off switch to be activated prior
to removal of the equipment from the pipe?
RPO keeps records of testing, compliance and maintenance?
5. AREA RADIATION SURVEYS

Licensee possesses appropriate, functioning radiation survey instrument(s) suitable for
the detection and measurement of X and/or  radiation as appropriate?

Licensee performs proper function checks on instruments prior to use?
Survey meter calibrations are current?
Survey meter calibration is performed by an approved facility?
Name of facility
Direct reading pocket dosimeters performance checked at appropriate intervals?
Sufficient functional survey meters are available for each radiography operation?
(i.e. for each radiographer and assistant team)
Sufficient functional direct reading pocket dosimeters are available for each
radiography worker?
Area exposure rate surveys are performed at appropriate intervals?
Is it evident that workers always use a survey meter at the conclusion of every
exposure to confirm that the radioactive source has been returned to its container?
Surveys for removable contamination conducted as required?
Records of calibrations, contamination surveys, etc. maintained?
RPO keeps records of testing, compliance and maintenance?
6. PERSONNEL RADIATION MONITORING Radiation protection program with ALARA
provisions; dosimetry;
exposure evaluations; dose and survey records and reports;
notifications to workers][BSS-Schedule II]
Y
N
Licensee provides personal dosimeters to all radiation workers?
Dosimetry supplier is an authorized provider?
Name of provider
Dosimeters provided are appropriate for the radiation type and energy?
Dosimeters are exchanged at the prescribed period?
Dosimetery reports are promptly reviewed by the RPO?
Is it evident that personal dosimeters are being worn by workers?
Individual workers are informed of their monitoring results when each monitoring
report is received (regardless of the dose measured)?
Does the license apply ALARA to occupational exposure?
Personnel monitoring records are maintained?
Inspector reviewed personnel monitoring records for the period
from
to
7.

TRANSPORT OF RADIOACTIVE SOURCES
IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material - Safety Standard Y
Series No. TS-R-1]
Licensee ships radioactive material?
Authorized packages used?
Packages properly labeled and marked?
Licensee’s vehicles, if used for transport, comply with regulations?
Shipper’s declaration papers have correct details and used when shipping sources?

N

8. WARNING SIGNS AND LABELING
Proper warning signs in use areas and labeling of containers with radioactive material
[BSS - Section I.23]
Y

N

Controlled areas, including field sites, have appropriate barriers and warning signs (in
the local language)?
Radiation sources are properly labeled?
Notices to workers (in the local language) are displayed as required?
9.

PERSONNEL CONTACTED
Identify the personnel contacted during the inspection




Signature
Licensee

Signature
Inspector(1)

Signature
Inspector(2)

Signature
Inspector(3)

Signature
Inspector(4)

