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န ျူကလီးယ ီးဥပဒေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထ
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ောင်စုလွှတ်ထတော်ဥြထေအမှတ်၊

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊

။)
(The Pyidaungsu Hluttaw Law No.--- / 2019 )

ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

The th/st Waxing/Waning Day of 1381 M.E.

ရက်)

(The th/st, 2019)
ပပည်ဒ

The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this Law.

င်စုလွှတ်ဒတ သ
် ည် ဤဥပဒေကု ပပဋ္ဌ န်ီးလုက်သည်။

Chapter I

အခန်ီး(၁)

အမည်နှင့်် အဓပပ ယ်ဒ

၁။

ဤဥြထေကု န ျူကလီးယ ီးဥပဒေ ဟုထခေါ်တွင်ထစရမည်။

၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှထ ော ထအောက်ြါစကောားရြ်မ ောား

Title and Definitions

်ပပခ က်

ည် ထ ော်ပြြါအတင
ု ်ား အဓြပောယ်

က်ထရောက် ထစရမည်-

1.

This Law shall be called the Nuclear Law.

2.

The following expressions contained in this Law shall

have the meanings given hereunder:
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(က) ပင်ရင်ီး ဆု ည်မှော အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်
မ
ုို့ ဟုတ် ပေြ်ြစစည်ားမ ောား

ွက်ရှပခင်ား

မ
ုို့ ဟုတ် ထရေီယု တတကကွ အရော၀တထုမ ောား (a)

ုတ်လွှတ်ပခင်ားပ င့်် ဓောတ်ထရောင်ပခည် င့််မှု ပ စ်ထစ နုင် ည့််အရောကု ဆု ည်။

Source means anything that may cause ionizing

radiation exposure such as by emitting ionizing radiation or by
releasing radioactive substances or material.

(ခ) ဒရေယသ
ု တတကကြွပင်ရင်ီး ဆု ည်မှော
ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ားကု
တင်ားကကြ်စောွ ထြါင်ားစည်ား

ထ

တ်မှတခ
် က်မ ောားအရ
ားငယ်

ောားထ ော

ထရေီယု တတကကွြင်ရင်ားမှ

ည့််

န်ားခ ုြ်ပခင်ားမှ ကင်ားလွတ်ခွင့်် ပြုမ

ြံစ
ု ံခွက်အတွင်ား

အထ

အစုင်အခဲြစ
ံု ံရှအရောကုဆု

ယုစမ့််ပခင်ား

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ားမ ောားလည်ား ြါဝင်

မ
ုို့ ဟုတ်

ြတ်

ောားထ ော

ည်။

ောားထ

ယင်ားစကောားရြ်တွင် form and that is not exempted from regulatory control; it also

က ုားြ က်ပခင်ားထကကောင့််

ုတ်လွှတ်ထ

ည်။

ော ထရောင်ပခည်ကု ဆု

Radioactive source means radioactive material that is

မ
ုို့ ဟုတ် permanently sealed in a capsule or closely bonded in a solid

ော includes any radioactive material released if the radioactive
source is leaking or broken.

(ဂ) ဓ တ်ဒရ င်ပခည် ဆု ည်မှော ဂမမောထရောင်ပခည်၊ အြ်စ်ထရောင်ပခည်နှင့်် အယ်လ ောမှုန၊် ဘီတော အမှုန်၊ န ျူ
ြရုတွန်နှင့်် အဏုပမျူအထပခခံမှုန်တုို့ ြါဝင်ထ

ော (b)

ည်။ ယင်ားစကောားရြ်တွင် အ

ထရေီယလ
ု ှုင်ား၊ ပမင်နုင်အလင်ား၊ အနီထအောက်ထရောင်ပခည်နှင့်် ခရမ်ားလွန်ထရောင်ပခည်တို့မ
ု ြါဝင်ြါ။

ရွန်၊ (c)Radiation means gamma rays, X-rays, and rays consisting of
ံလှုင်ား၊ alpha particles, beta particles, neutrons, protons and other
nuclear and sub-atomic particles, but not sound or radiowaves,
or visible, infrared or ultraviolet light;

(ဃ) အုင်ီးယြွန်ီးပ စ်ဓ တ်ဒရ င်ပခည်

ဆု ည်မှော

ဇီဝဆုင်ရောပေြ်ြစစညား် မ ောားတွင်

ုတ်ထြားနုင်စွမ်ားရှထ ော ဓောတ်ထရောင်ပခည်ကု ဆု ည်။

အုင်ားယွန်ား

အတွမ
ဲ ောား (d) Ionizing radiation means radiation capable of producing ion
pairs in biological materials.
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(င) ဓ တ်ဒရ င်ပခည်ပင်ရင်ီး ဆု ည်မှော ဓောတ်ထရောင်ပခည်
မ
ုို့ ဟုတ်
စက်ဝန်ားနှင့်် မ

ုထတ နနှင့်် စွမား် အင်
က်ဆုင်ထ

ံုားပြုနုင်ထ

မ
ုို့ ဟုတ် ထရေီယု

တတကကွြင်ရင်ား (e)

Radiation source means a radiation generator, or a

ုတ် န ျူကလီားယောားဓောတ်ထြါင်ား ုတို့၏
ု
န ျူကလီားယောားထလောင်စော radioactive source or other radioactive material outside the

ော ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစညား် ကု ဆု

ရှင်ီးလင်ီးခ က်(၁)။ ဓ တ်ဒရ င်ပခည်
အ

ုတ်စက်

ုတ်စက် ဆု

ည်မှော

ည်။

nuclear fuel cycles of research and power reactors.

ြပံ၊ စက်မန
ှု ှင့်် ထဆားဘက် ဆုင်ရောတို့အ
ု တွက်

ော အတ်စ်ထရောင်ပခည်၊ န ျူ

ရွန်၊ အီလက်

ရွန်

မ
ုို့ ဟုတ် အပခောား

လျှြ်စစ်ထဆောင်အမှုနမ
် ောား အစရှထ ော အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်

ုတ်ထြား

ည့််

generating ionizing radiation, such as X rays, neutrons,
electrons or other charged particles that may be used for

ကရယောကု ဆု ည်။
ရှင်ီးလင်ီးခ က်(၂)။ န ျူကလီးယ ီးဓ တ်ဒပေါင်ီး ု ဆု ည်မှော န ျူ
ခ တ်ဆက်တပုို့ံ ြန်ပခင်ားပ စ်စဉ်ပ င့််

Clearification (1)Radiation generator means a device capable of

ရွန်ြင်ရင်ား

န ျူကလီားယောားကွဲ

န ျူကလီားယောားထလောင်စောမ ောား အစီအစဉ်တက ြါဝင်

ြ်မံမလအ
ု ြ် ဘဲကုယတ
် ုင်
ွက်

ည့််

ပခင်ားပ စ်နင
ု ်ထ ော

ွဲ့ွဲ စည်ားတည်ထဆောက်မက
ှု ု

ဆု ည်။

scientific, industrial or medical purposes.
Clearification (2) Nuclear reactor means any structure
containing nuclear fuel in such an arrangement that a selfsustaining chain process of nuclear fission can occur therein
without an additional source of neutrons.

(စ) အ

ံုားပြုပြီားထလောင်စော ဆု ည်မှော ဓောတ်ထြါင်ား အ
ု ူတင
ု ် (reactor core) မှ အပြီားအြင
ု ် ယ်

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ထလောင်ကျွမ်ားခံရပြီားထ ော န ျူကလီားယောားထလောင်စောကု ဆု ည်။

ုတ်

ောား

ည့်် (f)

Spent fuel means nuclear fuel that has been irradiated

in and permanently removed from a reactor core.
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ရှင်ီးလင်ီးခ က်။ န ျူကလီးယ ီးဒလ င်စ ဆု ည်မှော န ျူကလီားယောားကွဲ
ဆက်တန
ု ်ို့ပြန်ပခင်ား ပ စ်စဉ်ပ င့်် စွမ်ားအင်

ုတ်ထြားနုင်

ွက်ပခင်ားထကကောင့်် ကုယတ
် ုင်ခ တ် Clearification: Nuclear fuel means any material which is capable
ည့်် ပေြ်ြစစည်ားကု ဆု

ည်။

of producing energy by a self-sustaining chain process of
nuclear fission.

(ဆ) ပင
ု ်ရှင်မပ
့် င်ရင်ီး ဆု ည်မှော
မရှခဲ့်ထ ောထကကောင့််
ခွင့််ပြုမန်ို့ရရှ ူ

တ်မှတခ
် က်မ ောားပ င့််

န်ားခ ုြ်

ောားမှုထအောက်တွင် မည် ည့်် အခါကမျှ (g)

မ
ုို့ ဟုတ် စွန်ို့ြစ်ခံရပခင်ား၊ ထြ ောက်ဆံုားပခင်ား၊
မ

ရှဘဲ

ောား ုမှုမှောားပခင်ား၊ ခုားယူပခင်ား

ထရွဲ့ထပြောင်ားခံရပခင်ားတို့ထ
ု ကကောင့််

န်ားခ ုြ်မှု

Orphan source means a radioactive source which is not

မ
ုို့ ဟုတ် under regulatory control, either because it has never been

မရှပ စ်ထနထ

ော under regulatory control or because it has been abandoned,

ထရေီယု တတကကွြင်ရင်ားကု ဆု ည်။

lost,

misplaced,

stolen

or

transferred

without

proper

authorization.
(ဇ) န ျူကလီးယ ီးပေပ်ပစစညီး် ဆု ည်မှော

အ

ူားကွဲ

ွက်လွယ်ပေြ်ြစစည်ား၊ ြင်ရင်ားပေြ်ြစစည်ား

ဦားစီားဌောနက န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် အပ စ် အမ ုားအစောား
ရှင်ီးလင်ီးခ က်(၁)။အ

ီးကြွ

ြွက်လြွယ်ပေပ်ပစစည်ီး

အုင်ဆုတုြ်

၂၃၅

ယူထရနီယံနှင့်် အ
ပေြ်ြစစည်ားကုဆု

ုို့မဟုတ်

တ်မှတ်

ဆု ည်မှော
၂၃၃

တို့၏
ု

က်ြါ အုင်ဆုတုြ် တစ်မ ုား
ည်။

ယင်ားစကောားရြ်တွင်

ောားထ

ုို့မဟုတ် (h)

ော ပေြ်ြစစညား် ကု ဆု ည်။

ြလူတန
ု ီယံ-၂၃၉၊
ြါဝင်ကန်ားအောား
မ
ုို့ ဟုတ် တစ်မ ုား

ယူထရနီယံ-၂၃၃၊
ပမြှင့််တင်

Nuclear material means any special fissionable material,

any source material or any other material classified by the
Department as nuclear material.

ောားထ ော Clearification (1)

Special

Fissionable

Material

means

က်ြ၍
ု ြါဝင်ထ ော plutonium-239; uranium-233; uranium enriched in the isotopes

အပြည်ပြည်ဆုင်ရောအဏုပမျူစွမ်ားအင်

235 or 233; any material containing one or more of the
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ထအဂ င်စီက အခါ အောားထလ ော်စွော
ြါဝင်

တ်မှတဆ
် ံုားပ တ်

ောားထ ော ပေြ်ြစစည်ားမ ောားလည်ား foregoing; and such other fissionable material as the IAEA Board

ည်။

of Governors shall from time to time determine.

ရှင်ီးလင်ီးခ က်(၂)။ ပင်ရင်ီးပေပ်ပစစည်ီး ဆု ည်မှော အုင်ဆုတုြ် ၂၃၅ အစွမား် ထလ ော့် ယူထရနီယံ၊
ထတွွဲ့ရ ည့်် အုင်ဆုတုြ် အထရောအထနှှော ြါဝင်ထ ော ယူထရနီယံ၊
မ
ုို့ ဟုတ်

န်ို့စင်ပြီား တတု

ြံစ
ု ံရှ

ည့််

မည်

အဏုပမျူစွမ်ားအင်ထအဂ င်စီက အခ န်အခါအထလ ောက်
န်ို့စင်ပြီား တတု တစ်ခု

ုို့မဟုတ် တစ်ခု

ုရီယ၊ံ

တတု၊

တတုစြ်၊ ဓောတုပေြ်ထြါင်ား

ည့််အရောမဆု၊

အပြည်ပြည်ဆုင်ရော

တ်မှတ်

က် ြ၍
ု ြါဝင် ည့်် မည်

ဆုင်ရောအဏုပမျူစွမ်ားအင်ထအဂ င်စီက အခါအောားထလ ော်စွော

ဘောဝတွင်

တ်မှတ်

ောား

ည့်် အတင
ု ်ား အ

isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of metal,

ည့်် ပေြ်ြစစညား် မဆုနှင့်် အပြည်ပြည် containing one or more of the foregoing in such concentration
ောား ည့်် အလောားတူ ပေြ်ြစစညား် ကု as the IAEA Board of Governors shall from time to time
determine.

(ဈ) ဒရေယသ
ု တတကကြွပေပ်ပစစညီး် ဆု ည်မှော
အုင်ားယွန်ားပ စ် ဓောတ်ထရောင်ပခည်

ဘောဝအထလျ ျောက်

ွက်ရှ ည့်် အရော၀တထုကုဆု

မ
ုို့ ဟုတ် လူတို့ု

ြ်မံ ံုားစွဲရန် မရည်ရွယထ
်
ော မည်
ည်။

ယင်ားစကောားရြ်တွင်

ုတ်လုြ်

ောား ည့်် (i) Radioactive material means a natural or artificially produced
substance emitting ionizing radiation.

ည်။

(ည) ဒရေယသ
ု တတကကြွစြွန့််ပစ်ပစစညီး် ဆု ည်မှော လုြ်ထဆောင်မ၊ှု လုြ်ငန်ား

ပေြ်ြစစည်ားကုဆု

mixture of isotopes occurring in nature; uranium depleted in

က်ထ ော်ပြြါ alloy, chemical compound, or concentrate; any other material

ဆု ည်။

က န်ရထန၍
ှ

Clearification (2)Source material means uranium containing the

မ
ုို့ ဟုတ် ကကောားဝင် ထဆောင်ရွက်ပခင်ားမှ (j) Radioactive waste means material, in whatever physical

ည့်် ရုြြ
် င
ု ်ားဆုင်ရော အ

ထရေီယု တတကကွ

ွင် ဏဌောန်မဆုရှ

ပေြ်ြစစညား် ြါဝင်ထနပခင်ား

ည့်် form, remaining from an activity, practice or intervention and

မ
ုို့ ဟုတ်

for which no further use is foreseen (i) that contains or is
contaminated with radioactive substances and has an activity
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ညစ်ညမ်ားထနပခင်ားတို့ုထကကောင့််
တ်မှတ်

ထရေီယု

ောားထ ော အနတရောယ်ကင်ားအဆင့််

တတကကွမှု

မ
ုို့ ဟုတ်

ထရေီယု တတကကွမှုပြင်ားအောား

က် ြမ
ု ပု မင့််မောား ည့်် ပေြ်ြစစည်ားတို့ုလည်ားြါဝင်

ည် or activity concentration higher than the level set for clearance

ည်။

from regulatory requirements, and (ii) exposure to which is not
excluded under applicable regulations.

(ဋ) စြွန့််ပစ်ပခင်ီး ဆု ည်မှော အ
ပြန်လည်ရယူ
ထနရောခ

ံုားစွဲရန်

ောားပခင်ားကု ဆု

(ဌ) သယ်ယပ့်ုဒ

ံုားပြုပြီား ထလောင်စော

မရည်ရွယ်ဘဲ

မ
ုို့ ဟုတ် ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစညား် မ ောားကု (k) Disposal means the emplacement of spent fuel or

င့််ထလ ော်ထ ော

တစ်ခုတွင်

စနစ်တက

ထနရောတစ်ခုမအ
ှ ပခောားထနရောတစ်ခု

ုို့

ထရွဲ့ထပြောင်ားရောတွင်

အထပခအထနမ ောားအောားလံုားကုဆု ည်။ ယင်ားစကောားရြ်တွင်
ပြန်လည်ပြုပြင်ပခင်ား၊

အဆုြါ

မ
ုို့ ဟုတ် ထရေီယု
ဆက်စြ်ြါဝင်

ည်။

တတ ကကွပေြ်ြစစည်ားမ ောားကု (l)
ည့််

ုြ်ြုား ြစစည်ားမ ောားကု ြံစ
ု ံ
ြစစည်ားနှင့််

အ

ကုန်ြစစညား် ထြားြို့ုပခင်ား၊ ကုန်တင်ပခင်ား၊ တစ်ဆင့််ခံ အကူားအထပြောင်ား ထနရောတွင်
လက်ခံပခင်ားတို့လ
ု ည်ား ြါဝင်

radioactive waste in an appropriate facility without the
intention of retrieval.

ည်။

င်ပခင်ီး ဆု ည်မှော န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ား

န်ား မ်ားပခင်ားနှင့််

အထဆောက်အအံု

ုြ်အြားု

Transport

means

all

operations

and

conditions

ထဆောင်ရွက်မှုမ ောားနှင့်် associated with and involved in the movement of nuclear or
ုတ်ပခင်ား၊

ုြ်ြုားပခင်ား၊

မ ောားကုပြင်ဆင်ပခင်ား၊

ုထလှောင်ပခင်ား၊ ကုန်ခ ပခင်ားနှင့််

other

radioactive

material.

This

includes

the

design,

manufacture, maintenance and repair of packaging, and the
preparation, consigning, loading, carriage including in-transit
storage, unloading and receipt at the final destination of loads
of such material and packages.
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(ဍ) ကရယ ဆု ည်မှော န ျူကလီားယောားထ ောက်ခွဲထရား
အ

က်ဆံုားရံှုားထစမှု၊

ခနဓှောကုယ်

ည့််

ော်လည်ားထကောင်ား၊ ဓောတ် ထရောင်ပခည်ထကကောင့်် (m)Device means any nuclear explosive device; or any

ခုက်ေဏ်ရောရရှမှု

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်တို့က
ု ုကကီားစွော
တတကကွပေြ်ြစစည်ားြ ံွဲ့နထ
ှံို့ စ

ံုားြစစည်ားကုထ

မ
ုို့ ဟုတ်

ခုက်ြ က်စီားမှု
မ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်ထရောင်ပခည်

ြစစည်ား

ပ စ်ထြေါ်ထစထ ော

ုို့မဟုတ် radioactive material diesprsal or radiation emitting device
ထရေီယု

ုတ်ထြား ည့်် ြစစညား် ကု ထ ော်လည်ားထကောင်ား

ဆု ည်။

(ဎ)

န်ီးခ ျုပ်ပစစညီး်

ဆု

ည်မှော

နုင်ငံထတော်က

လုက်နှောက င့်် ံုားထန

ည့််

(ဏ) လုပ်ဒ

ဆု ည်မှော

စက်မ၊ှု

ုထတ နနှင့််

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊
တစ်မ ုားမ ုားကု
မ
ုို့ ဟုတ်

ုတ်လုြ်ပခင်ား၊ အ

လွှဲထပြောင်ားပခင်ား၊

ံုားပြုပခင်ား၊

ထဆားဘက်ဆုင်ရောလုြ်ငန်ားမ ောား
န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် နှင့််

ုထလှောင်ပခင်ား၊ လက်ဝယ်

အထဆောက်အအံုမ ောားအတွက်

ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစညား်
ောင်ပခင်ားတို့ုကု ဆု

ည်။

subject to control for the purposes of import and export in
accordance

ထဆောင်ရွက်ရန် (o)

with

the

international

obligations

and

Activity means any production, use, storage, possession,

န်ားခ ုြ်ြစစည်ား sell or transfer of radiation sources, radioactive material,

ောားရှပခင်ား၊ ထရောင်ားခ ပခင်ား

ထပမထနရောထလ့်လောထရွားခ ယ် တ်မှတ်ပခင်ား၊

မ ောားစီမခ
ံ န်ို့ခထ
ွဲ ရားလုြ်ထဆောင်မမ
ှု ောားနှင့််

environment.

commitments undertaken by the State.

ထဆောက်လုြပ် ခင်ား၊ လုြ်ငန်ားစတင်ပခင်ား၊ လုြ်ငန်ား လုြ်ကုင်ထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊ လုြ်ငန်ား က်

ူထ

န်ားခ ုြ်ရန်

ောားထ ော န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ားနှင့်် စက်ြစစည်ားကု ဆု ည်။
င်မှု

serious bodily injury or substantial damage to property or to the

အပြည်ပြည်ဆုင်ရော (n) Controlled items mean nuclear material and equipment

ကတကဝတ်မ ောားနှင့််အညီ တင် ွင်ားပခင်ား၊ တင်ြုို့ပခင်ား လုြ်ငန်ားထဆောင်ရွက်မက
ှု ု ဦားစီားဌောနက
တ်မှတ်

which may, owing to its radiological properties, cause death,

မ်ားပခင်ား၊

လုြ်ငန်ားထနရောပြန်လည်ပြုပြင်

nuclear matrial and controlled items for industrial, research
and medical purposes; the siting, , commissioning, operation
and

decommissioning

of

facilities;

radioactive

waste

management activities and site rehabilitation construction.
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(တ) လုပ်ငန်ီး ဆု ည်မှော ြင်ရင်ား

မ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်ထရောင်ပခည်

မ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ထြားရမည့်် လူမ ောား

လူအမ ောား

ုို့

အလောားအလောရှမှု တားု ြွောားပခင်ား

ြ်တုားပခင်ား (p)

ုတ်လွှတ် ည့်််ျ့် လမ်ားထကကောင်ားမ ောား၏ ကွန်ရက်မ ောားကု

ဓောတ်ထရောင်ပခည် င့််မှု

မ
ုို့ ဟုတ်

Practice means any human activity that introduces

ွင်ပခင်ား additional sources of exposure or exposure pathways or extends

ြ်တုား ည့််အတွက် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ထြားမှုခ ဲွဲ့

မ
ုို့ ဟုတ် လက်ရှ ြင်ရင်ားမ ောားမှ ဓောတ်ထရောင်ပခည်
မွမ်ားမံပခင်ားထကကောင့််

ုတ်လွှတ် ည့်် လမ်ားထကကောင်ား မ ောား

ဓောတ်ထရောင်ပခည် င့််ရန်

မ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်ထရောင်ပခည် င့််ဦားထရ တားု ြွောားထစပခင်ားတို့ုကုပ စ်ထစ

ည့််

exposure to additional people or modifies the network of
exposure pathways from existing sources in a way that
increases the exposure or the likelihood of exposure of people
or the number of people exposed.

လူတ၏
ုို့ ထဆောင်ရွက်မမ
ှု ောားကု ဆု ည်။

(

) အဒ

က်အအု ဆု ည်မှော န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံု၊ ဓောတ်ထရောင်ပခည်ထြား အထဆောက်အအံု၊ (q)

ယူထရနီယံ တတုတူားထ ော်ပခင်ားနှင့််
ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစညား်
ုတ်လုြ်ပခင်ား၊
ပြုလုြ်

(ေ)

စီမခ
ံ န်ို့ခွဲ

န်ို့စင်ပခင်ား၊ အ

ည့််ထနရောကု ဆု

န ျူကလီးယ ီးအဒ

ယင်ား

န်ို့စင်

ည့််

အထဆောက်အအံုနှင့််

ံုားပြုပခင်ား၊ ကုင်တွယ်ပခင်ား၊

အထဆောက်
ထရေီယု တတကကွ

ုထလှောင်ပခင်ား

အအံု၊ installation, some mining and a raw material processing facility
ပေြ်ြစစည်ားမ ောား

မ
ုို့ ဟုတ် စွန်ို့ြစ်ပခင်ားတို့ု

ည်။

က်အအု

အထဆောက်အအံ၊ု စွမား် အင်

ည့််

တတုရုင်ား

Facility means a nuclear facility, an irradiation

such as uranium mine; radioactive waste management facility;
and any other place where radioactive material is produced,
processed, used, handled, stored or disposed of, on such a scale
that consideration of protection and safety is required.

ဆု ည်မှော

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ားကုအ

ုတ်န ျူကလီားယောားစက်ရံု (nuclear power plant)၊

ံုားပြု၍

ထဆောင်ရွက်

ည့်် (r)

Nuclear facility means any facility or location where

ုထတ န ဓောတ်ထြါင်ား ု activities or practices utilizing nuclear material are conducted,
including a nuclear power plant, research reactor, critical
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(research
အ

reactor)၊

ထလောင်စော

ံုားပြုပြီားထလောင်စောကု

ြါဝင်ကန်ားပမြှင့််တင်

ုတ်လုြ် ည့််စက်ရံု

ုထလှောင် ည့််

အထဆောက်

(fuel

အအံု(spent

ည့််စက်ရံု(enrichment plant)၊ ပြန်လည်

န်ို့စင်

plant)၊ assembly, conversion plant, fuel fabrication plant, spent fuel

fabrication
fuel

facility)၊ storage facility , enrichment plant, reprocessing plant, or any

storage

ည့််စက်ရံု (reprocessing

other facility determined by the Commettee.

plant) နှင့််ယင်ားတို့၏
ု တည်ထနရောကု ဆု ည်။

(ဓ)

ကကျုတင်ခြွင့််ပပျုခ က်

ဆု ည်မှော

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် နှင့််

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊

ုို့မဟုတ် importing, exporting or re-exporting any kind of Radiation

န်ားခ ုြ်ြစစည်ား တစ်မ ုားမ ုား ကု တင် ွင်ားပခင်ား၊ တင်ြပုို့ ခင်ား

ပြန်လည်တင်ြုို့ပခင်ားပြုလုြ်လု ူ ည်
ြါမစ်

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊ (s)Prior Permission means any person who desirous of

မ
ုို့ ဟုတ် လုင်စင်မထလျှောက်

က်ဆုင်ရော အစုားရဌောန၊ အ ွဲ့ွဲ အစည်ား ုို့

ောားမီ ဦားစီားဌောနက

ုတ်ထြား

ွင်ားကုန်၊

ည့်် ခွင့််ပြုခ က်ကုဆု

ုတ်ကုန်

ည်။

sources, Radioactive materials, Nuclear materials
controlled items specified by the Department

and

shall, before

applying for import-export permit or licence to the relevant
Government Department or Organization, apply to the
Department in accordance with the stipulations in order to
obtain prior permission.

(န) ခြွင့််ပပျုမန့်် ဆု ည်မှော

လုြ်ထဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ား ထဆောင်ရွက်ရန် ဦားစီားဌောနမှ

ယ်ထဆောင်ခွင့််လက်မတ
ှ ်၊ မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်နှင့်် လုင်စင် တို့ုကု ဆု ည်။

ုတ်ထြား

ည့်် (t) Authorization means the granting by the Dapartment of a
written permission for a person to perform a specified activity
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or practice — for example — a transport certificate, a
registration certificate, and a license.
(ပ) မှတ်ပုတင်လက်မှတ် ဆု
အ

ည်မှော

တ်မှတ်

ောား

ည့်် အနတရောယ်ရမှု
ှ နည်ားြါားထ ော

(u) Registration Certificate means a form of authorization for
မ
ုို့ ဟုတ် အနတရောယ်ရမှု
ှ

င့််အတင့််ရထ
ှ
ော လုြ်ထဆောင်မှုနင
ှ ့်် လုြ်ငန်ားမ ောား ထဆောင်ရွက် ရန် ဦားစီားဌောနက

လက်မတ
ှ ်ကု ဆု

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်ကုင်ထဆောင်

(ဗ) လုင်စင် ဆု ည်မှော

တ်မှတ်

ုတ်ထြားထ

ော activities or practices of low or moderate risk, as determined by
the Department.

ည်။

( ) မှတ်ပုတင်လက်မှတ်ရရှသ

ဦားစီားဌောနက

ုတ်ထြားထ

ဆု ည်မှော
ောား ူ

ဦားစီားဌောနက

တ်မှတ်

မ
ုို့ ဟုတ် အ ွဲ့ွဲ အစည်ားကု ဆု

ောားထ ော လုြ်ထဆောင်မှု

ောားထ ော

က်တမ်ားရှ (v) Registrant means the holder of a current registration

ည်။

certificate.

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ား အလုက် ထဆောင်ရွက်ရန် (w)Licence means a legal document issued by the Department
granting authorization to perform specified activities or

ောလက်မတ
ှ ်ကု ဆု ည်။

practices.
(ဘ) လုင်စင်ရရှသ ဆု

ည်မှော ဦားစီားဌောနက

မ
ုို့ ဟုတ် အ ွဲ့ွဲ အစည်ားကု ဆု ည်။

တ်မှတ်

ောားထ ော

က်တမ်ားရှလုင်စင် ကုင်ထဆောင်

ောား ူ (x)Licensee means the holder of a current licence granted for
an activity or practice who has recognized rights and duties for
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the activity or practice, particularly in relation to safety,
security.
(မ) တင်ပ့်ုပခင်ီး ဆု

ည်မှော ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊ န ျူကလီားယောား ပေြ်ြစစည်ားနှင့်် (y)Export means the physical transfer, originating from the

န်ားခ ုြ်ြစစည်ားတစ်မ ုားမ ုားကု ပြည်တွင်ားမှ ပြည်ြရှလက်ခံ ူ

State into an importing state, of Radiation sources, Radioactive

ံ လွှဲထပြောင်ား ပခင်ားကု ဆု ည်။

materials, Nuclear materials and controlled items specified by
the Department.
(ယ) တင်သြွင်ီးပခင်ီး ဆု ည်မှော
ယောားပေြ်ြစစည်ားနှင့််

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု

တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊

န်ားခ ုြ်ြစစည်ားတစ်မ ုားမ ုားကု ပြည်ြမှ ပြည်တွင်ားရှ လက်ခံ

ူ

န ျူကလီား (z) Import means the physical transfer, originating from an

ံ လွှဲထပြောင်ားပခင်ားကု exporting state into the State or to a recipient in the State, of
Radiation sources, Radioactive materials, Nuclear materials

ဆု ည်။

and controlled items specified by the Department.
(ရ) အနတရ ယ်ကင်ီးအ

င့်် ဆု ည်မှော လုင်စင်

လုြ်ငန်ားမ ောားအတွင်ားရှ
ဦားစီားဌောနက ဆက်လက်

(လ) ကင်ီးလြွတခ
် ြွင့်် ဆု
အမှနတ
် ကယ်

မ
ုို့ ဟုတ် မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်အရ ထဆောင်ရွက်

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစညား်
န်ားခ ုြ်

ည်မှော ြင်ရင်ား
ဓောတ်ထရောင်ပခည်

မ
ုို့ ဟုတ်

ထရေီယု

တတကကွ

radioactive material

further control by the Department.

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ားတစ်ခုမှ ဓောတ်ထရောင်ပခည်
ည်

Clearance means the removal of

၀တထုြစစည်ားမ ောားကု or radioactive objects within authorized practices from any

ောားမှုမှ ယ်ရှောားပခင်ားကု ဆု ည်။

ုတ်လွှတ်မှုြမောဏ

ည့်် (aa)

င့််မှု ြမောဏ

အနတရောယ်ရမှု
ှ

မ
ုို့ ဟုတ် (bb)

Exemption means the determination by the Department

ြမောဏထအောက် that a source or practice need not be subject to some or all
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အလွန်ထလ ော့်နည်ားထ ောထကကောင့််

ဦားစီားဌောနက

တ်မှတခ
် က်မ ောားအရ

မလုအြ်ဟု aspects of regulatory control on the basis that the exposure

န်ားခ ုြ်ရန်

including potential exposure due to the source or practice is too

တ်မှတ၍
် ခွင့််ပြုပခင်ားကု ဆု ည်။

small to warrant the application of those aspects or that
exemption is the optimum option for protection irrespective of
the actual level of the doses or risks.
(ဝ)

က်သမ်ီးပခင်ီး

ဆု

ည်မှော

အထဆောက်အအံုတစ်ခခ
ု ုကု
အဆင့််အောားလံုားကု
စနစ်တက လုြ်ငန်ား

( ) လုပ်ငန်ီးလုပက
် ုင်ဒ
လုြ်ထဆောင်မမ
ှု ောား

ဆု

ထရေီယု တတကကွစွန်ို့ြစ်ြစစညား်
တ်မှတခ
် က်မ ောားအရ

ည်။

က်

န်ားခ ုြ်

ုအဆင့််မ ောားတွင်

မ်ားပခင်ားတို့ု ြါဝင်

ော်လည်ားထကောင်ား

ယ်ရှောားရန်
ထလျှော့်ခ

ဦားတည်

ည့််

Decommissioning means all steps leading to the release

ည့်် of a facility, other than a disposal facility, from regulatory

လုြ်ငန်ားနှင့််

control. These steps include the processes of decontamination
and dismantling.

မ
ုို့ ဟုတ် ြင်ရင်ားနှင့်် စြ်လ ဉ်ား၍ ဤဥြထေြါ (dd)Operator means any organization or person applying/

န ျူကလီားယောား၊

ဓောတ်ထရောင်ပခည်၊

ထရေီယု

ယင်ားတို့ုကုထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားစွော

တောဝန်ရှ ူ

မ
ုို့ ဟုတ်

ခွင့််ပြုမန်ို့ရရှ ူ

ယင်ားစကောားရြ်တွင် ြုဂဂလကအ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား၊ အစုားရဌောန အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား၊ လွှဲအြ် ူမ ောား
ယ်ထဆောင် ူမ ောား၊ ထဆားရံု

အြ (cc)

အထဆောက်အအံုမှ

ည်။

ကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစည်ားမ ောားအတွက်ထ ော်လည်ားထကောင်ား၊
ထဆောင်ထရားတို့အ
ု တွက်ထ

ောားမှုမှ

ညစ်ညမ်ားမှုကု

င်ရွက်သ ဆု ည်မှော အထဆောက်အအံု
ထဆောင်ရွက်ရောတွင်

ောားရှ ည့််

မ
ုို့ ဟုတ် ကုယတ
် ုင်လုြ်ငန်ား လုြ်ထဆောင် ူမ ောားြါဝင် ည်။

တတ obtained for an authorization or that is authorized or

ယ်ယူြို့ု
ကုဆု

ည်။

မ
ုို့ ဟုတ်

responsible for nuclear, radiation, radioactive waste or
transport safety when undertaking activities or in relation to any
nuclear facility or source. This includes private individuals,
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governmental bodies,

consignors

or

carriers,

licensees,

hospitals or self-employed persons.
(ဟ)

ဓ တ်ဒရ င်ပခည်က ကြွယ်ဒရီးအရ ရှ

လုက်နှောက င့်် ံုားထကကောင်ား

ကကီားကကြ်ရန်အတွက်

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်ရရှ ူက
ခန်ို့အြ်

ဆု ည်မှော
အလုြ်ရင
ှ ်

လုြ်ထဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ်

ောား ည့်် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ကောကွယ်ထရားနှင့််

ကျွမ်ားက င်မှုရှ ူကုဆု
(ဠ) န ျူကလီးယ ီးဒ
လုြ်ငန်ားမ ောားတွင်

ဦားစီားဌောန၏

က်ဆုင်

မ
ုို့ ဟုတ်

လုင်စင်ရရှ ူ

လုြ်ငန်ားအမ ုားအစောား

အညီ (ee) Radiation protection officer means a person technically
ုို့မဟုတ် competent in radiation protection matters relevant for a given

တစ်ခုအတွက် type of activity or practice who is designated by the registrant,

ည့်် ကစစရြ်မ ောားတွင် နည်ားြညောဆုင်ရော licensee or employer to oversee the application of regulatory
requirements.

ည်။

ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးဒရီး

ဆု ည်မှော

ထဘားအနတရောယ်

ကင်ားရှင်ားမှုရှထစထရားနှင့််

ဓောတ်ထရောင်ပခည်အနတရောယ်မှ ကောကွယ်ထရားကု ဆု

တရောားမဝင်လွှဲထပြောင်ားပခင်ား

ဆက်စြ်အထဆောက်အအံုမ ောားကု

လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့်် (ff)

အထဆောက်အအံု၊
လူနှင့််

အကကမ်ား က်ပခင်ား၊

ုို့မဟုတ်

Safety means the protection of people and the

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်တုို့ကု environment against radiation risks, and the safety of facilities
and activities that give rise to radiation risks.

ည်။

(အ) န ျူကလီးယ ီးလုခချုဒရီး ဆု ည်မှော န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ား
ခုားယူပခင်ား၊

တ်မှတ်ခ က်မ ောားနှင့််

မ
ုို့ ဟုတ် ထရေီယု

တတကကွပေြ်ြစစည်ားအောား (gg)Security means the prevention and detection of, and
၎င်ားတို့ုနှင့်် response to, theft, sabotage, unauthorized access, illegal

ထြျ ျောက်ဆံုားပခင်ား၊

ခွင့််ပြုခ က်မရှဘဲ

ဝင်ထရောက်

ပခင်ား

မ
ုို့ ဟုတ်

transfer or other malicious acts involving nuclear or other
radioactive material, or associated facilities.
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ြ က်စီားထစရန်ရည်ရွယ်၍

လုြ်ထဆောင်ပခင်ားမ ောားကု

ကကုတင်

ကောကွယ်ပခင်ား၊

ထစောင့််ကကည့််တုင်ားတောစစ်ထဆားပခင်ားနှင့်် တံို့ုပြန်ထဆောင်ရွက်ပခင်ားတို့က
ု ု ဆု ည်။

(ကက) န ျူကလီးယ ီးလုပဒ
်

င်မှုနင
ှ ့််

န ျူကလီားယောားပေြ်စည
စ ား် မ ောားကု
န ျူကလီားယောားလက်နက်

လုပ်ငန်ီး

န်ီးခ ျုပ်ဒစ င့််ကကပ်ဒရီး

ပငမ်ားခ မ်ားထ ော

(Safeguards)

ရည်ရွယ်ခ က်အတွက် ော

အ

မ
ုို့ ဟုတ် န ျူကလီားယောား ထ ောက်ခွဲထရား ံုား ြစစည်ားမ ောား

မ
ုို့ ဟုတ် ဤဥြထေအရတောားပမစ်

ဆု ည်

ံုားပြု

မှော (hh)

ထကကောင်ားနှင့်် material is exclusively used for peaceful purposes and is not

ုတ်လုြ်ထရားအတွက် used for the manufacture of nuclear weapons or other nuclear

ောားထ ော အပခောားထ ော ရည်ရွယ်ခ က်မ ောားအတွက် အ

ံုားမပြုထကကောင်ား explosive devices, or for any other purpose prohibited by this
law.

အတည်ပြုနုင်ရန် စီမထ
ံ ဆောင်ရွက်မှုကု ဆု ည်။
အဒရီးဒပေါ်အဒပခအဒန

ဆု ည်မှော န ျူကလီားယောား (ii) Nuclear or radiological emergency means an emergency in

မ
ုို့ ဟုတ် ခ တ်ဆက်တို့ပံု ြန်မှုတစ်ခုမှ

ွက်ရှလောထ ောြစစည်ားမ ောား which there is, or is perceived to be, a hazard due to: (a) the

(ခခ) န ျူကလီးယ ီး သု့်မဟုတ် ဓ တ်ဒရ င်ပခည်
ခ တ်ဆက်တို့ပံု ြန်မှု တစ်ခုထကကောင့််
ယုယင
ွ ်ားပခင်ားမှပ စ်ထြေါ်လောထ ော
လည်ားထကောင်ား

ုင်ရ

စွမား် အင်ထကကောင့််လည်ားထကောင်ား၊

ထဘားအနတရောယ်ပ စ်ပခင်ား

အထပခအထနကု ဆု ည်။

Safeguards means measures to verify that all nuclear

မ
ုို့ ဟုတ်

ဓောတ်ထရောင်ပခည်

ထဘားအနတရောယ်ပ စ်နင
ု ် ည်ဟု

င့််မှုထကကောင့််
ယူဆရထ ော

energy resulting from a nuclear chain reaction or from the decay
of the products of a chain reaction; or (b) radiation exposure.
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(ဂဂ) န ျူကလီးယ ီး

ီးပခ ီးပ စ်ရပ် ဆု ည်မှော ကကုတင်ကောကွယ် အထရားယူထဆောင်ရွက်

ခုက်ြ က်စီားဆံုားရံှုားမှု ပ စ်ထစ ည့်် ပြင်ား
မူလပ စ်ရြ်တစ်ခုတည်ားမှ
ပ စ်ြွောားမှု

န်စွော ထြေါ်ထြါက်လောမည့်် ပခမ်ားထပခောက်မက
ှု ု

ထြေါ်ထြါက်လောထ ော

မ
ုို့ ဟုတ် ဆက်တက
ု ် ပ စ်ြွောားမှုမ ောားကု ဆု

(ဃဃ) ကက ီးဝင်ဒ

င်ရွက်ပခင်ီး

ဆု ည်မှော

အထရားထြေါ်အထပခအထန၊
အက ုားဆက်ထကကောင့််
အစတ်အြုင်ားမဟုတ်
ုတ်လွှတ်မှုကု

န ျူကလီားယောား

ြင်ရင်ားမှ

ထရှောင်လွှဲရန်

န ျူကလီားယောား

Nuclear incident means any occurrence or series of

န်တီား ည့်် occurrences having the same origin which causes nuclear

ခုက်ြ က်စီားဆံုားရံှုားမှုကုပ စ်ထစ

ည့််

damage or, but only with respect to preventive measures,
creates a grave and imminent threat of causing such damage.

ည်။

န ျူကလီားယောား

မ
ုို့ ဟုတ်

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ဆုင်ရော (kk) Intervention means any action intended to reduce or avert

ူားပခောားပ စ်ရြ်

မ
ုို့ ဟုတ်

မထတော်တဆပ စ်ရြ်၏ exposure or the likelihood of exposure to sources which are not

န်ားခ ုြ်နုင်မမ
ှု ရှထတော့် ည့််
ည့််

ောားမှုကု ထက ော်လွန်၍ (jj)

မ
ုို့ ဟုတ်

ဓောတ်ထရောင်ပခည်
မ
ုို့ ဟုတ်

န်ားခ ုြ်

ုတ်လွှတမ
် ှု

ထလ ော့်နည်ားရန်

ောားနုင်ထ ော
မ
ုို့ ဟုတ်

လုြ်ငန်ား၏

ဓောတ်ထရောင်ပခည်

ရည်ရွယ် ည့််

မည်

part of a controlled practice or which are out of control as a
consequence of an accident.

ည့််

လုြ်ထဆောင်ခ က်မ ုားကုမဆု ဆု ည်။
(ငင) နုင်ငဒတ ် ဆု ည်မှော ပြည်ထ

ောင်စု မမတ ပမန်မောနုင်ငံထတော်ကု ဆု ည်။

(ll)

(စစ)အစုီးရအ ြွွဲ့ ဆု ည်မှော ပြည်ထ

ောင်စု မမတပမန်မောနုင်ငံထတော် ပြည်ထ

(mm) The Union Government means The Government of the

ောင်စုအစုားရအ ွဲ့ွဲ ကု ဆု ည်။

The State means The Republic of the Union of Myanmar.

Republic of the Union of Myanmar.
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(ဆဆ) ဝန်ကကီးဌ န
ပြည်ထ

ဆု ည်မှော

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားကစစ

ောင်စုအစုားရအ ွဲ့ွဲ က တောဝန်ထြားအြ်

ောားထ

ော ဝန်ကကီားဌောနကု ဆု

ထဆောင်ရွက်ရန် (nn)

Ministry means the Ministry that is assigned to conduct

nuclear safety issues by the Union Government.

ည်။

(oo)

(ဇဇ) ဒက ်မတ ဆု ည်မှော န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားကကီားကကြ်မှုထကော်မတီကု ဆု ည်။

The Committee means the Nuclear Safety Guiding

Committee.

(ဈဈ) ဦီးစီးဌ န ဆု ည်မှော န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားဦားစီားဌောနကု ဆု ည်။

၃။

(pp)

အခန်ီး(၂)

Chapter II

ရည်ရွယ်ခ က်မ ီး

Objectives
3.

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ောားမှော ထအောက်ြါအတင
ု ်ားပ စ် ည်(က) န ျူကလီားယောားစွမား် အင်ကု

အက ုားရှစွောနှင့််

ပငမ်ားခ မ်ားစွော

အ

ံုားပြုနုင်ထရားအတွက်

အထ

ောက်

အကူထြားနုင်ထစရန်၊
(ခ) လူနှင့်် ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်အထြေါ်

The Department means the Nuclear Safety Department.

The objectives of this Law are as follows:
(a) to provide for the beneficial and peaceful uses of
nuclear energy and its applications;

န ျူကလီားယောားနှင့််

အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်

ကင်ားထဝားနုင်ထစထရား အစီအမံမ ောား ခ မှတ်ထဆောင်ရွက်နုင်ထစရန်၊

အနတရောယ်မှ
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အထဆောက်အအံု၊

(b) to lay down and carry out measures for protection

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့််

of people and the environment against harmful

(ဂ) ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊ န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ားနှင့််
လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််

လုြ်ငန်ားမ ောားတွင်

effects of nuclear and ionization radiation;

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားတို့ု ရှထစရန်၊
(ဃ) န ျူကလီားယောားစွမား် အင်
ထရား

ုား

ောား ည့််

အ

ံုားခ မှုနှင့််စြ်လ ဉ်ား၍

န ျူကလီားယောားနှင့််ဆက်စြ်ထ

နုင်ငံထတော်က
ော

(c) to ensure the safety and security of radiation sources,

အတည်ပြုြါဝင်လက်မှတ်

အပြည်ပြည်ဆုင်ရော

radioactive material, nuclear material and facility,

ကတကဝတ်မ ောား၊

activity and practice;

စောခ ုြ်စောတမ်ားမ ောားနှင့််အညီ ထဆောင်ရွက်နုင်ထစရန်။

(d) to meet the State’s international obligations
regarding nuclear energy applications.
အခန်ီး(၃)
န ျူကလီးယ ီးဒ

Chapter III

ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးဒရီးကကီးကကပ်မှုဒက ်မတ ွဲ့ြွ စည်ီးပခင်ီးနှင့်် ဒက ်မတ၏ လုပ်ငန်ီးတ ဝန်မ ီး

Formation of Nuclear Safety Guiding Committee and its
duties and powers

၄။

အစုားရအ ွဲ့ွဲ ည်(က) ပြည်ထ

ောင်စုဝန်ကကီား၊

4.
ပြည်ထ

ောင်စုအစုားရအ ွဲ့ွဲ ကတောဝန်ထြားအြ်ထ ော

The Union Government:

ဝန်ကကီားဌောနက

(a) shall form the Nuclear Safety Guiding Committee

ဥကကဋ္ဌအပ စ်လည်ားထကောင်ား၊ ဦားစီားဌောန၏ ညွှန်ကကောားထရားမှျူားခ ုြ်က အတွင်ားထရားမှျူားအပ စ် လည်ားထကောင်ား၊

which includes not more than 15 members

က်ဆုင်ရောအစုားရဌောနမ ောား၊ အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောားမှ ကုယ်စောားလှယ်မ ောား၊ ကျွမ်ားက င်

ူမ ောား၊ ြညောရှင်မ ောားနှင့််

consisting of Union Minister

assigned by the
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အပခောား

င့််ထလ ော်ထ ောြုဂုလ်
ဂ မ ောားက အ ွဲ့ွဲ ဝင်အပ စ် လည်ားထကောင်ားြါဝင်

ည့်် ၁၅ ဦား

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ား ထရားကကီားကကြ်မှုထကော်မတီကု ွဲ့ွဲ စည်ားရမည်။
(ခ)

ထကော်မတီကု အခါအောားထလ ော်စွော ပြင်ဆင် ွဲ့ွဲ စည်ားနုင်

ည်။

က်မြုထ

ော

Government as a Chairman, Director General of the
Department as a Secretary, representatives from
relevalent

governmental

institutions

and

organizations, Experts, Scientific Academia and
other suitable personnel as Members;

(b) may from the Committee

restructuring time to

time/ periodically.
၅။

နုင်ငံ့်ဝန်

မ်ားမဟုတထ
်

ခံစောားခွင့််ရှ ည်။

ော ထကော်မတီအ ွဲ့ွဲ ဝင်မ ောား

ည် ဝန်ကကီားဌောနက တ်မှတ် ည့်် ခ ားီ ပမြှင့််ထငွ နှင့််စရတ်တို့ုကု 5. Members of the Committee who is not a Government staff
or civil servant shall have entitled to remuneration (bonus and
allowances) prescribed by the Ministry.
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၆။

(က) ထကော်မတီ၏လုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောားမှော ထအောက်ြါအတင
ု ်ား ပ စ် ည်-

6.

(a)The duties and powers of the Committee are as

follows:
(၁) န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊
လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််လုြ်ငန်ား

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရား၊

န ျူကလီားယောား

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရားတို့ုအတွက် အစုားရအ ွဲ့ွဲ ကု အကကံပြုတင်ပြပခင်ား၊

(1) provide recommendation to the Union Government
on nuclear safety, security and safeguards;
(2) giving guidance to the department to implement its

(၂) ဦားစီားဌောန၏တောဝန်မ ောားကု အထကောင်အ

ည်ထ ော် ထဆောင်ရွက်နုင်ရန် လမ်ားညွှန်ပခင်ား၊ ကကီားကကြ်ပခင်ား၊

(၃) ဦားစီားဌောန၏ တင်ပြခ က်မ ောားနှင့်် စြ်လ ဉ်ား၍ စစစ် အတည်ပြုထြားပခင်ား၊

(၄) အစုားရအ ွဲ့ွဲ ၏

လမ်ားညွှန်ခ က်မ ောားနှင့််အညီ

(3) verify the submissions of the department;

န ျူကလီားယောားစွမား် အင်အ

ထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားစွော၊ လံုခခံုစတ်ခ စွောနှင့်် ပငမ်ားခ မ်ားစွော အ

ံုားခ မှု

လုြ်ငန်ားမ ောားကု

ံုားခ နုင်ထရားအတွက် မူဝါေနှင့််

နည်ားဗ ျူဟောမ ောား ခ မှတ်ပခင်ား၊

(၅) န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊
လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််လုြ်ငန်ား

(4) laying down the policy and stregies on the safe,
secure and peaceful use of nuclear energy
applications with the guidance of the Union
Government;

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရား၊

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရားဆုင်ရော

ုတ်ပြန်နင
ု ်ထရားအတွက် လမ်ားညွှန်ပခင်ား၊

duties;

တ်မှတခ
် က်မ ောားကု

န ျူကလီားယောား
ဦားစီားဌောနက

(5) giving guidance to the department for issuing
requirements (regulations, by law) regarding
nuclear safety, security and safeguards;
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(၆) န ျူကလီားယောားဆုင်ရော
လုြ်ငန်ားမ ောားကု လူနှင့််

ုထတ နနှင့််

ွဲ့ွံ ပ ုားထရားလုြ်ငန်ားမ ောားနှင့််

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု

နည်ားြညောအ

ံုား

ခ ထရား

(6) giving guidance to the department for promoting

ခုက်မမ
ှု ရှထစဘဲ တုားပမြှင့်် လုြ်ကုင်ထဆောင်ရွက်

nuclear research and application without having
an adverse impact on

နုင်ထစထရားတို့အ
ု တွက် ဦားစီားဌောနကု လမ်ားညွှန်ပခင်ား၊

the people and the

environment;
(၇)

က်ဆုင်ရောအစုားရဌောနအ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား၊ အစုားရဌောနမဟုတထ
်
ော အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား၊ ထေ တွင်ားနှင့််
အပြည်ပြည်ဆုင်ရောအ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောားအကကောား န ျူကလီားယောား စွမား် အင်အ
ကင်ားရှင်ားစွော၊ လံုခခံုစတ်ခ စွောနှင့်် ပငမ်ားခ မ်ားစွော အ

(7)

relevant ministries, other Local administrative

ံုားခ မှုကု ထဘားအနတရောယ်

organizations,

ံုားခ နင
ု ်ထရားအတွက် ြူားထြါင်ားထဆောင်ရွက်နုင်ရန်

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရားတို့တ
ု ွင် ြါဝင်ထဆောင်ရွက် မည့်် လူြုဂဂုလ်နှင့််အ ွဲွဲ့အစည်ား

(၉) ကကုတင်ခွင့််ပြုခ က်၊

တ်မှတ် နုင်ထရားအတွက် ဦားစီားဌောနကု လမ်ားညွှန်ပခင်ား၊

ယ်ထဆောင်ခွင့််လက်မတ
ှ ်၊ မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်နှင့်် လုင်စင်တုို့ အတွက်

ထြား ွင်ားရမည့်် အခထကကားထငျွ မ ောားကု

organizations

and

peaceful use of nuclear energy;

(၈) န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊ န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားနှင့်် န ျူကလီား ယောားလုြ်ထဆောင်

တို့၏
ု လုအြ်ထ ော အရည်အခ င်ားမ ောားကု

regional

International organizations on the safe, secure and

ဦားစီားဌောနကု လမ်ားညွှန်ပခင်ား၊

မှုနင
ှ ့််လုြ်ငန်ား

giving guidance for the cooperation among

တ်မှတထ
် ြားပခင်ား၊

(8)

giving guidance for identifying the necessary
qualifications of the person and

organizations

who will be involved in nuclear safety, security and
Safeguards.
(9) defining

the schedule of fees for Prior Permission,

Transport Certificates, Registration Certificates
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and Licenses according to the types of activities
and practices;

(ခ) ထကော်မတီ ည် ၎င်ား၏လုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောားအောား ဦားစီားဌောနကု အခါအောားထလျှောစ
် ွော လွှဲအြ် ထဆောင်ရွက်
ထစနုင် ည်။

(b) The Committee may confer occasionally its mandate to the
Department.
Chapter IV

အခန်ီး(၄)
န ျူကလီးယ ီးဒ

ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးဒရီးဦီးစီးဌ န ွဲ့ြွ စည်ီးပခင်ီးနှင့်် ယင်ီး၏ တ ဝန်နှင့်် လုပ်ပုင်ခြွင့််မ ီး

The formation of the Department of Nuclear Safety and its
duties and mandate

၇။

အစုားရအ ွဲ့ွဲ ည်

လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််

လုြ်ငန်ားကု

န်ားခ ုြ်နုင်ရန်

န ျူကလီားယောား

ကင်ားရှင်ားထရားဦားစီားဌောနကု ွဲွဲ့စည်ားတောဝန် ထြားအြ်ရမည်။

ထဘားအနတရောယ် 7. The Union Government shall form and assign the Department
of Nuclear Safety to regulate for Nuclear related activities and
practices.

၈။

ဦားစီားဌောန၏ တောဝန်နှင့်် လုြ်ြုင်ခွင့််မ ောားမှော ထအောက်ြါအတင
ု ်ားပ စ်
(က) ထကော်မတီက ခ မှတ်

ောားထ

8.

ည်-

ော မူဝါေမ ောားနှင့််အညီ အထကောင်အ

ည်ထ ော် ထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

The duties and power of the Department are as follows:

(a) Implementing the duties in accordance with policies laid
down by the Committee;
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(ခ) လူနှင့်် ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည် အနတရောယ်မှ ကောကွယ်ထြား နုင်ထရားအတွက် (b) establishing standards for nuclear safety and guidance for
န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားဆုင်ရော

စံခ န်စံညွှန်ားမ ောားနှင့််

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားဆုင်ရော

nuclear security in order to protect people and the
environment from harmful effects of ionizing radiation and

လမ်ားညွှန်ခ က်မ ောားကု ပြုစု၍ ထကော်မတီ၏ အတည်ပြုခ က် ရယူပခင်ား၊

getting approval from the committee;
(ဂ) ကကုတင်ခွင့််ပြုခ က်

ုတ်ထြားပခင်ားနှင့်် ကင်ားလွတ်ခွင့််ပြုပခင်ား၊ ခွင့််ပြုမန်ို့

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်နှင့်် လုင်စင်

ုတ်ထြားပခင်ားနှင့်် ပငင်ားြယ်ပခင်ား၊ (c) issuing the Prior Permissions and exemption, granting
authorization

က်တမ်ားတုားထြားပခင်ားနှင့်် ပငင်ားြယ်ပခင်ား၊

(Transport

Certificates and Licenses)
renewal of

Certificates,
and

refusal,

Registration
granting the

Registration Certificates and Licenses and

refusal;
(ဃ)

န်ားခ ုြ်ြစစည်ားစောရင်ားနှင့််

အဆုြါ

ြစစည်ားမ ောား၏

တင် ွင်ားပခင်ား၊

လုအြ်ခ က်မ ောားကု ထရားဆွဲ၍ ထကော်မတီ၏ အတည်ပြုခ က်ရယူပခင်ား၊

တင်ြပုို့ ခင်ားဆုင်ရော

အထပခခံ (d) listing of controlled items and defining its export and
Import requirements and getting approval from the
committee;
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(င) ကင်ားလွတ်ခွင့််ပြုမည့်် ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ားမ ောား၏စောရင်ားကု ပြုစု၍ ထကော်မတီ၏ အတည်ပြုခ က် (e) listing of radioactive material for exemptions from
regulatory control and

ရယူပခင်ား၊

getting the approval from the

committee
(စ) လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််

လုြ်ငန်ားမ ောားအတွက်

တ်မှတခ
် က်မ ောား၊

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်နှင့််

အထပခခံလုအြ်ခ က်မ ောားနှင့််

ကုက်ညီမှု

လုင်စင်

ရှမရှ

ုတ်ထြားပခင်ား

စစ်ထဆားပခင်ား၊

ဆုင်ရော (f) carrying out inspections, investigations, surveillance and
စံုစမ်ားပခင်ား၊

assessment for the purpose of verifying compliance with
terms and conditions and basic requirements for the

ထစောင့််ကကည့််ပခင်ားနှင့်် ဝင်ထရောက် တင
ု ်ားတောစစ်ထဆားပခင်ား၊

Registration and License of activities and practices;
(ဆ) ဝန်ကကီားဌောန၏

အတည်ပြုခ က်ပ င့််

ယောားလံုခခံုထရားနှင့််
စစ်ထဆားထရားမှျူားမ ောား၏
ထရားမှျူားမ ောားခန်ို့

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊

န ျူကလီားယောားလုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််
အရည်အခ င်ားနှင့််

လုြ်ငန်ား

န ျူကလီား (g) defining qualification and duties of inspectors for safety,

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရားဆုင်ရော

တောဝန်ဝတတရောားမ ောားကု

တ်မှတ်ပခင်ား၊

စစ်ထဆား

security and safeguards and designating by the approval
of the Ministry;

ောားပခင်ား၊

(ဇ) ဝန်ကကီားဌောန၏ အတည်ပြုခ က်ပ င့်် ဓောတ်ထရောင်ပခည် ကောကွယ်ထရားအရောရှ၏ အရည်အခ င်ားမ ောားကု (h) defining qualification of Radiation Protection Officer,
တ်မှတပ် ခင်ား၊ ဓောတ်ထရောင်ပခည်ကောကွယ်ထရားဆုင်ရော
ုတ်ထြားပခင်ား၊)

င်တန်ားထြားပခင်ား၊ အ

အမှတ်ပြုလက်မှတ်တက
ုို့ ု

providing training and issuing certificate by the approval of
the Ministry;
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(စ ) ခွင့််ပြုမန်ို့တစ်ရြ်ရြ်

ရရှ ူတ၏
ုို့

ထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊
လုြ်ငန်ား

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားနှင့််

အြါအဝင်

န ျူကလီားယောား

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရားဆုင်ရော လုက်နှောထဆောင်ရွက်ရမည့်် စည်ားကမ်ားမ ောားကု

(ည) လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််

လုြ်ငန်ားမ ောားကုထဆောင်ရွက်ထန

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု
ု

ထငွထကကားအောမခံခ က်မ ောား

ည့််

န ျူကလီားယောား (i) defining the obligations for safety, security and safeguards
လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််
တ်မှတ်ပခင်ား၊

မည် ည့််ထနရောတွင်မဆု

အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်ထဘားအနတရောယ် င့််ထရောက်မှုရှပခင်ား

ပုို့ စ်နင
ု ်ထပခရှပခင်ားတို့ုကု

ထ ော်

ုတ် ရှရြါက

လူနှင့်် (j) ensuring that corrective actions are taken if unsafe or
မ
ုို့ ဟုတ်

ပြန်လည်တည့််မတ်ပခင်ား

ယောားလံုခခံုထရားအောား ထဆောင်ရွက်မည့််
အတည်ပြုထြားပခင်ား၊

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊
ူကု

တ်မှတ်

potentially unsafe conditions are detected at any location
where Registration Certificates and Licenses (authorized)
activities and practices are conducted;

လုြ်ငန်ားထဆောင်ရွက်ထစပခင်ားနှင့်် စီမခ
ံ န်ို့ခထ
ွဲ ရားနည်ားလမ်ားအရ အထရားယူထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

(ဋ) လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််လုြ်ငန်ားမ ောားတွင်

including financial grantee of registrants and Licensees;

န ျူကလီား (k) approving the competence of personnel who is

ောားထ ော အရည်အခ င်ားပြည့််ဝ ူ ပ စ်ထကကောင်ား

responsible for safety and security in activities and
practices;
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(ဌ)

ကကုတင်ခွင့််ပြုခ က်၊
ထြား ွင်ားရမည့််

ယ်ထဆောင်ခွင့််လက်မတ
ှ ်၊
အခထကကားထငျွမ ောားကု

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်နှင့််

တ်မှတ်ထြားနုင်ရန်

လုင်စင်တအ
ုို့ တွက် (l) defining the fees for

ထကော်မတီ တ
ုို့ င်ပြ၍အတည်ပြု

( ဍ) ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ားမ ောား၊ မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ရရှ
စောရင်ား ွင်ားမှတ်တမ်ားပြုစုပခင်ားစနစ်ကု

(ဎ) နုင်ငံထတော်က

န်ား မ်ား

အတည်ပြုြါဝင်လက်မှတ်ထရား

အပြည်ပြည်ဆုင်ရော

ူမ ောားနှင့်် လုင်စင်ရရှ ူမ ောားကု အမ ုား

ောားအဆင့်် (m)

ုား

ောား ည့််

establishing and maintaining a national register of

radiation sources, Registrants and Licensees;

ောားရှပခင်ား၊

ကတကဝတ်မ ောား၊

န ျူကလီားယောားနှင့််

စောခ ုြ်စောတမ်ားမ ောားကု

ဆက်စြ်

ထ

ော (n) implementing nuclear related international obligations and

နုင်ငံထတော်ကုယ်စောား

Legal instruments on behalf of the State;

ည်ထ ော်ထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

(ဏ) န ျူကလီားယောားလုြ်ထဆောင်မှုနှင့််လုြ်ငန်ား
ထနှောက်ဆက်တစ
ွဲ ောခ ုြ်မ ောားအရ
စောရင်ားဇယောား
စနစ်တက
ုို့ ု

certificiate and Registration Certificates and Licenses and
getting the approval from the committee;

ခ က်ရယူပခင်ား၊

အထကောင်အ

prior permission, transportion

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရားဆုင်ရော

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောားကု

ောားရှ ည့််စနစ်နှင့်် အစီရင်ခံစော တင်
ူထ

ောင်

န်ား

မ်ားပခင်ား၊

ထဘောတူညီ

အမ ုား ောားအဆင့််

ွင်ားပခင်ားနှင့်် မှတ်တမ်ားမ ောား

ခ က်နှင့်် (o) establishing and maintaining a State System of Accounting

န်ားခ ုြ်ထရားနှင့််

န်ား မ်ား

ောားရှ

ည့််

for and Control of nuclear material and a national system
for reporting and record keeping pursuant to the
Safeguards Agreement, and the Additional Protocol thereto;
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(တ) ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစညား် ၊ န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောားကု တင် ွင်ားပခင်ားနှင့်် (p) developing and maintaining an import and export control
တင်ြပုို့ ခင်ားတို့ုကု
ထဆောင်ရွက်မပှု င့််

န်ားခ ုြ်ထ ော စနစ်တစ်ရြ်ကု
ူထ

ောင်

န်ား မ်ား

က်ဆုင်ရော အစုားရဌောန အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား၏ ြူားထြါင်ား

system for radiation sources, radioactive material and
nuclear

ောားရှပခင်ား၊

material in cooperation with other relevant

governmental bodies and organizations;
(

) ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် နှင့်် (q) establishing regulatory requirements for the security of

ယင်ားတို့န
ု ှင့််ဆက်စြ်အထဆောက်အအံုမ ောားနှင့်် လုြ်ထဆောင်မမ
ှု ောား၏ န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရား အတွက် စီမံ
ထဆောင်ရွက်ရမည့််အခ က်မ ောား

(ေ) ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ားနှင့််

radiation sources, radioactive material, nuclear material
and their associated facilities and activities;

တ်မှတထ
် ြားပခင်ား၊

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောားြါဝင်ထ ော

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ဆုင်ရောအထရားထြေါ်အထပခအထနမ ောားအတွက်

န ျူကလီားယောား

ပခင်ားနှင့််

organizations in establishing and maintaining a plan for

ောင် ထဆောင်ရွက်ရောတွင်

nuclear or radiological emergency preparedness and

ကကုတင်ပြင်ဆင်

တံို့ပု ြန်ထဆောင်ရွက်ပခင်ားဆုင်ရော အမ ုား ောားအဆင့်် စီမံခ က်တစ်ရြ်ကု
က်ဆုင်ရော အစုားရဌောနအ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောားနှင့်် ြူားထြါင်ားထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

ူထ

မ
ုို့ ဟုတ် (r) cooperating with other relevant governmental bodies and

response involving

radioactive material

and nuclear

material;
(ဓ) ဦားစီားဌောန၏ လုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောားကု

ထရောက်စွော အထကောင်အ

က်ဆုင်ရော အစုားရဌောန အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောားနှင့်် ဆက်

ည်ထ ော်ထဆောင်ရွက်ရောတွင် လုအြ်ြါက (s) communicating with other relevalent governmental bodies

ွယ်ထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

and organizations, as may be necessary, for the effective
implementation of its duties and functions;
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(န) က န်ားမောထရားနှင့််
ကောကွယ်

န ျူကလီားယောား

န်ား မ်ားထရား၊

ထဆောင်ထရားကဲ့် ထ
ုို့

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င် (t) cooperating with other governmental bodies and non-

ထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားနှင့််

အနတရောယ်ရကု
ှ န်ြစစည်ားမ ောား

ော လုြ်ငန်ားမ ောားထဆောင်ရွက်ရောတွင် ကျွမ်ားက င်မရ
ှု ှထ

ယ်ယူြုို့

ော အစုားရဌောန အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား၊

(ြ) န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့်် န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားဆုင်ရော

ုထတ န နှင့််

ပြည် ူလူ

ု

ံမှ

on radiation safety and security;

လုအြ်ြါက

တင်ားအခ က်အလက်မ ောား၊

က်ဆုင်ရောလူ

စောရွက်စောတမ်ားမ ောား၊

ုအ ွဲ့ွဲ အစည်ား
င်ပမင်

မ
ုို့ ဟုတ် (v) obtaining information, documents and opinions from

ယူဆခ က်မ ောားကု

န်ားခ ုြ်

the community or public as may be

ူားပခောားပ စ်ရြ်မ ောား၊ မထတော်တဆပ စ်ရြ်မ ောားနှင့်် ြံမ
ု ှနမ
် ဟုတ်ထ ော ပ စ်ရြ် မ ောားအြါအဝင် (w) establishing appropriate mechanisms and procedures for

န ျူကလီားယောားနှင့််ဆက်စြ်ထ ောကစစရြ်မ ောားတွင်
က န်ားမောထရားနှင့််

individuals or

necessary for the conduct of its functions;

ထတောင်ားခံပခင်ား၊

(ဗ) န ျူကလီားယောား

protection,

ွဲ့ွံ ပ ုားထရား (u) encouraging the conducting of research and development

လုြ်ငန်ားမ ောား စီမထ
ံ ဆောင်ရွက်ထြားပခင်ား၊

ထဆောင်ရွက်ရောတွင်

areas as health and safety, environmental

security and transportation of dangerous goods;

အစုားရဌောန မဟုတထ
်
ော အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောားနှင့်် ြူားထြါင်ားထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

( ) လုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောား

governmental organizations having competence in such

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ဆုင်ရော

ောားထ ော

န ျူကလီားယောားထဘား
ရှုထ

လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််လုြ်ငန်ားမ ောားနှင့််

ောင့််မ ောားအရ
တ်မှတ်

အနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊
တ်မှတခ
် က်မ ောားနှင့််အညီ

ောားထ

ော

လုြ်ငန်ားစဉ်မ ောားကု

informing and consulting the public and other stakeholders
about the process and the safety, health and environmental
aspects of regulated activities and practices, nuclear
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ပြည် ူလူ

ုနှင့်် အက ုားတူအ ွဲွဲ့အစည်ားမ ောား ုို့

င့််ထလ ော်ထ ောနည်ားစနစ်နှင့်် လုြ်

(ဘ) လူနှင့််

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု

မှုမှကောကွယ်ရန်လုအြ်

တင်ားထြားပခင်ားနှင့်် အကကံပြုပခင်ားမ ောားပြုလုြ်ရန်အတွက်

ံုားလုြ်နည်ားမ ောားကု အထကောင်အ

ည်ဟုဆံုားပ တ်ြါက လုအြ်

abnormal occurrences;

ည်ထ ော်ထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်ထဘားအနတရောယ်

related issues including nuclear incidents, accidents and

င့််ထရောက် (x) conducting necessary functions in its deteminaion to

ည့်် လုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောားကု ထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

protect people and the environment from harmfl effect of
Ionization radiation.

(မ) ဝန်ကကီားဌောနကပ စ်ထစ၊ ထကော်မတီကပ စ်ထစ ထြားအြ်ထ ော အပခောားလုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောားကု ထဆောင်ရွက်ပခင်ား။ (y) conducting other functions that are necessary assigned by
Ministry or the Committee;
အခန်ီး(၅)
ခြွင့််ပပျုမန့််

Chapter V
Authorization
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၉။

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစညား် ၊ န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် နှင့််

တင် ွင်ားပခင်ား၊ တင်ြုို့ပခင်ား

မ
ုို့ ဟုတ် ပြန်လည်တင်ြို့ပု ခင်ားပြုလုြ်လု

တ်မှတ်ခ က်မ ောားနှင့််အညီ ထလျှောက်

ူ ည်

န်ားခ ုြ်ြစစည်ား တစ်မ ုားမ ုားကု 9. Any person who intends to import, export and re-export of

ကကုတင်ခွင့််ပြု ခ က်ရရှရန် ဦားစီားဌောန

ောားရမည်။

ုို့ radiation source,

radioactive material, nuclear material or a

controlled item specified by the Department shall apply prior
permission to the Department.

၁၀။

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊

နယ်နမတ်မပှ စ်ထစ၊

ထရေီယု

တတကကွပေြ်ြစစညား် နှင့််

နယ်နမတ် ပုို့ စ်ထစ၊

ယ်ယူြထ
ုို့ ဆောင်ပခင်ားပြုလုြ်လု ူ ည် ဦားစီားဌောန

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောားကု

နယ်နမတ်အတွင်ားပ စ်ထစ၊
ုို့

နယ်နမတ်ကုပ တ်

ယ်ထဆောင်ခွင့််လက်မှတ် ထလျှောက်

နုင်ငံထတော်၏ 10. Any person who intends to transport radiation source,
န်ား

၍ပ စ်ထစ radioactive material and nuclear material to, from, within, or

ောားရမည်။

through the State shall apply transport certificate to the
Department.

၁၁။

လုြ်ထဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ားတစ်ရြ်ရြ်ကု ထဆောင်ရွက်လု ူ ည် လုြ်ထဆောင်မှု

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား အစုအထြါင်ား ည် ြင်ရင်ားအမ ုားအစောား ၄ (Category 4)
ြင်ရင်ားအမ ုားအစောားပ စ်ြါက ဦားစီားဌောန

၁၂။

ဦားစီားဌောန

ုို့

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ားတွင် 11. Any person who intends to engage in any activity or practice

မ
ုို့ ဟုတ် ယင်ား

တ်မှတ်ခ က်မ ောားနှင့််အညီ မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ် ထလျှောက်

ောားရမည်။

ည် ြုေ်မ ၁၁ အရ မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်ထလျှောက်လွှောမ ောားကု စစစ်၍ ကင်ားလွတ်ခွင့်် ပြု

ထတျွျ့်ရှြါက ကင်ားလွတ်ခွင့််ကု ခွင့််ပြုထြားရမည်။

က်နမ့််ထ ော shall apply registration certificate if the activity or practice

င့််

involves radioactive material in aggregate form is Category 4 or
lower.

ည်ဟု 12. The Department shall grant exemption from the registration
certificate after scrutinizing the application form submitted
pursuant to Section 11.
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၁၃။

လုြထ
် ဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ားတစ်ရြ်ရြ်ကု ထဆောင်ရွက်လု ူ ည် လုြ်ထဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ားတွင်-

13. Any person who intends to engage in any activity or practice
shall submit an application for a license, if the activity or
practice involves:

(က) ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား အ

ံုားမပြု

ောားထ ော ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား ပ စ်ြါက၊

(ခ) ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား အစုအထြါင်ား ည် ြင်ရင်ားအမ ုားအစောား ၃ (Category 3)

(a) a radiation source that it is not using radioactive material or

မ
ုို့ ဟုတ်
မ
ုို့ ဟုတ် ယင်ား

က်

ြမ
ု ပု မင့််ထ ောြင်ရင်ားအမ ုားအစောားပ စ်ြါက၊

(ဂ) န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် ြါဝင်ြါက ဦားစီားဌောန
ဦားစီားဌောန

higher,
or

မ
ုို့ ဟုတ်

၁၄။

(b) radioactive material in aggregate form is Category 3 or

ုို့

တ်မှတ်ခ က်မ ောားနှင့််အညီ လုင်စင် ထလျှောက်

ောားရမည်။

(c) nuclear material,

ည် ြုေ်မ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ နှင့်် ၁၃ တို့အ
ု ရ တင်ပြလောထ ော ထလျှောက်လောွှ မ ောားကု စစစ်ပခင်ား၊ စစ်ထဆားပခင်ားမ ောား 14. The Department shall scrutinize each application form
submitted pursuant to Section 9, 10, 11 and 13 and shall

ထဆောင်ရွက်၍ (က) ခွင့််ပြုပခင်ား

မ
ုို့ ဟုတ် ပငင်ားြယ်ပခင်ား ပြုနုင် ည်။

(a)

grant or refuse;

(b)

grant the prior permission or any form of authorization

including as terms and conditions and tenurer of the
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(ခ)

က်ဆုင်ရောထလျှောက်
ထလျှောက်

ောားလော

ောားမှုကု ခွင့််ပြုြါက

ူကု စည်ားကမ်ားခ က်မ ောားနှင့််

က်ဆုင်ရော ခွင့််ပြုမန်ို့ တစ်ရြ်ရြ်ကု
(ဂ)
ကုထလျှောက်
၁၅။

က်ဆုင်ရောထလျှောက်
ောား ူ

ံ

တ်မှတ်

ောားမှုကု

ောားထ ော အခထကကားထငွ ထြားထဆောင် ထစပြီား authorization, charge for Authorization fee except exempted

က်တမ်ားတို့ုြါဝင် ည့်် ကကုတင်ခွင့််ပြုခ က်

ုို့မဟုတ်

(c)

ုတ်ထြားရမည်။
ပငင်ားြယ်ြါက

sources;

ပငင်ားြယ်ရ

ည့််

က ုားထကကောင်ားထ ော်ပြခ က်

provide an explanation for refusal, if in the case of

refusal.

ုို့ အထကကောင်ားပြန်ကကောားရမည်။

ြုေ်မ ၁၄ အရ ကကုတင်ခွင့််ပြုခ က်

မ
ုို့ ဟုတ် ခွင့််ပြုမန်ို့ တစ်ရြ်ရြ် ရရှ ူ

(က) ဤဥြထေနှင့်် ဤဥြထေအရ

ုတ်ပြန်

ောားထ

15. Any person obtaining prior permission or an authorization

ည်-

ော စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ား၊ အမန်ို့ထကကော်ပငောစော၊ အမန်ို့၊

(a) abide by applicable law and regulations, notification,

ညွှန်ကကောားခ က်မ ောားကု လုက်နှောရမည်။
(ခ) ကကုတင်ခွင့််ပြုခ က်

pursuant to Section 14 shall:

ုို့မဟုတ် ခွင့််ပြုမန်ို့ြါ စည်ားကမ်ားခ က်မ ောားကုလုက်နှောရမည်။

orders, and directives under this Law;
(b) abide by the terms and condition of the prior permittion or
authorization.

၁၆။

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်ရရှ ူ

(က) မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်

မ
ုို့ ဟုတ် လုင်စင်ရရှ ူ

မ
ုို့ ဟုတ် လုင်စင်

ရက်ထြါင်ား ၃၀ ကကုတင်၍ ဦားစီားဌောန

ုို့ ထလျှောက်

ည်-

က်တမ်ားတားု ရန် လုအြ်ြါက အဆုြါ
ောားရမည်။

16. Any person obtaining a registration or license shall:
က်တမ်ား မကုန်ဆံုားမီ အနည်ားဆံုား (a)

apply for a renewal

registration or license not later

than 30 days prior to the expiration of the current authorization
term;
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(ခ) လုြ်ထဆောင်မှု
ဦားစီားဌောန
၁၇။

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ား တစ်ခုခုကု ရြ်ဆုင်ားလုြါက ရြ်ဆုင်ားပခင်ား မပြုမီ ရက်ထြါင်ား ၆၀ ကကုတင်၍ (b)

ဦားစီားဌောန

the intended cessation of an authorized activity or practice.

ုို့ အထကကောင်ားကကောားရမည်။

ခွင့််ပြုမန်ို့တစ်ရြ်ရြ်ရရှ ူ

inform the Department not later than 60 days prior to

ည်

ခွင့််ပြုမန်ို့ြါ

ထ ော်ပြခ က်တစ်မ ုားမ ုားကု

ထပြောင်ားလဲပခင်ား

ပြုလုြ်

လုြါက 17. A person who obtained any authorization wants any
amendment specified in an Authorization shall obtain

ုို့ ကကုတင်အထကကောင်ားကကောား၍ အတည်ပြုခ က် ရယူရမည်။

permission in advance from the Department.

၁၈။

ထအောက်ြါအထကကောင်ားတစ်ရြ်ရြ် ထြေါ်ထြါက်ြါက မှတ်ြံုတင်လက်မတ
ှ ်

မ
ုို့ ဟုတ် လုင်စင် ြ က်ပြယ်

ည်-

18.

A registration or license shall be deemed void if one of

the following occur:

(က)
(ခ)

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်
မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်

ုို့မဟုတ် လုင်စင်
ုို့မဟုတ် လုင်စင်

က်တမ်ားတားု ထလျှောက်

ောားရန် ြ က်ကွက်ပခင်ား၊

က်တမ်ားတားု ပမြှင့််ထြားရန် ပငင်ားြယ်ခံရပခင်ား။

(a)fail to apply for renewal registration or license;
(b)refusal for renewing registration or license;
(c)revocation for a limited period of registration or license;

(ဂ)

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်

ုို့မဟုတ် လုင်စင်ကု ကောလအကန်ို့အ

တ်ပ င့်် ရုြ် မ်ားခံရပခင်ား၊
(d)cancellation of registration or license.

(ဃ)
၁၉။

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်

ုို့မဟုတ် လုင်စင်ြယ် က်ခံရပခင်ား၊

ုို့မဟုတ် လုင်စင်ရရှ ူ ည်-

19.

The registrant or Licensee:
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(က) ြုေ်မ ၁၈၊ ြုေ်မခွဲ(က)

မ
ုို့ ဟုတ် (ခ)

မ
ုို့ ဟုတ် (ဂ)တို့ြ
ု ါ အထကကောင်ား တစ်ရြ်ရြ်ထကကောင့်် မှတ်ြုံတင်လက်မှတ် (a)

မ
ုို့ ဟုတ် လုင်စင်ြ က်ပြယ် ည့်် ကစစရြ်တွင်
(ခ)

ြုေ်မ ၁၈ (ဃ)

တ်မှတ်ခ က်မ ောား နှင့််အညီ ပြန်လည်ထလျှောက်

ြါအထကကောင်ား တစ်ရြ်ရြ်ထကကောင့််

ကစစရြ်တွင် ပြန်လည်ထလျှောက်

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မတ
ှ ်

may re-apply for a registration or license in accordance

with the stipulation in the event of

ောားနုင် ည်။

မ
ုို့ ဟုတ် လုင်စင် ြ က်ပြယ်

ည့််

ောားခွင့်် မရှထစရ။

registration or license

deemed void pursuant to the Section 18 Sub-section (a) or
(b) or (c) ;
(b)

shall not have the right to apply in the case of

registration or license which was deemed void pursuant to the
Section 18 Sub-section (d).
၂၀။

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊

ြစစည်ားတစ်မ ုားမ ုားကု

ထရေီယု

တင် ွင်ားပခင်ား

တတကကွပေြ်ြစစညား် ၊
မ
ုို့ ဟုတ်

တင်ြို့ပု ခင်ား

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ားနှင့််
ထဆောင်ရွက်လု ူ

လည်ားလုက်နှောရမည်။

၂၁။

ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစညား် ၊ အ

ည်

န်ားခ ုြ် 20. Any person who intends to import and export of radiation

တည်ဆဲဥြထေမ ောားကု

source, radioactive material, nuclear material and a controlled
item shall abide by the applicable laws.

ံုားပြုပြီားထလောင်စော၊ ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊ 21. Any person who intends to re-export of radioactive waste,

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် တစ်မ ုားမ ုားကု ပြန်လည်တင်ြို့ပု ခင်ားအောား ထဆောင်ရွက်လု

ူ ည် တည်ဆဲဥြထေမ ောားကုလည်ား spent fuel, radiation source, radioactive material, and nuclear
material shall abide by applicable Law.

လုက်နှောရမည်။

အခန်ီး(၆)

Chapter VI
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Radiation Protection

ဓ တ်ဒရ င်ပခည်က ကြွယ်ဒရီး

၂၂။

ဦားစီားဌောန

22.

ည် -

(က) လူနှင့်် ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်အောား

အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်

င့််မှု

အနတရောယ်မှ

The Department shall:
(a) laid down the basic requirements for protection

ကောကွယ်နင
ု ်ထရားအတွက် အထပခခံလုအြ်ခ က်မ ောားကု ခ မှတ်ရမည်။

of people and the environment against harmful
effects of ionization radiation;

(ခ)

လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််
င့််ထရောက်ခွင့််ပြု

လုြ်ငန်ားမ ောား

လုြ်ကုင်ထနထ ော

ည့်် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြမောဏကု

လူြုဂဂုလ်မ ောားအတွက်

အမ ောားဆံုား

(b)

establish maximum dose limits that may not be
exceeded for persons who conduct activities and

တ်မှတ်ထြားနုင်ထရား ထဆောင်ရွက်ရမည်။

practices;
(ဂ) စစစ်

ောားထ ော

ြင်ရင်ား၊

လုြ်ထဆောင်မှု

န်ားခ ုြ်မှုထအောက်မှ ကင်ားလွတ်ခွင့််

မ
ုို့ ဟုတ်

လုြ်ငန်ားမ ောားကု

တ်မှတ်ထြားနုင်ထရား ထဆောင်ရွက်ရမည်။

တ်မှတ်ခ က်မ ောားအရ

(c)

identify

sources,

activities or practices to be

exempted (clearance Level) from regulatory control
in accordance with the requirements;

35
(ဃ) ခွင့််ပြုမန်ို့

ုတ်ထြား

ောားထ

တ်မှတခ
် က်မ ောားအရ

ော လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့်် လုြ်ငန်ားမ ောားတွင် အ
န်ားခ ုြ်ပခင်ားမှ

ယ်ရှောားခွင့််

ည့်် ြင်ရင်ားကု

(d) establish clearance levels below which a source

အနတရောယ်ကင်ားအဆင့််မ ောား

within authorized activities and practices can be

ံုားပြုလ က် ရှ

ပြုနုင်ထရားအတွက်

released from regulatory control;

တ်မှတထ
် ြားနုင်ထရား ထဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) မည် ည့်် လုြ်ထဆောင်မှု
ုတ်ထြားပခင်ားမပြုမီ

မ
ုို့ ဟုတ်

လုြ်ငန်ားကုမဆု ထဆောင်ရွက်လု ူကု

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ကောကွယ်ထရားအတွက်

လုအြ်ခ က်မ ောားကု လက်ခံက င့််

မပ စ်မထန

(e)

ခွင့််ပြုမန်ို့ တစ်ရြ်ရြ်ကု
လုက်နှောရမည့််

ensure the person who intending to conduct any
activity or practice shall apply basic requirements

အထပခခံ

for

ံုားနုင်ထထစရား စစစ်ထဆောင်ရွက် ရမည်။

radiation

protection

before

issuing a

registration certificate or License;
၂၃။

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်ရရှ ူ

မ
ုို့ ဟုတ်

လုင်စင်ရရှ ူ

ည်

လူနှင့်် ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု 23.

အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည် င့််ထရောက်မှု အနတရောယ်မှကောကွယ်ရန် ခွင့််ပြုမန်ို့ရ လုြ်ထဆောင်မှု
န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့််

န ျူကလီားယောားလံုခခံုမှုရှထစထရားတို့က
ု ု

The registrant or licensee shall abide by the provisions

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ား၏ of this Law and basic requirements to protect people and the

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန်ားခ က်မ ောား၊

environment from the harmful effect of ionization radiation for
the safety and security of the authorized activity or practice.

တ်မှတခ
် က်မ ောားနှင့််အညီ လုက်နှောရမည်။
အခန်ီး (၇)
ဒရေယသ
ု တတကကြွပင်ရင်ီးမ ီး

Chapter VII
Radioactive Sources
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၂၄။

ဦားစီားဌောန

ည် ထရေီယု

၎င်ားြင်ရင်ားမ ောား၏

အ

ထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားစွော

တတကကွြင်ရင်ားမ ောားနှင့်် ထရေီယု တတကကွြင်ရင်ားကုအ

ံုားပြုနုင်
စီမံ

ည့််

က်တမ်ားအတွင်ားနှင့််

ောားရှမှုနှင့််လံုခခံုစွော

ကောကွယ်

အ

ံုားပြု

ောားရှမှုတုို့ကု

ားံု ပြု

ောား ည့်် ြစစည်ားမ ောားကု 24.

က်တမ်ား

ကုန်ဆံုားထ ောအခါ

န်ားခ ုြ်နုင်မည့််

အ

ည် ထရေီယု
ုတ်ပြန်

တတကကွပေြ်ြစစည်ားမ ောားကု အမ ုားအစောားခွဲပခောား

ောားထ ော

တ်မှတ်ရောတွင်

ထရေီယု တတကကွြင်ရင်ားမ ောား အမ ုားအစောားခွဲပခောား

တ်မှတ်

အပြည်ပြည်ဆုင်ရော 25.

ဦားစီားဌောန

ယင်ားတွင်ြါဝင်ထ
၂၇။

တတကကွြင်ရင်ား၏
ောားရှရမည်။

၂၈။

ဦားစီားဌောန

The Department shall adopt a system for the

of radioactive sources by internationally recognized guidance.
ည်
ော

ထရေီယု

တတကကွြင်ရင်ားမ ောားကု

အမ ုား ောားအဆင့််စောရင်ား ွင်ား

မှတ်တမ်ားပြုစု

ရမည်။ 26.

ထရေီယု တတကကွြင်ရင်ားကု

ြင
ု ်ဆုင်အ

ံုားပြုခွင့််ရရှ

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့််

ောား ူ ည်

The Department shall develop a national register of

radioactive sources.

တင်ားအခ က်အလက်မ ောားကု ကောကွယ်ရန် အစီအမံမ ောားခ မှတ် ထဆောင်ရွက် ရမည်။

ဤဥြထေနှင့််အညီ

စီမံ

to ensure that they are safely

ည့်် စနစ်အတင
ု ်ား categorization of radioactive material based on categorization

တ်မှတရ
် မည်။
၂၆။

sources are incorporated
useful lives.

ဦားစီားဌောန
အမှတ်ပြု

radioactive sources and devices in which such radioactive

စနစ်တစ်ရြ် managed and securely protected during and at the end of their

ောားရှရမည်။
၂၅။

The Department shall have a system of control over

The appropriate measures should be

taken to protect information contained in the national register.
ယင်ားထရေီယု 27.

န ျူကလီားယောားလံုခခံုမှုရှထစထရားအတွက်

The person who possesses an authorization of

radioactive sources in accordance with this Law has the prime
responsibility for ensuring safety and security of radioactive
sources.

ည် နုင်ငံထတော်၏ နယ်နမတ်မှပ စ်ထစ၊ နယ်နမတ် ပုို့ စ်ထစ၊ နယ်နမတ်အတွင်ားပ စ်ထစ၊ နယ်နမတ်ကု 28.

ပ တ် န်ား၍ပ စ်ထစ ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောား

မ
ုို့ ဟုတ်

The Department shall issue basic requirements based

on internationally recognized guidance for transport of
radiation source, radioactive material and nuclear material or

37
န်ားခ ုြ်ြစစည်ားတစ်မ ုားမ ုားကု
အထပခခံ၍ လုအြ် ည့််
၂၉။

ယ်ယူြထ
ုို့ ဆောင်ပခင်ားအတွက် အပြည်ပြည်ဆုင်ရောအ

တ်မှတခ
် က်မ ောားကု

မှတ်ြုတ
ံ င်လက်မှတ်ရရှ ူ

ထြ ောက်ဆံုားပခင်ား
ြစစည်ားဥစစော

မ
ုို့ ဟုတ်

ူ

ည်

န်ားခ ုြ်မှုထအောက်မှ ထရေီယု

င့််ထရောက်မထ
ှု ကကောင့်် လူြုဂဂုလ်မ ောားအောား

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်တွင် ြ က်စီားဆံုားရံှုားပခင်ား

ပ စ်ထြေါ်လောြါက ဦားစီားဌောန

State.

ုတ်ပြန်ထဆောင်ရွက်ရမည်။

မ
ုို့ ဟုတ် လုင်စင်ရရှ

မ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်ထရောင်ပခည်

အမှတ်ပြု လမ်ားညွှန်ခ က်မ ောားကု controlled items from, to, within or through the territory of

တတကကွြင်ရင်ားမ ောား 29.

ခုက်ေဏ်ရော ရထစပခင်ား၊

မ
ုို့ ဟုတ် အပခောားမည် ည့််

ုို့ ခ က်ခ င်ားအစီရင်ခံနုင်ရန် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ကောကွယ်ထရားအရောရှကု ခန်ို့

The registrant or licensee shall designate a Radiation

Protection Officer whose responsibilities include promptly
report to the Department any loss of control over radioactive

ခုက်မမ
ှု ုားမဆု sources, or any other situation or incident in connection with a
ောားရမည်။

radioactive source that may pose a significant risk of
radiological injury to persons or substantial damage to
property or the environment or any other damage.

၃၀။

ဦားစီားဌောန

ည် ထကော်မတီ၏လမ်ားညွှန်မှုပ င့်် ြင
ု ်ရှင်မ့်ဲြင်ရင်ားမ ောားကု ခ က်ခ င်ားပြန်လည်

အမ ုား ောားအဆင့််မဟောဗ ျူဟောနှင့််
ြူားထြါင်ားထရားဆွဲ

လုြ်ငန်ားစဉ်မ ောားကု

က်ဆုင်ရော

အစုားရဌောနအ ွဲ့ွဲ

အစည်ားမ ောားနှင့််

The Department, with the guidance of the Committee,

shall coordinate with relevant government bodies to develop a
national policy and strategy for promptly gaining or regaining
control over orphan sources.

ောားရှရမည်။

Chapter VIII

အခန်ီး(၈)
န ျူကလီးယ ီးအဒ

န်ားခ ုြ် နုင်ထရားအတွက် 30.

က်အအုမ ီး ဒ

ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးဒရီး

Safety of Nuclear Facilities
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၃၁။

န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံု တည်ထဆောက်မှု

ယင်ားနှင့််ဆက်စြ်ထ ော
လုင်စင်ထလျှောက်
၃၂။

လုြ်ထဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ်

မ
ုို့ ဟုတ် လည်ြတ်လုြ်ကုင် ထဆောင်ရွက်မှု

လုြ်ငန်ား

ထဆောင်ရွက်လု

ူ ည်

မ
ုို့ ဟုတ် 31.

Any person who intends to construct or operate a

အညီ nuclear facility or to conduct related activities or practices shall

ဤဥြထေနှင့််

apply a licence in accordance with this law.

ောားရမည်။

ြုေ်မ ၃၁ အရ လုင်စင်ရရှ

ူ ည် န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံုနှင့်် ယင်ားနှင့််ဆက်စြ်ထ ော လုြ်ထဆောင်မှုနင
ှ ့်် 32.

လုြ်ငန်ားမ ောားတွင် န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့်် န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရား တို့အ
ု တွက် စီမံ

ောားရှရမည်။

The Licensee pursuant to Section 31 shall conduct

management for ensuring the safety and security of the nuclear
facility and of all activities and practices associated with it.

၃၃။

ဦားစီားဌောန

စနစ်တက

ည် န ျူကလီားယောား အထဆောက်အအံုမ ောားနှင့်် ယင်ားနှင့််ဆက်စြ်ထ ော လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့်် လုြ်ငန်ားမ ောားကု 33.

န်ားခ ုြ်နုင်ရန်

ထအောက်ထ ော်ပြြါကစစရြ်မ ောားနှင့််စြ်လ ဉ်ား၍

လုအြ် ည့််

Department

တ်မှတ်ခ က်မ ောားကု requirements

shall

develop

the

regulatory

for control of nuclear facilities and related

activities and practices as following issues ;

ုတ်ပြန်ထဆောင်ရွက်ရမည်(က) လုြ်ငန်ားထနရောထရွားခ ယ်ပခင်ားအြါအဝင် လုြ်ငန်ားထနရော စစစ်

ံုား

ုတ်ထြားပခင်ားဆုင်ရော စံ

(ဂ) အဆုပြု

ောား ည့်် လုြ်ငန်ားထနရောနှင့်် န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံု အနီားတစ်ဝုက်ရှ ထန
ု

ုို့ အ

(a) Site evaluation including site selection criteria;

ြ်အကဲပ တ်ပခင်ား၊

(ခ) လုင်စင်

အြါအဝင် ပြည် ူလူ

The

တ်မှတခ
် က်မ ောားအြါအဝင် လုင်စင်

(b) Licensing including licensing criteria;

ုတ်ထြားပခင်ား၊

ထြားပခင်ားနှင့်် ထဆွားထနွားအကကံပြုမှုမ ောား ထဆောင်ရွက်ပခင်ား၊

ုင်

ူမ ောား

(c) Notification and consulting to the members of public,
including persons residing in the vicinity of a proposed
site and nuclear facility;
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(ဃ) န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံုဆုင်ရောလုြ်ငန်ားလုြ်ကုင်ထဆောင်ရွက်
တ်မှတ၍
်

က်တမ်ားတစ်ထလ ောက်

တ်မှတပ် ခင်ားဆုင်ရော စံ

တ်မှတ်ခ က်ကု

(စ) န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံုဆုင်ရောလုြ်ငန်ား

က်

(d) Define qualification and conduct training, to be

အရည်အခ င်ားမ ောားကု

င်တန်ားမ ောားထြားပခင်ား၊ ကွျ မ်ားက င်မပှု ြည့််မီထစပခင်ားနှင့်် ထလ့်က င့််ြ ုားထ

(င) န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံု၏
အခ န်ကောလ

ူ၏

ယင်ားအောား

competent and trained for nuclear facility operators;

ောင်ထြားပခင်ား၊

အပြီားတင
ု ်

(e) Define criteria for determining when a nuclear facility

ြတ် မ်ားမည့််

must be permanently shut down;

တ်မှတထ
် ြားပခင်ား၊

(f) Laid down the planning for decommisisoning of

မ်ားပခင်ားနှင့်် စြ်လ ဉ်ား၍ ဘဏ္ဍောထရားကစစ အြါအဝင်

nuclear facilities including finance;

အစီအစဉ်မ ောား ခ မှတ်ပခင်ား၊
(ဆ)

လုြ်ငန်ား

က်

မ်ားပခင်ားမတုင်ခင်၊

န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံု၏
၃၄။

လုင်စင်ရရှ ူက

ထရောက်ရှထကကောင်ား
ပြ နုင်

က်ထ

ည့်် အထပခအထန

က်

က်တမ်ားတစ်ထလျှောက် မှတ်တမ်ားမ ောား

န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံု
ပြနင
ု ်မှု မရှထ
ုို့ မထရောက်မအ
ီ

မ်ားထနစဉ်အတွင်ားနှင့််

က်

ားမီနှင့်် အပခောား က်ဆုင် ည့််
ဦားစီားဌောန

ည်

မ်ားပခင်ား

က်

(g) Retention of records for the lifetime of a nuclear facility

မ်ားပြီားထနှောက်

before, during, and after decommissioning;

န်ား မ်ားပခင်ား၊

စီမံခ က်၏

ထနှောက်ဆံုားအဆင့််

ုို့ 34.

The Department shall control over an authorized facility

တ်မှတ်ခ က်မ ောားနှင့်် ကုက်ညီ ပြည့််စံုထကကောင်ား until the licensee has demonstrated and confirmed/ approved

ုအထဆောက်အအံုကု ဆက်လက်

န်ားခ ုြ်

ောားရမည်။

that facility is not the final stage /end state of the
decommissioning

plan

and

requirements have been met.

other

relevalent

regulatory
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အခန်ီး(၉)
အဒရီးဒပေါ်ပပင်

၃၅။

ဦားစီားဌောန

ည် န ျူကလီားယောား

ကကောားဝင်ထဆောင်ရွက်ပခင်ားအတွက်

Chapter IX

င်မှုနင
ှ ့််တု့်ပပန်မှု

Emergency Preparedness and Response

မ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ဆုင်ရော အထရားထြေါ်အထပခအထန ပ စ်ထြေါ်ခဲ့်လျှင် 35.

လုင်စင်ထလျှောက်

ောား ူ

ထရားဆွဲတင်ပြရမည့််

ကကုတင်ပြင်ဆင်ပခင်ားနှင့််တို့ပံု ြန် to be approved for prepareness and response plan prepared by
Licensee for Nuclear and Radiological emergency intervention.

ထဆောင်ရွက်ထရားစီမခ
ံ က်ကု အတည်ပြုထြားနုင်ရန် စည်ားကမ်ားခ က်မ ောား ခ မှတ်ရမည်။
၃၆။

ဦားစီားဌောန

(က)

န ျူကလီားယောား

ည်-

36.
မ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ဆုင်ရော အထရားထြေါ်အထပခအထနအတွက် ကကုတင်ပြင်ဆင်ပခင်ားနှင့််

တံို့ပု ြန်ထဆောင်ရွက်ထရားဆုင်ရော

အမ ုား

ောားအဆင့််

စီမခ
ံ က်တစ်ရြ်ကု

ြုေ်မ

၃၅

နှင့််

ြုေ်မ

၃၆(က)

ြါ

အထရားထြေါ်ဆုင်ရော

လုင်စင်ရရှ ူ

ပ စ်ထြေါ်လော

ည့််အခါ

ည်

န ျူကလီားယောား

ဦားစီားဌောနက

ထရားစီမခ
ံ က်နှင့််အညီ ထဆောင်ရွက်ရမည်။

မ
ုို့ ဟုတ်

အတည်ပြုထြား

စီမခ
ံ က်မ ောားကု

ြံမ
ု ှနပ် ြန်လည်

ည့််

ံုား

ြ်ပခင်ား၊

(b) periodically review, modify and drill as emergency plans
pursuant to Section 35 and Section 36 sub-section (a).

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ဆုင်ရောအထရားထြေါ်
ောား

(a) develop a national Preparedness and Response Plan for

bodies and obtain approval from the committee;

ပ ည့််စွက်တင်ပြပခင်ားနှင့်် ကကုတင်ထလ့်က င့််ပခင်ားမ ောားကု ထဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၇။

The Department shall-

အပခောားထ ောအထရားထြေါ်အထပခအထနတံို့ပု ြန် emergency situation coordinate with relevant government

ထဆောင်ရွက် ည့်် အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောားနှင့်် ြူားထြါင်ား ထရားဆွဲ၍ ထကော်မတီ၏အတည်ပြုခ က်ကု ရယူရမည်။
(ခ)

The Department shall establish regulatory requirements

အထရားထြေါ်အထပခအထန

အထပခအထန 37. In the event of a nuclear or radiological emergency, the

တံို့ပု ြန်ထဆောင်ရွက် licensee shall carry out in accordance with the emergency plan
approved by the Department.
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၃၈။

န ျူကလီားယောား

ညစ်ညမ်ားမှု

ည်

မ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ဆုင်ရော အထရားထြေါ်အထပခအထနပ စ်ထြေါ်လောြါက ထရေီယု

နုင်ငံထတော်၏နယ်နမတ်ကု

ပ တ်ထက ော်၍

ြ ံွဲ့နန
ှံို့ ုင်

ည့််

အနတရောယ်ရလျှ
ှ င်

အပြည်ပြည်ဆုင်ရောအဏုပမျူစွမ်ားအင်ထအဂ င်စီ လ
ုို့ ည်ားထကောင်ား ဓောတ်ထရောင်ပခည်
ခုက်မပှု စ်ထြေါ်နုင် ည့််

တတကကွ 38.

ထကော်မတီ

In the event of a nuclear or radiological emergency that

ည် poses a risk that radioactive contamination could spread

ုတ်လွှတ်မှုထကကောင့်် ရုြြ
် င
ု ်ားဆုင်ရော beyond the boundaries of the State, the committee shall

က်ဆုင်ရောနုင်ငံ၏ အောဏောြင
ု ်အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား လ
ုို့ ည်ားထကောင်ား ခ က်ခ င်ားအထကကောင်ား immediately notify the International Atomic Energy Agency and

ကကောားရမည်။

the relevant authorities of any State which is or may be
physically affected by a release that could be of radiological
significance for that State.

၃၉။

ဦားစီားဌောန

ည်

စောခ ုြ်စောတမ်ားမ ောားြါ

နုင်ငံထတော်က

အတည်ပြုြါဝင်

တ်မှတ်ခ က်မ ောားအရ

အထရားထြေါ်အထပခအထနမ ောားတွင်

လက်မတ
ှ ်ထရား

န ျူကလီားယောား

ုား

ောားထ ော

မ
ုို့ ဟုတ်

တင်ားအခ က်အလက်နှင့်် လုအြ် ည့််အကူအညီမ ောားကု ထ

ဆက် ွယ်ရမည့်် အ ွဲ့ွဲ အစည်ားအပ စ် ထဆောင်ရွက်ရမည်။

ုင်ရ သတတျုတီးဒ

The Department shall serve as the point of contact for

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ဆုင်ရော providing any information or assistance regarding nuclear or
ောက်ြ့်န
ံ ုင် ထရားတို့အ
ု တွက် radiological emergencies

under

the

terms

of relevant

international instruments undertaken by the State.

အခန်ီး(၁၀)
ဒရေယသ
ု တတကကြွပေပ်ပစစညီး်

အပြည်ပြည်ဆုင်ရော 39.

Chapter X
်ပခင်ီးနှင့််သန့််စင်ပခင်ီး

Mining and Processing of Radioactive Material

42
၄၀။

အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည် င့််ထရောက်မထ
ှု ကကောင့််

ရှင်ားထရားကု ပခမ်ားထပခောက်နုင် ည့််

တတုတူားထ ော်ပခင်ား၊

က န်ားမောထရားနှင့််

န ျူကလီားယောားထဘား

အနတရောယ်ကင်ား 40.

န်ို့စင်ပခင်ားလုြ်ငန်ားမ ောား ထဆောင်ရွက်လု ူ ည် ဦားစီားဌောန

တ်မှတခ
် က်မ ောားနှင့််အညီ န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားဆုင်ရော လုင်စင်ထလျှောက်

Any person who intends to conduct mining and

ုို့ processing involving the materials that could pose health and
get harmful effects of ionization radiation shall apply licences

ောားရမည်။

to the Department for Nuclear Safety.
၄၁။

ြုေ်မ

၄၀

အရ

လံုခခံုထရားတို့အ
ု တွက် စီမံ

၄၂။

ဦားစီားဌောန

လုင်စင်ရရှ ူ ည်

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့််န ျူကလီားယောား 41.

responsibilities for nuclear safety and nuclear security.

ောားရှရမည်။

ည်

အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်

ယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားကု

င့််ထရောက်မထ
ှု ကကောင့််

ပခမ်ားထပခောက်နုင် ည့််

အနတရောယ်ကင်ားစွောထဆောင်ရွက်ထရားအတွက် လုင်စင်

က န်ားမောထရားနှင့််

တတုတူားထ ော်ပခင်ား၊

န ျူကလီား 42. The Department shall have responsibilities for specifying the

န်ို့စင်ပခင်ားလုြ်ငန်ားမ ောား licensing criteria for safe operation of mining and processing

ုတ်ထြားပခင်ားဆုင်ရော လုအြ်ခ က်မ ောား တ်မှတ်ပြီား ထကော်မတီ၏

ဦားစီားဌောန

ယူထရနီယံနှင့််
လုြ်ငန်ား က်

ည်

which could threaten the health and nuclear safety due to the
exposure of ionization radiation and obtaining the approval of

အတည်ပြုခ က် ရယူရမည်။

၄၃။

The Licensee, Pursuant to Section 40, shall have

the Committee.

တတုတူားထ ော်ပခင်ားဆုင်ရော ထဆောင်ရွက်မမ
ှု ောားပ စ် ည့်် ရှောထ ွပခင်ား၊ စမ်ား ြ် တူားထ ော်ထပမမှ 43.The Department shall develop, in coordination with relevant

ုရီယတ
ံ ို့ုကု ယ်

ုတ်ပခင်ား၊

တူားထ ော်ပခင်ား၊

န်ို့စင်စက်ရံု

ူထ

ောင်ပခင်ား၊

ယ်ယူြို့ထ
ု ဆောင်ပခင်ား၊ ministries and/or organizatioins, a system of monitoring and

မ်ားပခင်ား၊ ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစည်ားမ ောားကု စီမခ
ံ န်ို့ခွဲပခင်ား တို့ုအတွက် ဓောတ်ထရောင်ပခည်ကောကွယ်ထရား၊

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊ န ျူကလီားယောား လံုခခံုထရားဆုင်ရော စံ

တ်မှတခ
် က်မ ောားနှင့််

အပခောားထ ော

inspection in order to verify compliance with standards of
radiation protection, safety, security and other applicable

43
တည်ဆဲစည်ားမ ဉ်ားဆုင်ရော

လုအြ်ခ က်မ ောားနှင့််

က်ဆုင်ရောဝန်ကကီားဌောနမ ောားနှင့််ပ စ်ထစ၊

ကုက်ညီမှု

ရှမရှ

စစ်ထဆားအတည်ပြုနုင်ရန် regulatory requirements related to mining and processing of

က်ဆုင်ရော အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောားနှင့််ပ စ်ထစ ညြှနှုင်ား၍ ထစောင့််ကကည့််စစ်ထဆားပခင်ားနှင့်် radioactive materials, such as exploration, removal of Uranium
and Thorium ore from a site, excavation, construction and

စံုစမ်ားစစ်ထဆားပခင်ားဆုင်ရော အစီအမံမ ောား ခ မှတ် ထဆောင်ရွက်ရမည်။

operation

of

processing

facility,

transportation,

decommissioning and waste management.
၄၄။

ယူထရနီယံ

မ
ုို့ ဟုတ်

ုရီယြ
ံ ါဝင်ထ

န်ို့စင်ပခင်ားတို့ုကုထဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
အခ က်အလက်မ ောားကု ဦားစီားဌောန

ော

လုင်စင်ထလျှောက်

လုြ်ငန်ားခွင်တစ်ခုမှ
ောား ူ ည်

ထဆောင်ရွက်မည့််

တတုရုင်ားတူားထ ော်ပခင်ားနှင့်် 44.
လုြ်ငန်ားစဉ်

Applicants for a licence to conduct mining or processing

ဆုင်ရော activities involving uranium or thorium ore shall provide
information of the specific activities to be carried out to the

ုို့ တင်ပြရမည်။

Department.
၄၅။

ယူထရနီယံ

လုင်စင်ရရှ ူ
(က)

မ
ုို့ ဟုတ်

ုရီယံြါဝင်ထ ော

တတုရုင်ားတူားထ ော်ပခင်ားနှင့််

န်ို့စင်ပခင်ားတို့ုကု ထဆောင်ရွက်ရန်အတွက် 45.

involving uranium or thorium ore shall-

ည်န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့််

လံုခခံုထရားတို့အ
ု တွက်

လုင်စင်ဆုင်ရော (a) bear primary responsibility for ensuring nuclear safety and
security;

စည်ားကမ်ားခ က်မ ောားကု လုက်နှောထဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ဦားစီားဌောနက
စည်ားမ ဉ်ားမ ောား၊

The licensee to conduct mining or processing activities

ထတောင်ားဆုထ ော
လုင်စင်ြါ

တင်ားအခ က်အလက်မ ောားကု
တ်မှတခ
် က်မ ောားနှင့််

ဝင်ထရောက်စစ်ထဆားမှုမ ောားကု ခွင့််ပြုရမည်။

ြံြ
့် ုားထြားရမည့််အပြင်

ကုက်ညီထကကောင်ား

တည်ဆဲ (b) provide information requested by the Department and allow

အတည်ပြုနုင်ရန် to access verify compliance with applicable regulations and
licence conditions;

44
(ဂ)

တတုတူားထ ော်ပခင်ားနှင့််

န်ို့စင်ပခင်ားတို့န
ု ှင့််

က်ဆုင်

ည့်် မှတ်တမ်ားမ ောားကု

န်ား

မ်ား

ောားရမည်ပ စ်ပြီား၊ (c) maintain records of mining and processing activities and
make them available for inspection as required by the

ဦားစီားဌောနက လုအြ်၍ စံုစမ်ားစစ်ထဆားမှုပြုြါက တင်ပြနုင်ရမည်။

Department.
အခန်ီး(၁၁)

Chapter XI

ဒရေယသ
ု တတကကြွပေပ်ပစစညီး် မ ီး သယ်ယပု့်ဒ

၄၆။

ဦားစီားဌောန

ထရေီယု

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊

တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစည်ား၊

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် နှင့််

တ်မှတ်ခ က်မ ောားနှင့််အညီ ဓောတ်ထရောင်ပခည်

အ

န်ားခ ုြ်ြစစညား် မ ောား

ခွင့််ပြုမန်ို့ရရှ ူ

ည်

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား၊

ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစည်ား၊
န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် နှင့််

ယ်ယူြထ
ုို့ ဆောင်ပခင်ားအတွက်

င့််ထရောက်မှုမှ ကောကွယ်ထရား၊ န ျူကလီားယောားထဘား

အ

The Department shall establish the requirements for

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ radition protection, safety and security in accordance with

ံုားပြုပြီားထလောင်စော၊

အနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့််န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားတို့ုအတွက် အစီအမံမ ောားကု

၄၇။

Transport of Radioactive Material

ည် နုင်ငံထတော်၏ နယ်နမတ်မပှ စ်ထစ၊ နယ်နမတ် ပုို့ စ်ထစ၊ နယ်နမတ်အတွင်ားပ စ်ထစ၊ နယ်နမတ်ကု 46.

ပ တ် န်ား၍ပ စ်ထစ

အပြည်ပြည်ဆုင်ရော

င်ပခင်ီး

တ်မှတန
် ုင်ထရား ထဆောင်ရွက်ရမည်။

ံုားပြုပြီားထလောင်စော၊
န်ားခ ုြ်ြစစည်ားမ ောားကု

international standards for the transport of radioactive waste,
spent fuel, radiation source, radioactive material, nuclear
material and controlled items to, from, within, or through the
jurisdiction of the State.

ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ 47.

The person authorized to engage in the transport of

ယ်ယူြို့ထ
ု ဆောင်ပခင်ား radioactive waste, spent fuel, radiation source, radioactive

45
ပြုလုြ်ထနစဉ်အတွင်ား
စီမံ

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့််

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရား

တို့အ
ု တွက် material, nuclear material and controlled items shall conduct
measure for nuclear safety and security during transport.

ောားရှရမည်။

အခန်ီး(၁၂)

Chapter XII

ဒရေယသ
ု တတကကြွစြွန့််ပစ်ပစစညီး် နှင့််အသီးု ပပျုပပီးဒလ င်စ မ ီး စမခန့််ခြွပခင်ီး

၄၈။

ဦားစီားဌောန

Radioactive Waste and Spent Fuel

ည် ထကော်မတီ၏အတည်ပြုခ က်ပ င့်် အမ ုား ောားအဆင့်် ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစညား် နှင့်် အ

ထလောင်စောစီမခ
ံ န်ို့ခမ
ွဲ ှုဆုင်ရော လုြ်ငန်ားစီမခ
ံ က်ကု ထရားဆွဲ

ံုားပြုပြီား 48. The Department shall prepare plan as a national policy and
strategy for Radioactive Waste and Spent Fuel with the approval

ုတပ် ြန်ရမည်။

of Committee.
၄၉။

နုင်ငံထတော်အတွင်ားရှ လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့်် လုြ်ငန်ားမ ောားမှ

န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံုမ ောားလည်ြတ်ပခင်ားမှ
(က)

မူရင်ားနုင်ငံ ုို့

ွက်ရှလောထ ော အ

ပြန်လည်တင်ြရ
ုို့ မည်။

နှင့််လုြ်ငန်ားမ ောားကုထဆောင်ရွက်ထနထ ော
ထခတတ

ောားရှရန် စီစဉ်

ောား

ွက်ရှလောထ ော ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစညား် မ ောားနှင့်် 49.

အ ွဲ့ွဲ အစည်ား၏

ည့်် အထဆောက်အအံု

တ
ဲ ွင်

က်ဆုင်ရော

လုြ်ထဆောင်မှု

ထရေီယု တတကကွစွန်ို့ြစ်ြစစညား် မ ောား
မ်ားဆည်ား

ောားရမည်။

resulting

from the activities and

practices and spent fuel resulting from the operation of nuclear

ံုားပြုပြီား ထလောင်စောမ ောားကု-

ပြန်လည်တင်ြပုို့ ခင်ားမပြုမီ

Radioactive waste

ကု

facilities in the State shall be:
(a) sent back to the country of origin and stored in the
temporarily

storage

facilities

Organizations before re-export;

of

the

concern

46
(ခ)

အပြည်ပြည်ဆုင်ရောအဏုပမျူစွမ်ားအင်ထအဂ င်စီ၏ န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ား ထရားဆုင်ရော

(b) disposed in a manner consistent with fundamental
Safety Principles of IAEA.

အထပခခံလုအြ်ခ က်မ ောားနှင့်် အညီ စွန်ို့ြစ်ပခင်ားပြုရမည်။
၅၀။

လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််

မ
ုို့ ဟုတ် အ

လုြ်ငန်ားမ ောားကု

ထဆောင်ရွက်ထနထ

ော

အ ွဲ့ွဲ အစည်ား ည်

ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစည်ား 50. An authorized person or entity who operates the activities
and practices regarding Radioactive Waste and Spent Fuel

ံုားပြုပြီား ထလောင်စောမ ောား နှင့််စြ်လ ဉ်ား၍-

shall(က)

န ျူကလီားယောားထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရားနှင့်် န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားတို့အ
ု တွက် ခွင့််ပြုမန်ို့ ြါ (a) abide by the term and condition of the authorization for the
Nuclear safety and security;

စည်ားကမ်ားခ က်မ ောားကု လုက်နှောရမည်။
(ခ)

အထဆောက်အအံုြတ် မ်ားပြီား ည့််အ

ြါဝင် ည့်် အစီအစဉ်တစ်ရြ်ကု ပြုစု

စဉ်ဆက်မပြတ် ထစောင့််ကကည့််တုင်ားတော

န်ားခ ုြ်မှု (b) prepare action plan that includes both active and passive
institutional controls (regular surveillance) until the closure of

ောားရမည်။

that facility.
Chapter XIII

အခန်ီး(၁၃)
န ျူကလီးယ ီး
၅၁။

ဦားစီားဌောန

ည်

ခုက်ပ က်စီး

န ျူကလီားယောား

ုီးရှုီးမှု

ုင်ရ အက ျုီးဝင်မန
ှု ှင့််ဒပီးဒလ ်ရန်တ ဝန်ရှမှု

ခုက်ြ က်စီားဆံုားရံှုားမှုဆုင်ရော

အက ံုားဝင်မှုနင
ှ ့််ထြားထလ ော်ရန်

ရှမှုနှင့််စြ်လ ဉ်ား၍ အပြည်ပြည်ဆုင်ရော ကတကဝတ်မ ောား၊ စောခ ုြ်စောတမ်ားမ ောားနှင့််အညီ ထဆောင်ရွက်ရမည်။

Liability and Coverage for Nuclear Damage
တောဝန် 51. The Department shall conduct with regard to Liability and
Coverage for Nuclear Damage in accordance with the
International obglations and treaties.

47
၅၂။

ဦားစီားဌောန

ည် ထကော်မတီ၏အတည်ပြုခ က်ပ င့််

ထြားထလ ော်ရန်တောဝန်ရှမှုတန
ုို့ ှင့််စြ်လ ဉ်ား၍

လုအြ်ထ

န ျူကလီားယောား

ခုက်ြ က်စီားဆံုားရံှုားမှုဆုင်ရော အက ံုားဝင်မှုနှင့်် 52. The Department shall develop required notification, order

ော အမန်ို့ထကကော်ပငောစော၊ အမန်ို့၊ ညွှန်ကကောားခ က်မ ောားကု ထရားဆွဲ and directives for Liability and Coverage for Nuclear Damage
with the approval of Committee.

ုတ်ပြန်ရမည်။

၅၃။

န ျူကလီားယောားဆုင်ရော

စောခ ုြ်စောတမ်ားမ ောားနှင့််အညီ

ခုက်ြ က်စီားဆံုားရံှုားမှုအတွက်
န ျူကလီားယောား

ူထ

ောင်မှု

အပြည်ပြည်ဆုင်ရော

လုြ်ငန်ားလုြ်ကုင်

ကတကဝတ်မ ောား၊

ထဆောင်ရွက် ူ

ံမှ

53. A claim for Nuclear Damage shall be made on operator in

ထလ ော်ထကကား accordance with the International obglations and treaties.

ထတောင်ားဆုနုင် ည်။

အခန်ီး(၁၄)
န ျူကလီးယ ီးလုပဒ
်

၅၄။
အ

ဉီားစီားဌောန

ည်

င်မှုနင
ှ ့််လုပ်ငန်ီး

Chapter XIV

န်ီးခ ျုပ်ဒစ င့််ကကပ်ဒရီး

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ားမ ောားနှင့််စြ်လ ဉ်ား၍

ုင်ရ ကစစရပ်မ ီး

ပငမ်ားခ မ်ားထ

ော

ရည်ရွယ်ခ က်ပ င့််

ဦားစီားဌောန

ည်

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရား
အထကောင်အ

န ျူကလီားယောားလက်နက်
ထဘောတူညီခ က်နှင့််

ည်ထ ော်ထဆောင်ရွက်ရမည်။

ော 54.

The Department shall ensure that all nuclear material in

the State shall be used exclusively for peaceful purposes.

ံုားပြုထထစရားအတွက်ကကီားကကြ် ထဆောင်ရွက်ရမည်။

၅၅။

Safeguards

မပြန်ြ
ို့ ွောားထရားစောခ ုြ်၊

န ျူကလီားယောားလုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််

ယင်ား၏ထနှောက်ဆက်တစ
ွဲ ောခ ုြ်ြါ

ဝတတရောားမ ောားကု

လုြ်ငန်ား 55.

The Department shall implement the obligations arising

ပ ည့််ဆည်ား from the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons,
the Safeguards Agreement and the Additional Protocol thereto.
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၅၆။

အစုားရဌောနအ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောားနှင့်် လုင်စင်ရရှ

လုြ်ငန်ား

ူတုို့

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရား ထဘောတူညီခ က်နှင့််

ည် နုင်ငံထတော်အတွင်ား န ျူကလီားယောား လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့်် 56.
ယင်ား၏

ထနှောက်ဆက်တစ
ွဲ ောခ ုြ်ြါ

All

Governmental

Institutions

and

licensee

shall

ဝတတရောားမ ောားက င့်် ံုား cooperate with the IAEA for the application of safeguards in the

ထဆောင်ရွက်ရောတွင် အပြည်ပြည်ဆုင်ရောအဏုပမျူစွမ်ားအင်ထအဂ င်စီနှင့်် ြူားထြါင်ား ထဆောင်ရွက်ရမည်။

State for obligations arising from the Safeguards Agreement and
the Additional Protocol thereto.

၅၇။

န ျူကလီားယောားလုြ်ထဆောင်မှုနှင့််လုြ်ငန်ား

န်ားခ ုြ်ထစောင့််ကကြ်ထရားဆုင်ရော

ထဘောတူညီခ က်နှင့််

ထနှောက်ဆက်တစ
ွဲ ောခ ုြ်တွင် အက ံုားဝင် ည့်် န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ားကု ြင
ု ်ဆုင်ပခင်ား၊ အ
န်ို့စင်

ုတ်လုြပ် ခင်ား

လုြ်ငန်ားမ ောားထဆောင်ရွက်ရန်

လုင်စင်ရရှ

ူ ည်

ယင်ား၏ 57.

ံုားပြုပခင်ား၊ ကုင်တယ
ွ ်ပခင်ား၊ processing of nuclear material which is subject to the

တည်ဆဲဥြထေမ ောားကုလည်ား Safeguards Agreement and the Additional Protocol thereto shall
conduct in compliance with the Law and applicable regulations.

လုက်နှောထဆောင်ရွက်ရမည်။
၅၈။

န ျူကလီားယောားလုြ်ထဆောင်မှုနှင့်် လုြ်ငန်ား

ထနှောက်ဆက်တစ
ွဲ ောခ ုြ်ြါအရ
ုထတ နနှင့််
ုလုြ်ငန်ားမ ောားနှင့််

Licensees authorized to possess, use, handle or

န်ားခ ုြ်

အစီရင်ခံရန်လုအြ် ည့််

ွဲ့ွံ ပ ုားတုားတက်ထရားလုြ်ငန်ားမ ောားကု
က်ဆုင် ည့််

ထစောင့််ကကြ်ထရားဆုင်ရော

ထဘောတူညီခ က်နှင့််

န ျူကလီားယောားထလောင်စောစက်ဝန်ား

ထဆောင်ရွက်လု ူ ည်

တင်ားအခ က်အလက်မ ောားကု ထြားြို့ရ
ု မည်။

နှင့််

လုြ်ငန်ားမ ောားမစတင်မီ

ယင်ား၏ 58.

က်ဆုင်

Any person who intends to carry out research and

ည့်် development activities related to the nuclear fuel cycle, or any

ဦားစီားဌောန

ုို့ other activities that required to be reported under the
Additional Protocol shall provide information on these activities
to the DAE prior to their commencement; .
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၅၉။

ဦားစီားဌောန

ည်ထကော်မတီ၏အတည်ပြုခ က်ပ င့််

န ျူကလီားယောားလုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််

ထစောင့််ကကြ်ထရားဆုင်ရော လုအြ် ည့််စည်ားကမ်ားခ က်မ ောားကု ထရားဆွဲ

လုြ်ငန်ား

န်ားခ ုြ် 59. The Department shall develop regulatory requirements for
Safeguards with the approval of Committee.

ုတပ် ြန်ရမည်။

အခန်ီး(၁၅)

Chapter XV

န ျူကလီးယ ီးလုခချုဒရီး

၆၀။ ဦားစီားဌောန

60. The Department shall-

ည်-

(က) အထဆောက်အအံုနှင့်် လုြ်ထဆောင်မမ
ှု ောား၏
အတည်ပြုနုင်ထရားအတွက် ထကော်မတီ
(ခ)

Nuclear Security

အထဆောက်အအံုနှင့််

လုင်စင်ထလျှောက်

ောား ူ

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားဆုင်ရော

တ်မှတခ
် က်မ ောားကု

ုို့ တင်ပြရမည်။

လုြ်ထဆောင်မမ
ှု ောား၏
ထရားဆွဲတင်ပြရမည့််

(a)

submit to the Committee for approval to develop the

criteria for security of Nuclear facilitiy and activity.
န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားဆုင်ရောကစစရြ်မ ောားအတွက်
န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားဆုင်ရော

စီမခ
ံ က်မ ောားကု

(b) approve the plan that prepared by the Licensee to conduct
for security of Nuclear facilitiy and activity in accordance with

တ်မှတခ
် က်မ ောားနှင့််အညီ အတည်ပြုထြားရမည်။

the stipulation.
၆၁။

လုင်စင်ရရှ ူ

ည်

န ျူကလီားယောား

မ
ုို့ ဟုတ်

ထရေီယု

တတကကွပေြ်ြစစညား် မ ောား၊

လုြ်ထဆောင်မမ
ှု ောား လံုခခံုမှုရှထစထရားအတွက် တည်ဆဲဥြထေြါပြဋ္ဌောန်ားခ က်မ ောားကု လုက်နှောရမည်။

အထဆောက်အအံုနှင့်် 61. The licensee shall abide by the provisions of the applicable
law for security of nuclear materials or radioactive materials,
facility and activities.
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၆၂။

ခွင့််ပြုမန်ို့တစ်ရြ်ရြ် ရရှ ူ

ည် အထဆောက်အအံုနှင့််လုြ်ထဆောင်မတ
ှု ွင် န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရား နှင့််စြ်လ ဉ်ား၍ 62.

ခ ုားထ ောက်မှုတစ်ရြ်ရြ် ထြေါ်ထြါက်ြါက

မ
ုို့ ဟုတ် ခ ုားထ ောက်မှု တစ်ရြ်ရြ်ခံရ ွယ် ရှြါက-

A person who got any kind of authorization, for security

concern with regards to Nuclear Facility and activity, where
there has been any violation may occur or deem to occur shall(a) notify to the Department without delay and provide a

(က) ဦားစီားဌောန

(ခ)

ုို့ ခ က်ခ င်ားအ

ဦားစီားဌောနက

ထြားအထကကောင်ားကကောားပြီား အထ ားစတ်အစီရင်ခံစောကုအပမန်တင်ပြ ရမည်။

ြ်မံထတောင်ားခံလော

ည့််

လုအြ်ထ

ော

တင်ားအခ က်အလက်မ ောားကုလည်ား ဆက်လက်

ဦားစီားဌောန

ည်

က်ထရောက်မှုပ စ်ထစနုင်
ထဆောလ င်စွော

(b)

provide

additional

information

requested

by

the

Department.

ထြားြို့ရ
ု မည်။
၆၃။

detailed written report;

န ျူကလီားယောားလံုခခံုထရားနှင့််စြ်လ ဉ်ား၍

ခ ုားထ ောက်မှု

တစ်ရြ်ရြ်

ထြေါ်ထြါက်ြါက 63.

ည့်် ပြည်တင
ွ ်ားအ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား၊ အပခောားနုင်ငံမ ောားနှင့်် အပြည်ပြည်ဆုင်ရော အ ွဲ့ွဲ အစည်ားမ ောား

တင်ားထြားြို့န
ု ုင်ထရားအတွက်

င့််ထလ ော်ထ ော အစီအမံမ ောားကု ထဆောင်ရွက်ရမည်။

The Department shall take appropriate steps as soon as

ုို့ possible in the event of violation

concerning with Nuclear

security, to inform domastic organizations, other states and
international organizations that may be affected by the
incident.

အခန်ီး(၁၆)
စမခန့််ခြွဒရီးအရ အဒရီးယပခင်ီးနှင့်် အယခဝင်ပခင်ီး

Chapter XVI
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Administrative penalties and Appeals
၆၄။

ဦားစီားဌောန

အမန်ို့ထကကော်ပငောစော၊

ည် ဤဥြထေနှင့်် ဤဥြထေအရ
အမန်ို့၊

စည်ားကမ်ားခ က်မ ောားကု

ညွှန်ကကောားခ က်မ ောား၊

ုတ်ပြန်
လုြ်

လုက်နှောမှုမရှထကကောင်ား

ောားထ ော နည်ားဥြထေမ ောား၊ စည်ားမ ဉ်ား စည်ားကမ်ားမ ောား၊ 64. The Department shall take the administrative penalties

ံုားလုြ်နည်ားမ ောား၊
မ
ုို့ ဟုတ်

တ်မှတခ
် က်မ ောားနှင့််
လုြ်ထဆောင်မန
ှု ှင့််

ခွင့််ပြုမန်ို့ဆုင်ရော commensurate with the seriousness of the violation where an
လုြ်ငန်ားမ ောားတွင် authorized person or entity to engage in an activity or practice

လူနှင့်် ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်အနတရောယ်ရထျကကောင်
ှ
ား စစ်ထဆားထတွွဲ့ရှရြါက ခွင့််ပြုမန်ို့
ရရှ

ောားထ ောလူြုဂဂုလ်

မ
ုို့ ဟုတ် အ ွဲ့ွဲ အစည်ားအောား ခ ုားထ ောက်မြ
ှု မောဏ အလုက် ထအောက်ြါ စီမခ
ံ န်ို့ခမ
ွဲ ှုဆုင်ရော

အမန်ို့တစ်ရြ်ရြ်ကု ခ မှတ်နုင် ည်-

and the environment in non-compliance with the applicable
regulations, by-law, notification, order, directives, procedures
and basic requirements, terms and conditions are as follows:

(က)စောပ င့်် တထြားပခင်ား၊
(ခ)ပြန်လည်တည့််မတ်ပခင်ားလုြ်ငန်ားထဆောင်ရွက်ထစပခင်ား၊
ည့််အခ န်အ

is found to be harmful effect of ionization radiation on people

လုြ်ငန်ားဆုင်ားငံ့်

ပြန်လည်တည့််မတ်ပခင်ား

လုြ်ငန်ားထဆောင်ရွက်ပြီား

(a) ) Notification by warning letter;
(b) letting them take corrective action and suspension

ောားထစပခင်ား၊

of the authorization (licence) for a period of time
until corrective action has been taken;

(ဂ)ေဏ်ထကကားထငွထြားထဆောင်ထစပခင်ား၊
(ဃ)ခွင့််ပြုမန်ို့ကု ကောလအကန်ို့အ

တ်ပ င့်် ရုြ်

မ်ားပခင်ား၊

(c) having civil money penalty;
(d) revocation of authorization for a specific period of

(င)မှတ်ြတ
ံု င်လက်မတ
ှ ်

မ
ုို့ ဟုတ် လုင်စင် ကုြယ် က်ပခင်ား။

time;
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(e) cancellation of the registration certificate or license;

၆၅။

ခွင့််ပြုမန်ို့ရရှ ူ တစ်ဉီားဉီား

ည် ြုေ်မ ၆၄ ြါ ဦားစီားဌောနက ခ မှတ်ထ ော အမန်ို့ တစ်ရြ်ရြ်ကု ထက နြ်မှုမရှြါက 65.

အမန်ို့ခ မှတ် ည့်် ထနို့ရက်မှ ရက်ထြါင်ား ၉၀ အတွင်ား ထကော်မတီ

ုို့ အယူခံဝင်နုင်

Any authorized person who dissatisfied any order

set

forth in section 64 impose by the Department may appeal to the

ည်။

Committee within 90 days from the date that the decision was
made.
၆၆။

ထကော်မတီ ည် ြုေ်မ ၆၅ အရ အယူခံဝင်ထရောက်ပခင်ားနှင့်် စြ်လ ဉ်ား၍ ဦားစီားဌောနက ခ မှတ်ထ ော အမန်ို့ကု 66.

ြယ် က်ပခင်ား၊ ပြင်ဆင်ပခင်ား

မ
ုို့ ဟုတ် အတည်ပြုပခင်ား ထဆောင်ရွက်နုင်

ည်။ ထကော်မတီ၏ ဆံုားပ တ်ခ က်

Upon appeal, the Committee shall have the right to

ည် cancel pursuant to section 65, amend or uphold the decision
made by the Department. The decision of the Committee shall

အပြီားအပြတ် ပ စ်ထစရမည်။

be final and conclusive.
အခန်ီး(၁၇)
တ ီးပမစ်ခ က်မ ီး

၆၇။

မည် ူမျှ

အထဆောက်အအံု
တစ်စံုတစ်ဦားကု

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ား
မ
ုို့ ဟုတ်

လုြ်ထဆောင်မတ
ှု ို့၏
ု

တင်ားထြားရန် မည်

မ
ုို့ ဟုတ်

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစညား် ၊

လံုခခံုမှုကုြ က်ပြောားထစနုင် ည့််

ည့််နည်ားလမ်ားပ င့််မဆု ဆက် ွယ်မှုမပြုလုြ်ရ။

Chapter XVII
Prohibition
ယင်ားနှင့််ဆက်စြ်ထ ော 67. No person shall communicate information to someone else,
တင်ားအခ က်အလက်အောား knowing that the communication could prejudice the physical
ရ
ုို့ ောတွင် လံုခခံုမှုဆုင်ရော security of nuclear material or other radioactive material,
associated facility or activity. But it shall not apply the
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တင်ားအခ က်အလက်မ ောားနှင့််စြ်လ ဉ်ား၍ လုင်စင်ရရှ

ောား ူ၏ ခွင့််ပြုမန်ို့ပ င့်် တရောားဝင်ဆက် ွယ် ထဆောင်ရွက်မှု

authorized by the licensee.

အက ံုားမဝင်ထစရ။

၆၈။

မည် ူမျှ ဦားစီားဌောနက

ည် communication of information related to security is a person

ုတ်ထြား

ည့်် ခွင့််ပြုမန်ို့မရှဘဲ ကင်ားလွတ်ခွင့််ပြုမ

ောားထ ော လုြ်ထဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ် 68.

No person shall engage in an activity or practice which

is not exempted from regulatory control without an

လုြ်ငန်ားမ ောားကု ထဆောင်ရွက်ပခင်ား မပြုရ။

authorization of the Department.
၆၉။

မည် ူမျှ ဦားစီားဌောနမှ

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောားကု

ုတ်ထြား ည့်် ခွင့််ပြုမန်ို့မရှဘဲ ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွ ပေြ်ြစစည်ားနှင့်် 69.

No person shall transport radiation source, radioactive

material and nuclear material without an authorization of the

ယ်ယူြုို့ထဆောင်ပခင်ားမပြုရ။

Department.
၇၀။

မည် ူမျှ ဦားစီားဌောန၏

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောားနှင့််

ကကုတင်ခွင့််ပြုခ က် မရှဘဲ ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြင်ရင်ား၊ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစညား် ၊ 70.
န်ားခ ုြ်ြစစည်ားမ ောားကု တင်

ွင်ားပခင်ား

မ
ုို့ ဟုတ် တင်ြုို့ပခင်ား မပြုရ။

No person shall export or import radiation source,

radioactive material, nuclear material and

controlled items

without a prior permission of the Department.
၇၁။

မည် ူမျှ လုင်စင်ထလျှောက်

ောား ူ

ထရားဆွဲတင်ပြ

ောားထ ော အထရားထြေါ်အထပခအထနတံို့ပု ြန် ထဆောင်ရွက်ထရား 71.

စီမခ
ံ က်ကု ဦားစီားဌောန၏ အတည်ပြုခ က်မရရှြါက လုြ်ထဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ် လုြ်ငန်ားကု ထဆောင်ရွက်ပခင်ား မပြုရ။

No person shall conduct in an activity or practice unless

an appropriate emergency preparedness and response plan
which has been prepared by the applicant and approved by the
Department.
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၇၂။

မည် ူမျှ န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောားကု ရုြြ
် ုင်ားဆုင်ရော အကောအကွယ်ပြုမှုြဋညောဉ် (Convention on the 72.

Physical

Protection

ရယူစုထဆောင်ား

ောား ည့််

လက်ခံြုင်ခွင့််မရှ

၇၃။

ူကု

Nuclear

Material

တင်ားအခ က်အလက်

)နှင့််

ယင်ား၏

အြါအဝင် မည် ည့်် လျှုွဲ့ဝှက်

ုို့မဟုတ် အ

မ
ုို့ ဟုတ်

ယင်ားတို့န
ု ှင့််ဆက်စြ် ည့််
ွယ်ဝုက်ထ

ောနည်ားပ င့််

ုတ်လုြ်ရန်အလင
ုို့ ှော မည် ည့်် အကူအညီကုမဆု ရှောထ ွပခင်ား

No person shall import radioactive waste generated

အပခောားထြါက်ကွဲထစနုင်ထ
န်ားခ ုြ်ပခင်ား၊

ော 74.

ုတ်လုြ်ပခင်ား၊

No person shall possess nuclear weapons or other

nuclear related explosive devices, direct or indirect control over
such weapons or devices, the manufacture or other acquisition

ုို့မဟုတ် လက်ခံရယူပခင်ား of such weapons or devices, and the seeking or receiving of any
assistance in the manufacture of nuclear weapons or other
nuclear explosive devices.

မည် ူမျှ ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား

ုို့မဟုတ် န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် ကု ထအောက်ထ ော်ပြြါ ပြုလုြ်မှုမ ောား 75.

No person shall commit radioactive or nuclear material

for the following acts;-

မပြုရ (က)

ံုားပြုပြီား ထလောင်စောမ ောားကု 73.

outside the territory of the State or spent fuel into the State.

န ျူကလီားယောားလက်နက်မ ောားနှင့််

ုို့မဟုတ်

information that is acquired pursuant to the provisions of the

its Amendment.

မပြုရ။

၇၅။

တင်ားအခ က်အလက်မ ောားကုမှ

ွင်ားပခင်ား မပြုရ။

ြစစည်ားကရယောမ ောားကု ြုင်ဆုင်ပခင်ား၊ တက
ု ်ရုက်
စုထဆောင်ားပခင်ား

ပ ည့််ဆည်ားရန်အလုို့ငှော person not authorized to receive it, including any such

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and

မည် ူမျှ နုင်ငံထတော်ပြင်ြရှ ထရေီယု တတကကွစွနြ
်ို့ စ်ြစစည်ားမ ောား

မည် ူမျှ

ပြင်ဆင်ခ က်ကု

ုတ်ထ ော်ထပြောဆုပခင်ား မပြုရ။

နုင်ငံထတော်တင
ွ ်ား ုို့ တင်
၇၄။

of

No person shall disclose confidential information to a

ခုားယူပခင်ား

(ခ) အလွဲ

(a)

ုို့မဟုတ် လုယက်ပခင်ား၊

ံုားပခင်ား၊ တုြပခင်ား၊ လမ်လည်ရယူပခင်ား

ုို့မဟုတ် တရောားမဝင်လွှဲထပြောင်ားပခင်ား၊

a theft or robbery
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(b)

abuse, imitation, an embezzlement or fraudulent
obtainment or illegal transfer;

၇၆။

မည် ူမျှ

ြုေ်မ ၇၅၊ ြုေ်မခွ(ဲ က) ြါတောားပမစ်ခ က်မ ောားကု

ကုယတ
် ုင် မပြုလုြ်ဘဲ

ထရှောင်လွှဲရန်အလုို့ငှော 76.

No person shall threaten to commit an offence set forth

in Section 75, Sub-section (a) in order to compel to do or

အပခောား ူတစ်ဉီားဉီားကု က ျူားလွန်ရန် ပခမ်ားထပခောက်ထစခုင်ားပခင်ား မပြုရ။

refrain from doing an act.
၇၇။

မည် ူမျှ

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် မ ောားနှင့််

ပခမ်ားထပခောက်၍ထ

ော်လည်ားထကောင်ား၊

ပ စ်ထြေါ်ထစ၍ထ ော်လည်ားထကောင်ား
၇၈။

ပခမ်ားထပခောက် ည်ဟု
မ
ုို့ ဟုတ် အင်အောား

မည် ူမျှ တစ်ဉီားတစ်ထယောက်ထ ော

ြစစည်ားဥစစော

မ
ုို့ ဟုတ်

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစည်ား

ူကု ထ

ယံုကကည်နုင်ထလောက်ထ ော

ထစရန်၊ ခနဓှောကုယအ
် ောား ပြင်ား

န်စွော

ကကီားမောားစွောြ က်စီားထစရန်၊

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစည်ားကု

လွှဲထပြောင်ားထြားအြ်ပခင်ား၊ ထပြောင်ားလဲပြုပြင်ပခင်ား၊ စွန်ို့ြစ်ပခင်ား
၇၉။

ကရယော

တစ်ခုခုကု 77.

အထပခအထနမ ောား

ံုား၍ထ ော်လည်ားထကောင်ား ထတောင်ားဆုပခင်ား မပြုရ။

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု
မ
ုို့ ဟုတ်

မ
ုို့ ဟုတ်

ထရေီယု တတကကွပေြ်ြစစညား်

ရည်ရွယ်ခ က်မ ောားပ င့််
ြင
ု ်ဆုင်ပခင်ား၊

dispose of nuclear material or radioactive material or possess a
device with the intent to cause death or serious bodily injury or
substantial damage to property or to the environment.

79.
မ
ုို့ ဟုတ်

No person shall receive, possess, transfer, alter, or

မ
ုို့ ဟုတ် ကရယောတစ်ခုကု ြင
ု ်ဆုင်ပခင်ား မပြုရ။

ံုားပြု၍

လူနှင့််

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု အနတရောယ်ပ စ်ထစနုင် ည့်် အုင်ားယွန်ားပ စ်ဓောတ်ထရောင်ပခည်ြ ံွဲ့နှံို့ ထစပခင်ား

ုို့မဟုတ်

ကရယောကု ပြုလုြ်ပခင်ားမပြုရ၊

intimidation, under circumstances which indicate the credibility
of the threat.

မည် ူမျှ(က)

material or a device by threat, or by any other form of

ခုက် ေဏ်ရောရရှထစရန်၊ 78.

လက်ခံရယူပခင်ား၊

No person shall demand nuclear material or radioactive

န ျူကလီားယောားပေြ်ြစစညား် ကု

အ

No person shall-

56
(ခ) ြုေ်မခွ(ဲ က)ြါတောားပမစ်ခ က်ကု က ျူားလွန်စဉ်တင
ွ ် ထအောက်ထ ော်ပြြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ခုခုကု မပြုရ-

(a)

use nuclear material or radioactive material to disperse

ionization radiation which can cause harmful effect on people
and the environment and make a device;
(၁) လူြုဂဂုလ်အောား အ

က်ဆံုားရံှုားထစနုင်

ေဏ်ရောရထစပခင်ား၊

ြစစညား် ဥစစော

ည့်် အနတရောယ်က ထရောက်ထစပခင်ား
မ
ုို့ ဟုတ် လူနှင့််

မ
ုို့ ဟုတ် ပြင်ား

န်စွော

ခုက်

ဘောဝ ြတ်ဝန်ားက င်ကု ကကီားမောားစွော

ခုက်ြ က်စီားမှုကု ပ စ်ထြေါ်ထစပခင်ား၊
(၂) လူြုဂဂုလ်၊ အ ွဲ့ွဲ အစည်ား၊ အပြည်ပြည်ဆုင်ရောအ ွဲ့ွဲ အစည်ား
ပြုလုြရ
် န်

ုို့မဟုတ်

မပြုလုြ်ဘဲ

(b)
acts-

(1) causes or likely to cause death or

မ
ုို့ ဟုတ် နုင်ငံထတော်ကု တစ်စံုတစ်ရော

ထရှောင်လွှဲရန်အလုို့ငှော

ထဆောင်ရက
ွ ်ပခင်ား

take in violation of subsection (a) with the following

substantial

damage to property or seriously injury to any person

မ
ုို့ ဟုတ်

and environment ;

အက ြ်ကုင်ပခင်ား။

(2)

to

compel

a

person,

entity,

international

organization, or State to do or refrain from doing any
act;
၈၀။

မည် ူမျှ -

80.

No person shall-

(က) န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံု၏ လုြ်ငန်ားထဆောင်ရွက်မှုကု အထနှှောင့််အယှက် ပ စ်ထစပခင်ား မပြုရ၊

(a) interfere with operation of the nuclear facility;

(ခ) န ျူကလီားယောားအထဆောက်အအံုကု ြ က်စီားထစရန်ထဆောင်ရွက်ပခင်ား မပြုရ၊

(b) damage a nuclear facilities.
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(ဂ) ြုေ်မခွ(ဲ က)

မ
ုို့ ဟုတ် ြုေ်မခွ(ဲ ခ) ြါတောားပမစ်ခ က်ကု က ျူားလွန်စဉ်တင
ွ ် ထအောက်ထ ော်ပြြါ ပြုလုြ်မှု တစ်ခုခုကု (c)take in violation of subsection (a) or (b) with the following

မပြုရ-

acts:-

(၁) လူြုဂဂုလ်အောား
ပြင်ား

န်စွော

အ

က်ဆံုားရံှုားထစနုင်

ည့််

အနတရောယ်က ထရောက်ထစပခင်ား

ခုက်ေဏ်ရောရထစပခင်ား၊ ြစစည်ားဥစစော

ုို့မဟုတ်

ုို့မဟုတ်

(1) causes or likely to cause death or

ဘောဝြတ်ဝန်ား က င်ကု ကကီားမောားစွော

damage to property or seriously injury to any person
and environment ;

ခုက်ြ က်စီားမှုကု ပ စ်ထြေါ်ထစပခင်ား၊
(၂) လူြုဂဂုလ်၊ အ ွဲ့ွဲ အစည်ား၊ အပြည်ပြည်ဆုင်ရောအ ွဲ့ွဲ အစည်ား
ပြုလုြ်ထစရန်

မ
ုို့ ဟုတ် နုင်ငံထတော်ကု တစ်စံုတစ်ရော

မ
ုို့ ဟုတ် မပြုလုြ်ဘဲ ထရှောင်လွှဲထစရန် အလုို့ငှော ထဆောင်ရွက်ပခင်ား

(2)

မ
ုို့ ဟုတ်

တောားပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်ကု ထ ောက် က်က ျူားလွန်ထကကောင်ား ပြစ်မှု

ထငွေဏ်ခ မှတ်ရမည်။

person,

entity,

international

Penalties

မည် ူမဆု ြုေ်မ ၆၇၊ ၆၈ ၊ ၆၉၊ ၇၁၊ ၇၉ ြုေ်မခွ(ဲ က)၊ ၈၀ ြုေ်မခွဲ(က)

ထ

a

Chapter XVIII

ပပစ်ေဏ်မ ီး

ံုားနှစ် အ

compel

act;
အခန်ီး(၁၈)

တစ်နှစ် မှ

to

organization, or State to do or refrain from doing any

အက ြ်ကုင်ပခင်ား။

၈၁။

substantial

မ
ုို့ ဟုတ် ြုေ်မခွ(ဲ ခ) တို့ြ
ု ါ 81.

င်ရှောား စီရင်ပခင်ားခံရလျှင်

ောင်ေဏ်ခ မှတ်ရမည့််အပြင် အနည်ားဆံုား က ြ် ၁၀

ု

န်ားမှ အမ ောားဆံုား က ြ်

Whoever violates a prohibition set forth in Section 67, 68,

ူကု အနည်ားဆံုား 69, 71, 79 Sub-section (a) , 80 Sub-section (a) or Sub-section
န်ား ံုားရော အ

(b) shall be punished with imprisonment for a term which may
extend from one to three years as well as fined at least 1 Million
up to a maximum 30 Million MMK.
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၈၂။

မ
ုို့ ဟုတ် ၇၃ ြါ တောားပမစ်ခ က် တစ်ရြ်ရြ်ကု ထ ောက် က်က ျူားလွန် ထကကောင်ား ပြစ်မှု 82.

မည် ူမဆု ြုေ်မ ၇၀၊ ၇၂

င်ရှောားစီရင်ပခင်ားခံရလျှင်
အမ ောားဆံုား က ြ်

ု

ူကု ခုနစ်နှစ်အ

န်ားငါားရောအ

ထ

ောင်ေဏ်ခ မှတ်ရမည့််အပြင် အနည်ားဆံုား က ြ်

Whoever violates the prohibition set forth in Section 70,

န်ား ံုားရောမှ 72 or 73 shall be punished with imprisonment for a term which
may extend for up to seven years as well as fined at least 30

ထငွေဏ် ခ မှတ်ရမည်။

Million up to a maximum 50 Million MMK.

၈၃။

မည် ူမဆု ြုေ်မ

က ျူားလွန်ထကကောင်ား ပြစ်မှု
က ြ်

မ
ုို့ ဟုတ် ၇၈ ြါ တောားပမစ်ခ က် တစ်ရြ်ရြ်ကု ထ ောက် က် 83.

၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇
င်ရှောားစီရင်ပခင်ားခံရလျှင်

န်ားငါားရောမှ အမ ောားဆံုား က ြ်

န်ား ခုနှစ်ရောအ

ု

ူကု ၁၀ နှစ် အ

ထ

Whoever violates the prohibition set forth in Section 74,

ောင်ေဏ် ခ မှတ်ရမည့်် အပြင် အနည်ားဆံုား 75, 76, 77 or 78 shall be punished with imprisonment for a term

ထငွေဏ်ခ မှတ် ရမည်။

which may extend for up to 10 years as well as fined at least 50
Million up to a maximum 70 Million MMK.

၈၄။

မည် ူမဆု

ပြစ်မှု

င်ရှောားစီရင်ပခင်ားခံရလျှင်

အမ ောားဆံုား က ြ်

ြုေ်မ

၇၉

န်ား ခုနှစ်ရောအ

ု

ြုေ်မခွ(ဲ ခ)
ူကု ၁၀ နှစ် အ

ြါ

တောားပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်ကု
ထ

ထငွေဏ်ခ မှတ် ရမည်။

ထ ောက် က်က ျူားလွန်ထကကောင်ား 84.

Whoever violates the prohibition set forth in Section 79

ောင်ေဏ် ခ မှတ်ရမည့်် အပြင် အနည်ားဆံုား က ြ် န်ားငါားရောမှ Sub-section (b) shall be punished with imprisonment for a term
which may extend for up to 10 years as well as fined at least 50
Million up to a maximum 70 Million MMK.
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၈၅။

မည် ူမဆု

ပြစ်မှု

င်ရှောားစီရင်ပခင်ားခံရလျှင်

အမ ောားဆံုား က ြ်

ြုေ်မ

၈၀

န်ား ခုနှစ်ရောအ

ု

ြုေ်မခွဲ(ဂ)

ြါ

ူကု ၁၀ နှစ် အ

ထ ောက် က်က ျူားလွန်ထကကောင်ား 85.

တောားပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်ကု
ထ

Whoever violates the prohibition set forth in Section 80

ောင်ေဏ် ခ မှတ်ရမည့်် အပြင် အနည်ားဆံုား က ြ် န်ားငါားရောမှ Sub-section (c) shall be punished with imprisonment for a term
which may extend for up to 10 years as well as fined at least 50

ထငွေဏ်ခ မှတ် ရမည်။

Million up to a maximum 70 Million MMK.
၈၆။

ြါ တောားပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်ကု ထ ောက် က်က ျူားလွန်ရောတွင် 86. Whoever conspires or supports to commit prohibition as par

မည် ူမဆု ြုေ်မ ၆၇ မှ ြုေ်မ ၈၀

အောားထြားကူညီပခင်ား

မ
ုို့ ဟုတ်

ြူားထြါင်ားကကံစည်ပခင်ားပြုထကကောင်ား

ပြစ်မှု

င်ရှောား

စီရင်ပခင်ားခံရလျှင်

က်ဆုင်ရော from Article 67 to Article 80 will be imposing the relevant
punishment mention above for conviction.

ပြစ်ေဏ်ကုခ မှတ်ပခင်ားခံရမည်။
၈၇။

ဤဥြထေြါ

တစ်ရြ်ရြ်နှင့််

တောားပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်

ည်

အကကမ်ား က်မှု

တက
ု ် က်ထရားဥြထေြါ

ပြဋ္ဌောန်ားခ က် 87. If the case which is subject to the prohibition of the Counter
terrorisom law, purnishment shall be made under such law.

က်ဆုင်လျှင် ယင်ားဥြထေနှင့််အညီ အထရားယူရမည်။
အခန်ီး(၁၉)
အဒ

၈၈။

ဝန်ကကီားဌောနကခွင့််ပြုထ ော

ဘဏ္ဍောရံြံုထငျွမှ က ခံရမည်။

ြွဒ

ထကော်မတီအ ွဲ့ွဲ ဝင်မ ောား၏

Chapter XIX
Miscellaneous

ြွ

ခ ားီ ပမြှင့််ထငွနှင့််စရတ်ကု

က်ဆုင်ရောဝန်ကကီား

ဌောန၏ 88.

A Committee member certified by the Ministry shall have

entitled to remuneration (bonus and allowances) from budget
of the Ministry.
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ဦားစီားဌောန

ည် ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်အောား ထ ောက် က်က ျူားလွန်

ူကု တရောားစွဲဆု နုင်ရန် ဝန်ကကီားဌောန၏ 89. The Department shall obtain prior sanction from the Ministry
for charge a person who commits an offence under this law.

ကကုတင်ခွင့််ပြုမန်ို့ကု ရယူရမည်။

၉၀။

ဤဥြထေအရ တရောားစွဲဆုတင်ြထ
ုို့
ော ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်နှင့်် က်ဆုင် ည့််

ဘောဝြတ်ဝန်ားက င်ကု
ယင်ားြစစည်ားကု
အထ

ောက်အ

မည်

အနတရောယ်ရထစန
ှ
ုင်ပြီား၊
ုို့

ောားမ ောားပ င့််

န်ား မ်ား

ောားထကကောင်ား

တင်ပြပခင်ားကု

အစီရင်ခံစော

တရောားရံုားထရှွဲ့

က်ဆုင်ရောတရောားရံုားက ဥြထေနှင့််အညီ စီမခ
ံ န်ို့ခွဲ

၉၁။

တရောားရံုားထရှွဲ့

ယ်ြရ
ုို့ န်မလွယ်ကူထ ော
မ
ုို့ ဟုတ်

က်ထ

ခံြစစညား်

က်ဆုင်ရော
တင်ပြဘ

ည် လူနှင့်် 90. Relevant court must be imposed administive penalty in

ြစစည်ားပ စ်ြါက

အပခောားစောရွက်စောတမ်ား
ကဲ့် ုို့

မှတ်ယူကော

ည့်် အမန်ို့ခ မှတ်ရမည်။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန်ားခ က်မ ောားကု အထကောင်အ
(က) ဝန်ကကီားဌောန

ုို့

ုို့

က်ထ ခံြစစည်ားမ ောား

nuclear and ionization radiation to the people and the

ထဘော တူညီခ က်ပ င့််

To implement the provisions of this law:
(a) The Ministry may, with the approval of the
Government, issue rules, regulations and bylaw;

(ခ) ဝန်ကကီားဌောန၊ ထကော်မတီနှင့်် ဦားစီားဌောန
ုတ်ပြန်နင
ု ်

if material witness related to an offenses is harmful effects of

91.

ုတ်ပြန်နင
ု ် ည်။

မ ောားကု

expressing with how they keep it or other relevant documents,

environment and the material is not easy to carry.

ည်ထ ော် ထဆောင်ရွက်ရောတွင်-

ည် နည်ားဥြထေမ ောား၊ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ောားကု အစုားရအ ွဲ့ွဲ ၏

accordance with the law as if deemed submission of reports

ည်။

ည် အမန်ို့ထကကော်ပငောစော၊ အမန်ို့၊ ညွှန်ကကောားခ က်၊ လုြ်

ံုားလုြ်နည်ား

(b) The Ministry, Committee and Department may issue
notifications, orders, directives and procedures.
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၉၂။

ဤဥြထေပ င့်် “အဏုပမျူစွမ်ားအင်ဥြထေ”

(နုင်ငံထတော်ထအားခ မ်ား ောယောထရားနှင့်် ွံွဲ့ပ ုားထရား ထကောင်စီ ၏ ဥြထေ 92.

The Atomic Energy Law (The State Peace and

Development Council Law No.8/98) is hereby repealed by this

အမှတ် ၈/၉၈) ကု ရုြ် မ်ားလုက် ည်။

Law.
ပြည်ထ

ောင်စု မမတပမန်မောနုင်ငံထတော် ဲွဲ့ွ စည်ားြံအ
ု ထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရား

ုား

ည်။

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

ပြည်ထ

(ြံ)ု

Sd/

နုင်ငံထတော် မမတ

The President

ောင်စု မမတပမန်မောနုင်ငံထတော်

The Republic of the Union of Myanmar

