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Resolution No. (6) of 2010  

of the Board of Management   
of the Federal Authority for Nuclear Regulation   

 

  قرار 

 للرقببة االتحبدية الهيئة إدارة مجلس

 النىوية

 0202 لسنة (6) رقم

 

Issuing the Regulation for Radiation Dose 
Limits and Optimization of Radiation 

Protection for Nuclear Facilities 

FANR-REG-04 

حئحة ددود الجرةة اشإعابةية الإصدار ب 

والتحسين األمثل للىقبية من اشإعابةبت 

 افق النىويةرببلم

 FANR-REG-04 
 

 

The Board of Management of the Federal 
Authority for Nuclear Regulation:  

  
 

رقببة بدية للمجلس إدارة الهيئة االتح

 :النىوية

 

Having reviewed Federal Law by Decree No. (6) of 
2009, Concerning the Peaceful Uses of Nuclear 
Energy.  

  

 
 2002( لسنة 6المرسوم بقانون اتحادي رقم ) على اإلطالع بعد

 .فً شأن االستعماالت السلمٌة للطاقة النووٌة

 

- Cabinet Decision No. (1/386) of 2009, 
Concerning the Composition of the Board of 
Directors of the Federal Authority for 
Nuclear Regulation. 

- And the recommendation of the Director 
General of the Authority. 

- And based on the Authority’s Board of 
Management approval during meeting No 
(5) conducted on 30 June 2010. 

-  

  
 2002 لسنة( 386/1) رقم الوزراء مجمس قرارعمى و  -

 .النووية لمرقابة االتحادية الييئة إدارة مجمس بتشكيل

-  

 .توصية المدير العام لمييئة عمىو  -

 

و بناء عمى موافقة مجمس إدارة الييئة في اجتماعو  -
 . 2010يونيو  30الخامس المنعقد بتاريخ 

 
-  

has decided :  :قرر 

Article (1) 

To apply the provisions of the attached regulation 
entitled “Regulation for Radiation Dose Limits 

 
 (1) المادة

الئحت حدود الجرعت " في شأن يٌعمل باألحكام المزفقة بهذا القزار 
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and Optimization of Radiation Protection for 
Nuclear Facilities”. 

  "افق النوويترمثل للوقايت من اإلشعاعاث بالماإلشعاعيت والتحسين األ

Article (2) 

This Resolution shall come into force as of the 
date of its issuance and shall be published in the 
official Gazette.  

 

 
 (2)المادة 

ينفذ ىذا القرار و يعمل بو من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة 
 الرسمية.

 

 

 

 

 حمد مبارك المزروعي أ .د

 رئيس مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei  

Chairman  

 

 

 

 

 

 :ظبي أبو في صدر

 ىـ1431:             بتاريخ

 م 15/02/2010   الموافق:
 

 
Issued in Abu Dhabi:  

 

  15/09/2010 
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