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ေနာက်ဆက်တွဲ (က)
တန်ချန်ိ ၃၀၀၀ နှင့်အထက် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် ေရယာဉ်မူှ းအြဖစ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ေရယာဉ်မှူးအဆင့(် ၁)

ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အတွက် စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချက်များနှင့်
သင်ရိုးညန်းတမ်းများ
၁။

စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညန်ချက်များ

စဉ်

နတ်ေြဖ

ဘာသာရပ်

၁။

ေရေကာင်းေမာင်းနှငြ် ခင်းဆိင
ု ရ
် ာဘာသာရပ်

၂။

ကုနတ
် င်/ ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ သေဘင်္ာ

ေြဖချန်ိ (နာရီ)

ေအာင်မှတ်

၁

၈၅

တည်ငိမ်မ တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့် သေဘင်္ာ
တည်ေဆာက်မဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်
၃။

သေဘင်္ာေပါတွင် အေရးေပါ အေြခအေနများ
ြဖစ်ေပါလာပါက

သေဘင်္ာနှင့်

သေဘင်္ာေပါရှိ

ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေအာင်
လုပေ
် ဆာင်မဆ
 င
ုိ ရ
် ာ ဘာသာရပ်
၄။

၂။

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာ ဥပေဒဘာသာရပ်

စာေမးပွစ
ဲ စ်ေဆးြခင်းဆိင
ု ရ
် ာသင်ရးုိ ညနး် တမ်းများ

၁

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

၁.၁

ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိင
ု ရ
် ာအတတ်

၁.၁.၁

အကွာအေဝးရှာယူြခင်း၊

၁.၁.၂

ရပ်ညန
 း် ေထာင့် ြပဿနာအေြဖ ရှာေဖွြခင်း၊

2
၁.၁.၃

အမှနတ
် ကယ်ရေ
ိှ နေသာ သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း သိမ
့ု ဟုတ် ေရွလျားေနစဉ်
သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊

၁.၁.၄

ေရေကာင်းြပ ေြမပုသ
ံ းံု ၍ ေမာင်းနှငသ
် ာွ းလာြခင်း၊

၁.၁.၅

သေဘင်္ာ၏ ခန့်မှန်းတည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊

၁.၁.၆

ေလာင်စာဆီထိန်းသိမး် ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊

၁.၁.၇

အီလက်ထေရာနစ်

စနစ်သုံး

ေရေကာင်းေမာင်းနှငသ
် ာွ းလာြခင်း၊

ဂိုလ်တုစနစ်သုံး

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်တည်ေနရာြပစနစ် (GPS)၊ ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်သွား
ေရယာဉ်များတွင်

အလိအ
ု ေလျာက်ခွဲြခားသိရှိသည့်

စနစ်

(AIS)၊

ခရီးစဉ်

အချက်

အလက်များ မှတ်သားသည့် စနစ် (VDR)၊ တက်မစင်တွင် ေမာင်းနှင်မ ေစာင့်ကည့်သည့်
သတိေပးစနစ် (BNWAS) စသည့် ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မ အေထာက်အကူြပု စနစ်များ
အားလုံး၊
၁.၁.၈

ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းများ၊

၁.၁.၉

ေရေကာင်းတွင်

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ

သွားလာနိုင်ေစရန်

အေထာက်အကူြပု

အမှတ်အသားများ၊
၁.၁.၁၀

သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်နှင့် Gyro သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်၊

၁.၁.၁၁

ေရေကာင်းြပေြမပုံများ၊ ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များနှင့် ေရေကာင်းသတိေပး
လမ်းညနခ
် ျက်များ၊

၁.၁.၁၂

မိးု ေလဝသ/ ရာသီဥတု အေြခအေန။

၁.၂

ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိင
ု ရ
် ာအေရးေပါအေြခအေနများ

၁.၂.၁

အေရးေပါအေြခအေနများတွင် သေဘင်္ာဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်
လုံ ခုံေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ကိုတင်အစီအမံများ၊

၁.၂.၂

အေရးေပါအေြခအေနများကို
အစီအစဉ်များ၊

တုန့ြ် ပန်နင
ုိ ရ
် န်

ကိုတင်ေရးဆွထ
ဲ ားေသာ

အေရးေပါ

3
၁.၂.၃

သေဘင်္ာတစ်စီးအား ကမ်းေပါထိုးတင်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၄

သေဘင်္ာ၏ တက်မပျက်ြခင်း၊ ေသာင်တင်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၅

သေဘင်္ာချင်းတိုက်ခိုက်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၆

မီးေလာင်ြခင်း သို့မဟုတ် ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပီးေနာက် သေဘင်္ာအား ေဘးအန္တရာယ်မှ
ကယ်ဆယ်ြခင်းနှင့် ထိခက
ုိ ပ
် ျက်စးီ မ ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၇

သေဘင်္ာအား စွန့်ခွာြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။

၁.၃

သေဘင်္ာထိနး် သိမး် ေမာင်းနှငြ် ခင်းဆိင
ု ရ
် ာပညာရပ်

၁.၃.၁

သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာအေခါအေဝါများ၊

၁.၃.၂

သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းအေပါ ေလနှင့် ေရစီးတို့၏ သက်ေရာက်မများ၊

၁.၃.၃

သေဘင်္ာေပါမှ ေရထဲသို့ကျသွားသည့်သူအား ြပန်လည်ကယ်တင်ြခင်းအတွက် သေဘင်္ာ
ေမာင်းနှငြ် ခင်းများ၊

၁.၃.၄

ေရတိမပ
် င
ုိ း် တွင် သေဘင်္ာေမာင်းနှင်မအတွက် ြဖစ်ေပါလာနိုင်ေသာ ကိစရ
္စ ပ်များ၊

၁.၃.၅

သေဘင်္ာေကျာက်ချြခင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းဆိက
ု က
် ပ်ရာ၌ လုပေ
် ဆာင်ရမည့် နည်းလမ်းများ။

၁.၄

ြမစ်အတွငး် နှင့် ပင်လယ်ြပင်တင
ွ ် သေဘင်္ာများတိုက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယတ
် ားဆီးရန်
သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ

၁.၄.၁

ြမစ်အတွင်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်တွင် သေဘင်္ာများတိုက်ခိုက်ြခင်းမှ

ကာကွယ်တားဆီးရန်

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ။
၂

ကုနတ
် င်/

ကုနခ
် ျ

လုပေ
် ဆာင်ြခင်း၊

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ

တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့်

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်
၂.၁

ကုန်စည်များ

စီမံခန့်ခွဲကိုင်တွယ်ြခင်း၊

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မနှင့်

သေဘင်္ာေပါတွင်

ကျင့်သုံးရမည့် စီမံလုပ်ေဆာင်မ
၂.၁.၁

ကုနတ
် င်/ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ဝမ်းေရသွင်း/ ဝမ်းေရထုတ် လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊

4
၂.၁.၂

ကုန်တင်ရာတွင် သေဘင်္ာေပါသို့ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်များကို ေရလျားမ မရှိေအာင်
ချည်ေနှာင်ြခင်း၊

၂.၁.၃

ကုန်စည်အမျုးအစားခွ
ိ
ဲြခားေလ့လာြခင်း၊

၂.၁.၄

ကုန်ေသတာနှင့် အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊

၂.၁.၅

အလွန်ေလးေသာ ကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်ချြခင်း၊

၂.၁.၆

ဆီတင်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်ချြခင်း။

၂.၂

သေဘင်္ာ၏ ေရှ့ေနာက်အေနအထားနှင့် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ

၂.၂.၁

ေရဖယ်ထုတ်ြခင်း၊ ေဖာ့ဂုဏ်၊ ေရငန်၊ ေရချု၊ိ ေရငန်နှင့် ေရချုကားတွ
ိ
င် ရှိေသာေရတို့တွင်
တင်ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်ပမာဏ တွက်ချက်ြခင်း၊

၂.၂.၂

ေရငိမတ
် င
ွ ် သေဘင်္ာတည်ငိမမ
် ၊ ကနဦး သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊

၂.၂.၃

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မမရှိဘဲ ယိုင်သည့ေ
် ထာင့၊် ေရငိမတ
် င
ွ ် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ မျဉ်းေကွး၊
ကမ္ဘာ့ဆွဲအားဗဟိုချက်၊

၂.၂.၄

သေဘင်္ာေစာင်းြခင်းနှင့် သေဘင်္ာေရှေနာက်အေနအထား။

၂.၃

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မအေခါအေဝါများ

၂.၃.၁

သေဘင်္ာအတိုင်းအတာနှင့်ပုံစံ၊

၂.၃.၂

သေဘင်္ာ၌ သက်ေရာက်ေသာအတွငး် /အြပင်ဖိအားများ၊

၂.၃.၃

သေဘင်္ာကိယ
ု ထ
် ည်တည်ေဆာက်ပ၊ံု

၂.၃.၄

သေဘင်္ာ၏ေရှပိုင်းနှင့်ေနာက်ပိုင်း၊

၂.၃.၅

တက်မနှင့် ပန်ကာများ၊

၂.၃.၆

ေရစူးအမှတ်နှင့် ကုန်တင်မျဉ်းများ။

၃

သေဘင်္ာေပါတွင်အေရးေပါအေြခအေနများ ြဖစ်ေပါလာပါက သေဘင်္ာနှင့် သေဘင်္ာေပါရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်

5
၃.၁

အသက်ကယ် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများနှင့် မီးသတ်ပစ္စည်းများအား ထိန်းသိမး် ြခင်းနှင့်
အသုးံ ြပုပုံ ြပုနည်းများ၊

၃.၂

ကိုတင်စစ
ီ ဉ်မမ
 ျားနှင့် ေလ့ကျင့မ
် မ
 ျား။

၄

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာဥပေဒဘာသာရပ်

၄.၁

ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘင်္ာအက်ဥပေဒ

၄.၂

ပင်လယ်ြပင်၌ အသက်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွနဗ
် င်းရှငး် ၊
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေဘးကင်းလုံ ခုံေရးစီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ ဥ
 ပေဒ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘင်္ာနှင့်
ဆိပက
် မ်းလုံ ခုံေရးဥပေဒ

၄.၃

သေဘင်္ာများေကာင့်ြဖစ်ပွားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှ ကာကွယ်တားဆီးြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

၄.၄

ဝန်တင်မျဉ်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှငး်

၄.၅

ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပေဒများ

၄.၆

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ)
တန်ချန်ိ ၃၀၀၀ ေအာက် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် ေရယာဉ်မူှ းအြဖစ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ေရယာဉ်မှူးအဆင့(် ၂)
ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း၊ စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိင
ု ရ
် ာ
လမ်းညန်ချက်များနှင့် သင်ရိုးညန်းတမ်းများ

၁။

တန်ချန်ိ ၃၀၀၀ ေအာက် ြမန်မာ့ကမ်းရိးု တန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့်

ေရယာဉ်မှူးအဆင့် (၂) သင်တန်း (၄) ပတ်အတွက် အသိအမှတြ် ပု သင်တန်းေကျာင်းများတွင်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအား သင်ကားရမည်(က)

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊

(ခ)

ကုန်တင်/ ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့်
သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊

(ဂ)

သေဘင်္ာေပါတွင် အေရးေပါအေြခအေနများ ြဖစ်ေပါလာပါက သေဘင်္ာနှင့် သေဘင်္ာ
ေပါရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊
နှင့်

(ဃ)
၂။

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာဥပေဒဘာသာရပ်။

သင်ကားေရးမှူးက ေလ့ကျင့သ
် င်ကားေနသည့် ကာလအတွင်း အဆက်မြပတ် အကဲြဖတ်မ

ြဖင့် စစ်ေဆးမြပုလုပရ
် မည်။

2
၃။

စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချက်များ
သင်ကား

စဉ်

ဘာသာရပ်

ချန်ိ
(နာရီ)

၁။

ေရေကာင်းေမာင်းနှငြ် ခင်းဆိင
ု ရ
် ာဘာသာရပ်၊

၃၀

၂။

ကုနတ
် င်/ ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ သေဘင်္ာ

၃၀

နတ်ေြဖ
ေြဖချန်ိ (နာရီ)

ေအာင်မှတ်

၁

၈၅

တည်ငိမမ
်  တွကခ
် ျက်ြခင်းဆိင
ု ရ
် ာနှင့် သေဘင်္ာ
တည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊
၃။

သေဘင်္ာေပါတွင် အေရးေပါ အေြခအေနများ

၃၀

ြဖစ်ေပါလာပါက သေဘင်္ာနှင့် သေဘင်္ာေပါရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေအာင်
လုပေ
် ဆာင်မဆ
 င
ုိ ရ
် ာဘာသာရပ်၊
၄။

၄။

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာ ဥပေဒဘာသာရပ်၊

၃၀

စာေမးပွစ
ဲ စ်ေဆးြခင်းဆိင
ု ရ
် ာသင်ရးုိ ညနး် တမ်းများ

၁

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

၁.၁

ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိင
ု ရ
် ာအတတ်

၁.၁.၁

အကွာအေဝးရှာယူြခင်း၊

၁.၁.၂

ရပ်ညန်းေထာင့် ြပဿနာအေြဖ ရှာေဖွြခင်း၊

၁.၁.၃

အမှန်တကယ်ရှိေသာ သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း
သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာ ရှာေဖွြခင်း၊

၁.၁.၄

ေရေကာင်းြပ ေြမပုံသုံး၍ ေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊

သို့မဟုတ် ေရွလျားေနစဉ်

3
၁.၁.၅

သေဘင်္ာ၏ ခန့်မှန်းတည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊

၁.၁.၆

ေလာင်စာဆီထိန်းသိမး် ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊

၁.၁.၇

အီလက်ထေရာနစ်

စနစ်သုံး

ေရေကာင်းေမာင်းနှငသ
် ာွ းလာြခင်း၊

ဂိုလ်တုစနစ်သုံး

သေဘင်္ာ ေမာင်းနှငတ
် ည်ေနရာြပ စနစ် (GPS)၊ ြမန်မာ့ကမ်းရိးု တန်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်သာွ း
ေရယာဉ်များတွင် အလိုအေလျာက်ခွဲြခား သိရှိသည့် စနစ် (AIS)၊ ခရီးစဉ် အချက်
အလက်များ မှတ်သားသည့် စနစ် (VDR)၊ တက်မစင်တွင် ေမာင်းနှင်မ ေစာင့်ကည့်သည့်
သတိေပးစနစ် (BNWAS) စသည့် ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မ အေထာက်အကူြပုစနစ်များ
အားလုံး၊
၁.၁.၈

ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းများ၊

၁.၁.၉

ေရေကာင်းတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ေစရန် အေထာက်အကူြပုအမှတ်
အသားများ၊

၁.၁.၁၀

သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်နှင့် Gyro သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်၊

၁.၁.၁၁

ေရေကာင်းြပေြမပုံများ၊ ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များနှင့် ေရေကာင်းသတိေပး
လမ်းညနခ
် ျက်များ၊

၁.၁.၁၂

မိးု ေလဝသ/ ရာသီဥတု အေြခအေန။

၁.၂

ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိင
ု ်ရာ အေရးေပါအေြခအေနများ

၁.၂.၁

အေရးေပါအေြခအေနများတွင် သေဘင်္ာဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်
လုံ ခုံေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ကိုတင်အစီအမံများ၊

၁.၂.၂

အေရးေပါအေြခအေနများကို

တုန့ြ် ပန်နင
ုိ ရ
် န်

ကိုတင်ေရးဆွထ
ဲ ားေသာ

အေရးေပါ

အစီအစဉ်များ၊
၁.၂.၃

သေဘင်္ာတစ်စီးအား ကမ်းေပါထိုးတင်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၄

သေဘင်္ာ၏ တက်မပျက်ြခင်း၊ ေသာင်တင်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၅

သေဘင်္ာချင်း တိုက်ခိုက်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

4
၁.၂.၆

မီးေလာင်ြခင်း သို့မဟုတ် ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားပီးေနာက် သေဘင်္ာအား ေဘးအန္တရာယ်မှ
ကယ်ဆယ်ြခင်းနှင့် ထိခက
ုိ ပ
် ျက်စးီ မ ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၇

သေဘင်္ာအား စွန့်ခွာြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။

၁.၃

သေဘင်္ာထိနး် သိမး် ေမာင်းနှငြ် ခင်းဆိင
ု ရ
် ာပညာရပ်

၁.၃.၁

သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာအေခါအေဝါများ၊

၁.၃.၂

သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းအေပါ ေလနှင့်ေရစီးတို့၏ သက်ေရာက်မများ၊

၁.၃.၃

သေဘင်္ာေပါမှ

ေရထဲသို့ကျသွားသည့်သူအား ြပန်လည်ကယ်တင်ြခင်းအတွက် သေဘင်္ာ

ေမာင်းနှငြ် ခင်းများ၊
၁.၃.၄

ေရတိမ်ပိုင်းတွင် သေဘင်္ာေမာင်းနှင်မအတွက် ြဖစ်ေပါလာနိုင်ေသာကိစရ
္စ ပ်များ၊

၁.၃.၅

သေဘင်္ာေကျာက်ချြခင်းနှင့် ဆိပက
် မ်းဆိက
ု က
် ပ်ရာ၌ လုပေ
် ဆာင်ရမည့် နည်းလမ်းများ။

၁.၄

ြမစ်အတွင်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်တွင် သေဘင်္ာများ တိုက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန်
သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ

၁.၄.၁

ြမစ်အတွင်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်တွင် သေဘင်္ာများ တိုက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယတ
် ားဆီးရန်
သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒများ။

၂

ကုနတ
် င်/

ကုနခ
် ျ

လုပေ
် ဆာင်ြခင်း၊

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ

တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့်

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်
၂.၁

ကုန်စည်များ

စီမံခန့်ခွဲ

ကိုင်တွယ်ြခင်း၊

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မနှင့်

သေဘင်္ာေပါတွင်

ကျင့်သုံးရမည့် စီမံလုပ်ေဆာင်မ
၂.၁.၁

ကုနတ
် င်/ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ဝမ်းေရသွင်း/ ဝမ်းေရထုတ် လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊

၂.၁.၂

ကုန်တင်ရာတွင် သေဘင်္ာေပါသို့ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်များကို ေရလျားမ မရှိေအာင်
ချည်ေနှာင်ြခင်း၊

၂.၁.၃

ကုန်စည်အမျုးအစားခွ
ိ
ဲြခားေလ့လာြခင်း၊

၂.၁.၄

ကုနေ
် သတာနှင့် အန္တရာယ်ရက
ိှ န
ု စ
် ည်များ တင်ေဆာင်ြခင်း၊
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၂.၁.၅

အလွန်ေလးေသာကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်ချြခင်း၊

၂.၁.၆

ဆီတင်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်ချြခင်း။

၂.၂

သေဘင်္ာ၏ ေရှ့ေနာက်အေနအထားနှင့် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ

၂.၂.၁

ေရဖယ်ထုတ်ြခင်း၊ ေဖာ့ဂုဏ်၊ ေရငန်၊ ေရချု၊ိ ေရငန်နှင့် ေရချုကားတွ
ိ
င် ရှိေသာေရတို့တွင်
တင်ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်ပမာဏ တွက်ချက်ြခင်း၊

၂.၂.၂

ေရငိမတ
် င
ွ ် သေဘင်္ာတည်ငိမမ
် ၊ ကနဦး သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊

၂.၂.၃

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မမရှိဘဲ ယိုင်သည့်ေထာင့်၊ ေရငိမ်တွင် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ မျဉ်းေကွး၊
ကမ္ဘာ့ဆွဲအားဗဟိုချက်၊

၂.၂.၄

သေဘင်္ာေစာင်းြခင်းနှင့် သေဘင်္ာေရှေနာက်အေနအထား။

၂.၃

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မအေခါအေဝါများ

၂.၃.၁

သေဘင်္ာအတိုင်းအတာနှင့်ပုံစံ၊

၂.၃.၂

သေဘင်္ာ၌ သက်ေရာက်ေသာအတွငး် /အြပင်ဖိအားများ၊

၂.၃.၃

သေဘင်္ာကိယ
ု ထ
် ည်တည်ေဆာက်ပ၊ံု

၂.၃.၄

သေဘင်္ာ၏ေရှပိုင်းနှင့်ေနာက်ပိုင်း၊

၂.၃.၅

တက်မနှင့် ပန်ကာများ၊

၂.၃.၆

ေရစူးအမှတ်နှင့် ကုန်တင်မျဉ်းများ။

၃

သေဘင်္ာေပါတွင် အေရးေပါအေြခအေနများ ြဖစ်ေပါလာပါက သေဘင်္ာနှင့်သေဘင်္ာေပါရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်

၃.၁

အသက်ကယ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများနှင့် မီးသတ်ပစ္စည်းများအား ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်
အသုးံ ြပုပုံ ြပုနည်းများ၊

၃.၂

ကိုတင်စစ
ီ ဉ်မမ
 ျားနှင့် ေလ့ကျင့်မများ။
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၄

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာဥပေဒဘာသာရပ်

၄.၁

ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘင်္ာအက်ဥပေဒ

၄.၂

ပင်လယ်ြပင်၌ အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း၊
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေဘးကင်းလုံ ခုံေရးစီမံခန့်ခွဲမဥပေဒ၊ အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာသေဘင်္ာနှင့်
ဆိပက
် မ်းလုံ ခုံေရးဥပေဒ

၄.၃

သေဘင်္ာများေကာင့်ြဖစ်ပွားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှ ကာကွယ်တားဆီးြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

၄.၄

ဝန်တင်မျဉ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှငး်

၄.၅

ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပေဒများ

၄.၆

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဂ)
တန်ချန်ိ ၃၀၀၀ နှင့်အထက် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် ပထမအရာရှအ
ိ ြဖစ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ပထမအရာရှိ အဆင့(် ၁)
ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အတွက် စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချက်များနှင့်
သင်ရိုးညန်းတမ်းများ
၁။

စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချက်များ

နတ်ေြဖ
စဉ်

ဘာသာရပ်

ေြဖချန်ိ (နာရီ)

၁။

ေရေကာင်း ေမာင်နှင်ြခင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်

၂။

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင်
လပ်စစ်ပစ္စည်း

ေအာင်မှတ်

အေထာက်အကူြပု

ကိရိယာများနှင့်

အင်ဂျင်နီယာ

ဘာသာရပ်
၃။

ကုန်တင်/ကုနခ
် ျ လုပေ
် ဆာင်ြခင်း၊ သေဘင်္ာ တည်ငိမမ
် 
တွကခ
် ျက်ြခင်းဆိင
ု ရ
် ာနှင့်

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မ

ဆိင
ု ရ
် ာ ဘာသာရပ်
၄။

သေဘင်္ာေပါတွင် အေရးေပါ အေြခအေနများ ြဖစ်ေပါ
လာပါက သေဘင်္ာနှင့် သေဘင်္ာေပါရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏
ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မ ဆိုင်ရာ
ဘာသာရပ်နှင့် မိုးေလဝသဆိုင်ရာဘာသာရပ်

၅။

ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာဥပေဒဘာသာရပ်

၂။

စာေမးပွစ
ဲ စ်ေဆးြခင်းဆိင
ု ရ
် ာသင်ရးုိ ညနး် တမ်းများ

၁

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

၁.၁

ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိင
ု ရ
် ာအတတ်

၁.၁.၁

အကွာအေဝးရှာယူြခင်း၊

၁.၁.၂

ရပ်ညန်းေထာင့် ြပဿနာအေြဖရှာေဖွြခင်း၊

၁

၈၅
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၁.၁.၃

အမှန်တကယ်ရှိေသာ သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာ

ရှာေဖွြခင်း သို့မဟုတ် ေရွလျားေနစဉ်

သေဘင်္ာ၏တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊
၁.၁.၄

ေရေကာင်းြပ ေြမပုသ
ံ းံု ၍ ေမာင်းနှငသ
် ာွ းလာြခင်း၊

၁.၁.၅

သေဘင်္ာ၏ ခန့်မှန်းတည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊

၁.၁.၆

ေလာင်စာဆီထိန်းသိမး် ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊

၁.၁.၇

ေရေကာင်းတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာသွားလာနိုင်ေစရန် အေထာက်အကူြပု
အမှတ်အသားများ၊

၁.၁.၈

သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်နှင့် Gyro သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်၊

၁.၁.၉

ေရေကာင်းြပေြမပုမ
ံ ျား၊

ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များနှင့်

ေရေကာင်းသတိေပး

လမ်းညနခ
် ျက်များ။
၁.၂

ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိင
ု ရ
် ာအေရးေပါအေြခအေနများ

၁.၂.၁

အေရးေပါအေြခအေနများတွင် သေဘင်္ာဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်
လုံ ခုံေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ကိုတင်အစီအမံများ၊

၁.၂.၂

အေရးေပါအေြခအေနများကို

တုန့ြ် ပန်နင
ုိ ရ
် န်

ကိုတင်ေရးဆွထ
ဲ ားေသာ

အေရးေပါ

အစီအစဉ်များ၊
၁.၂.၃

သေဘင်္ာတစ်စီးအား ကမ်းေပါထိုးတင်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၄

သေဘင်္ာ၏ တက်မပျက်ြခင်း၊ ေသာင်တင်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၅

သေဘင်္ာချင်းတိုက်ခိုက်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၆

မီးေလာင်ြခင်း သို့မဟုတ် ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားပီးေနာက် သေဘင်္ာအား ေဘးအန္တရာယ်မှ
ကယ်ဆယ်ြခင်းနှင့် ထိခက
ုိ ပ
် ျက်စးီ မ ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့် နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၇

သေဘင်္ာအား စွန့်ခွာြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။

၁.၃

သေဘင်္ာထိနး် သိမး် ေမာင်းနှငြ် ခင်းဆိင
ု ရ
် ာပညာရပ်

၁.၃.၁

သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာ အေခါအေဝါများ၊

၁.၃.၂

သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းအေပါ ေလနှင့်ေရစီးတို့၏ သက်ေရာက်မများ၊

3
၁.၃.၃

သေဘင်္ာေပါမှ ေရထဲသို့ ကျသွားေသာသူအား ြပန်လည်ကယ်တင်ြခင်းအတွက် သေဘင်္ာ
ေမာင်းနှငြ် ခင်းများ၊

၁.၃.၄

ေရတိမ်ပိုင်းတွင် သေဘင်္ာ ေမာင်းနှင်မအတွက် ြဖစ်ေပါလာနိုင်ေသာ ကိစ္စရပ်များ၊

၁.၃.၅

သေဘင်္ာေကျာက်ချြခင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းဆိုက်ကပ်ရာ၌

၁.၄

ြမစ်အတွင်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်တွင် သေဘင်္ာများ တိုက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန်

လုပ်ေဆာင်ရမည့န
် ည်းလမ်းများ။

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ
၁.၄.၁

ြမစ်အတွင်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်တွင် သေဘင်္ာများ တိုက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယတ
် ားဆီးရန်
သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ။

၂

ေရေကာင်းေမာင်းနှငရ
် ာတွင်

အေထာက်အကူြပု

လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်

အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်
၂.၁

အီလက်ထေရာနစ် စနစ်သုံးေရေကာင်းေမာင်နှင်သွားလာြခင်း၊ ဂိုလ်တုစနစ်သးံု သေဘင်္ာ
ေမာင်းနှင်

တည်ေနရာြပစနစ်

(GPS)၊

ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့်

ပင်လယ်ြပင်သွား

ေရယာဉ်များတွင် အလိအ
ု ေလျာက် ခွြဲ ခားသိရသ
ိှ ည့စ
် နစ် (AIS)၊ ခရီးစဉ် အချက်အလက်
များ မှတ်သားသည့်စနစ် (VDR)၊ တက်မစင်တွင်ေမာင်းနှင်မ ေစာင့်ကည့်သည့် သတိေပး
စနစ် (BNWAS)

စသည့် ေရေကာင်းေမာင်းနှငမ
်  အေထာက်အကူြပုစနစ်များအားလုးံ

၂.၂

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာကိရယ
ိ ာများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းများ

၂.၃

ေရေကာင်းေမာင်းနှငရ
် ာတွင် အေထာက်အကူြပု လပ်စစ်ပစ္စညး် ကိရယ
ိ ာများ

၂.၃.၁

ေရ၏ အနက်ကို ပဲ့တင်သံြဖင့်တိုင်းတာေသာ ကိရိယာ၊

၂.၃.၂

သေဘင်္ာ၏ အြမန်နန်းကို တိုင်းတာေသာ ကိရိယာ။

၂.၄

တည်ေနရာရှာေဖွြခင်းနှင့်

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင်

အေထာက်အကူြပုေသာ

လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ
၂.၄.၁

ဂိုလ်တုအားအသုံးြပု၍ ေရေကာင်းေမာင်းနှငမ
် နင
ှ ့် သေဘင်္ာဆိင
ု ရ
် ာ သတင်းပို့စနစ်များ
နှင့် VTS လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ေယဘုယျ သေဘာတရားနှင့်အညီ သတင်းပို့ြခင်း၊

4
၂.၄.၂

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တည်ေနရာ ရှာေဖွမစနစ်နှင့် ေခတ်မီ အီလက်ထေရာနစ် ေရေကာင်း
သွားလာမ အေထာက်အကူ ပစ္စည်းများ။

၂.၅

အေဝးထိန်းတွန်းအားစက်၏ အေထွေထွဗဟုသုတနှင့် အင်ဂျင်နီယာစနစ်နှင့် ဝန်ေဆာင်မ

၂.၅.၁

ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ

အေြခခံအသုံးအနန်းများနှင့်

ေလာင်စာဆီ

ကုနက
် ျမ

တွက်ချက်ြခင်း၊
၂.၅.၂

ေရေကာင်းသုံး ပါဝါ စွမ်းအင်ထုတ်စက် အေြခခံမူ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊

၂.၅.၃

သေဘင်္ာတွင်ရှိေသာ အရံစက်ယန္တရား အသုံးြပုပုံများ။

၃

ကုန်တင်/

ကုနခ
် ျ

လုပေ
် ဆာင်ြခင်း၊

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ

တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့်

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်
၃.၁

ကုန်စည်များ စီမံခန့်ခွဲ ကိုင်တွယ်ြခင်း၊ သေဘင်္ာတည်ငိမ်မနှင့် သေဘင်္ာေပါတွင် ကျင့်သုံး
ရမည့် စီမံလုပ်ေဆာင်မ

၃.၁.၁

ကုနတ
် င်/ ကုနခ
် ျ လုပေ
် ဆာင်ြခင်းနှင့် ဝမ်းေရသွငး် / ဝမ်းေရထုတ် လုပေ
် ဆာင်ြခင်း၊

၃.၁.၂

ကုနတ
် င်ရာတွင်

သေဘင်္ာေပါသိေ
့ု နရာချြခင်းနှင့်

ကုနမ
် ျားကို

ေရလျားမမရှိေအာင်

ချည်ေနှာင်ြခင်း၊
၃.၁.၃

ကုန်စည်အမျုးအစားခွ
ိ
ဲြခားေလ့လာြခင်း၊

၃.၁.၄

ကုန်ေသတာနှင့် အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊

၃.၁.၅

အလွနေ
် လးေသာကုနစ
် ည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်ချြခင်း၊

၃.၁.၆

ဆီတင်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်ချြခင်း။

၃.၂

သေဘင်္ာ၏ ေရှ့ေနာက်အေနအထားနှင့် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ

၃.၂.၁

ေရဖယ်ထုတ်ြခင်း၊ ေဖာ့ဂုဏ်၊ ေရငန်၊ ေရချု၊ိ ေရငန်နှင့် ေရချုကားတွ
ိ
င် ရှိေသာေရတို့တွင်
တင်ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်ပမာဏ တွက်ချက်ြခင်း၊

၃.၂.၂

ေရငိမ်တွင် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ ကနဦးသေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊

5
၃.၂.၃

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မမရှိဘဲ ယိုင်သည့်ေထာင့်၊ ေရငိမ်တွင် သေဘင်္ာ တည်ငိမ်မ မျဉ်းေကွး၊
ကမ္ဘာ့ဆွဲအားဗဟိုချက်၊

၃.၂.၄

သေဘင်္ာေစာင်းြခင်းနှင့် သေဘင်္ာေရှေနာက်အေနအထား။

၃.၃

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မအေခါအေဝါများ

၃.၃.၁

သေဘင်္ာအတိုင်းအတာနှင့်ပုံစံ၊

၃.၃.၂

သေဘင်္ာ၌ သက်ေရာက်ေသာ အတွင်း/အြပင် ဖိအားများ၊

၃.၃.၃

သေဘင်္ာကိယ
ု ထ
် ည်တည်ေဆာက်ပ၊ံု

၃.၃.၄

သေဘင်္ာ၏ ေရှပိုင်းနှင့် ေနာက်ပိုင်း၊

၃.၃.၅

တက်မနှင့် ပန်ကာများ၊

၃.၃.၆

ေရစူးအမှတ်နှင့် ကုန်တင်မျဉ်းများ။

၄

သေဘင်္ာေပါတွင်

အေရးေပါအေြခအေနများ ြဖစ်ေပါလာပါက

သေဘင်္ာနှင့် သေဘင်္ာ

ေပါရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နှင့်
မိုးေလဝသ ဆိုင်ရာဘာသာရပ်
၄.၁

အသက်ကယ်ပစ္စည်းများနှင့်

မီးသတ်ပစ္စည်းများအား

ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်

အသုးံ ြပုပုံ

ြပုနည်းများ၊
၄.၂

ကိုတင်စစ
ီ ဉ်မမ
 ျားနှင့် ေလ့ကျင့မ
် မ
 ျား၊

၄.၃

မိုးေလဝသ/ရာသီဥတုအေြခအေန။

၅

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာဥပေဒဘာသာရပ်

၅.၁

ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘင်္ာအက်ဥပေဒ

၅.၂

ပင်လယ်ြပင်၌ အသက်အန္တရာယ် ကင်းရှငး် ေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာကွနဗ
် င်းရှငး် ၊
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေဘးကင်းလုံ ခုံေရးစီမံခန့်ခွဲမဥပေဒ၊ အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာသေဘင်္ာနှင့်
ဆိပ်ကမ်း လုံ ခုံေရးဥပေဒ

၅.၃

သေဘင်္ာများေကာင့်ြဖစ်ပွားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှ ကာကွယ်တားဆီးြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း

6
၅.၄

ဝန်တင်မျဉ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှငး်

၅.၅

ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပေဒများ

၅.၆

ပင်လယ်ေရေကာင်း အလုပ်သမားဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဃ)
တန်ချန်ိ ၃၀၀၀ ေအာက် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် ပထမအရာရှိအြဖစ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်နင
ုိ သ
် ည့် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ပထမအရာရှိအဆင့(် ၂)
ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း၊ စာေမးပွဲ စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ
လမ်းညန်ချက်များနှင့် သင်ရိုးညန်းတန်းများ
၁။

တန်ချန်ိ ၃၀၀၀ ေအာက် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား သေဘင်္ာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်

မည့် ပထမအရာရှိအဆင့် (၂) သင်တန်း (၁၂) ပတ်အတွက် အသိအမှတြ် ပု သင်တန်းေကျာင်း
များတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များသင်ကားရမည်(က)

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊

(ခ)

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင် အေထာက်အကူြပု လပ်စစ်ပစ္စညး် ကိရယ
ိ ာများနှင့်
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၊

(ဂ)

ကုန်တင်/ ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့်
သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊

(ဃ)

သေဘင်္ာေပါတွင်
သေဘင်္ာေပါရှိ

အေရးေပါအေြခအေနများ
ပုဂ္ဂိုလ်များ၏

ြဖစ်ေပါလာပါက

သေဘင်္ာနှင့်

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မ

ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နှင့် မိုးေလဝသဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊
(င)
၂။

ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒဘာသာရပ်။

အသိအမှတ်ြပု

သင်တန်းေကျာင်းများတွင်

ကျင်းပေသာ

ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ သင်ကားရမည်(က)

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်၊

(ခ)

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင် အေထာက်အကူြပု လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်
အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘာသာရပ်၊

(ဂ)

ကုန်တင်/ ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာ

နှင့်သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊
(ဃ)

သေဘင်္ာေပါတွင်
သေဘင်္ာေပါရှိ

အေရးေပါအေြခအေနများ
ပုဂ္ဂိုလ်များ၏

ြဖစ်ေပါလာပါက

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင်

ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှင့် မိုးေလဝသဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊
(င)

ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒဘာသာရပ်။

သေဘင်္ာနှင့်
လုပ်ေဆာင်မ

2
၃။

စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညန်ချက်များ

ေရးေြဖနှင့် နတ်ေြဖ

သင်ကား
စဉ်

၁။

ဘာသာရပ်

ချန်ိ နာရီ ေရးေြဖချန်ိ
ေပါင်း
(နာရီ)

ေရေကာင်းေမာင်းနှငြ် ခင်းဆိင
ု ရ
် ာ

ေအာင်
မှတ်

၁၅၆

၃

၇၀

၂၄

၂

၅၀

၆၀

၂

၆၀

၉၀

၂

၅၀

၃၀

၂

၅၀

နတ်
ေြဖချန်ိ
(နာရီ)

ေအာင်
မှတ်

ဘာသာရပ်
၂။

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင် အေထာက်
အကူြပု လပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့်
အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်

၃။

ကုန်တင်/

ကုန်ချ

လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ

တွက်ချက်ြခင်း

ဆိုင်ရာနှင့်

တည်ေဆာက်မ

သေဘင်္ာ

ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်၊
၄။

သေဘင်္ာေပါတွင်

အေရးေပါ

အေြခ

အေနများ ြဖစ်ေပါလာပါက သေဘင်္ာနှင့်
သေဘင်္ာေပါရှိ

ပုဂ္ဂိုလ်များ၏

ေဘး

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင်လုပ်ေဆာင်မ
ဆိုင်ရာ

ဘာသာရပ်နှင့်

မိုးေလဝသ

ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်
၅။

ေရေကာင်း
ဘာသာရပ်

ဘက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒ

၁

၈၅

3
၄။

စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာသင်ရိုးညန်းတမ်းများ

၁

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

၁.၁

ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာအတတ်

၁.၁.၁

အကွာအေဝးရှာယူြခင်း၊

၁.၁.၂

ရပ်ညန်းေထာင့် ြပဿနာအေြဖရှာေဖွြခင်း၊

၁.၁.၃

အမှနတ
် ကယ်ရေ
ိှ သာ

သေဘင်္ာ၏တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း သိမ
့ု ဟုတ် ေရွလျားေနစဉ်

သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊
၁.၁.၄

ေရေကာင်းြပ ေြမပုသ
ံ းံု ၍ ေမာင်းနှငသ
် ာွ းလာြခင်း၊

၁.၁.၅

သေဘင်္ာ၏ ခန့်မှန်းတည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊

၁.၁.၆

ေလာင်စာဆီထိန်းသိမး် ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊

၁.၁.၇

ေရေကာင်းတွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်ေစရန် အေထာက်အကူြပု အမှတ်
အသားများ၊

၁.၁.၈

သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်နှင့် Gyro သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်၊

၁.၁.၉

ေရေကာင်းြပေြမပုံများ၊

ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ

စာအုပ်များနှင့်

ေရေကာင်း

သတိေပးလမ်းညန်ချက်များ။
၁.၂

ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိင
ု ရ
် ာအေရးေပါအေြခအေနများ

၁.၂.၁

အေရးေပါအေြခအေနများတွင် သေဘင်္ာဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏
ေဘးအန္တရာယ်လုံ ခုံေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ကိုတင်အစီအမံများ၊

၁.၂.၂

အေရးေပါအေြခအေနများကိတ
ု န
ု ့ြ် ပန်နင
ုိ ရ
် န် ကိုတင်ေရးဆွထ
ဲ ားေသာ
အေရးေပါ အစီအစဉ်များ၊

၁.၂.၃

သေဘင်္ာတစ်စီးအားကမ်းေပါထိုးတင်ြခင်းအတွက်ေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၄

သေဘင်္ာ၏တက်မပျက်ြခင်း၊ ေသာင်တင်ြခင်းအတွက်ေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၅

သေဘင်္ာချင်းတိုက်ခိုက်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊

4
၁.၂.၆

မီးေလာင်ြခင်း သို့မဟုတ် ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားပီးေနာက်သေဘင်္ာအား ေဘးအန္တရာယ်မှ
ကယ်ဆယ်ြခင်းနှင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမေလျာ့နည်းေအာင်ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့န
် ည်းလမ်းများ၊

၁.၂.၇

သေဘင်္ာအား စွန့်ခွာြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။

၁.၃

သေဘင်္ာထိနး် သိမး် ေမာင်းနှငြ် ခင်းဆိင
ု ရ
် ာပညာရပ်

၁.၃.၁

သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာ အေခါအေဝါများ၊

၁.၃.၂

သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းအေပါ ေလနှင့်ေရစီးတို့၏ သက်ေရာက်မများ၊

၁.၃.၃

သေဘင်္ာေပါမှေရထဲသက
့ုိ ျသွားေသာသူအားြပန်လည်ကယ်တင်ြခင်းအတွက် သေဘင်္ာ
ေမာင်းနှငြ် ခင်းများ၊

၁.၃.၄

ေရတိမ်ပိုင်းတွင် သေဘင်္ာ ေမာင်းနှင်မအတွက် ြဖစ်ေပါလာနိုင်ေသာကိစ္စရပ်များ၊

၁.၃.၅

သေဘင်္ာေကျာက်ချြခင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းဆိက
ု က
် ပ်ရာ၌ လုပေ
် ဆာင်ရမည့န
် ည်းလမ်းများ။

၁.၄

ြမစ်အတွင်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်တွင် သေဘင်္ာများ တိုက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယတ
် ားဆီးရန်
သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ

၁.၄.၁

ြမစ်အတွင်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်တွင် သေဘင်္ာများတိုက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယတ
် ားဆီးရန်
သေဘင်္ာ ေမာင်းနှင်ြခင်း ဆိုင်ရာဥပေဒများ။

၂

ေရေကာင်းေမာင်းနှငရ
် ာတွင် အေထာက်အကူြပု လပ်စစ်ပစ္စညး် ကိရယ
ိ ာများနှင့်
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်

၂.၁

အီလက်ထေရာနစ် စနစ်သုံး ေရေကာင်းေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊ ဂိုလ်တု စနစ်သးံု
သေဘင်္ာေမာင်းနှင်တည်ေနရာြပစနစ် (GPS)၊ ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်
သွား ေရယာဉ်များတွင် အလိုအေလျာက်ခွဲြခား သိရှိသည့် စနစ် (AIS)၊ ခရီးစဉ်
အချက်အလက်များ မှတသ
် ားသည့စ
် နစ် (VDR)၊
ေစာင့်ကည့်သည့်

သတိေပးစနစ်

(BNWAS)

တက်မစင်တွင်
စသည့်

ေမာင်းနှင်မ

ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မ

အေထာက်အကူြပုစနစ်များအားလုံး
၂.၂

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာကိရယ
ိ ာများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းများ

၂.၃

ေရေကာင်းေမာင်းနှငရ
် ာတွင် အေထာက်အကူြပု လပ်စစ်ပစ္စညး် ကိရယ
ိ ာများ

5
၂.၃.၁

ေရ၏ အနက်ကို ပဲ့တင်သံြဖင့်တိုင်းတာေသာ ကိရိယာ၊

၂.၃.၂

သေဘင်္ာ၏ အြမန်နန်းကို တိုင်းတာေသာ ကိရိယာ။

၂.၄

တည်ေနရာရှာေဖွြခင်းနှင့်

ေရေကာင်းေမာင်းနှငရ
် ာတွင်

အေထာက်အကူြပုေသာ

လပ်စစ် ပစ္စည်းကိရိယာများ
၂.၄.၁

ဂိုလ်တုအားအသုံးြပု၍ ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မနှင့်သေဘင်္ာဆိုင်ရာသတင်းပိစ
့ု နစ်များ
နှင့် VTS လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ေယဘုယျ သေဘာတရားနှင့်အညီ သတင်းပို့ြခင်း၊

၂.၄.၂

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်ေနရာ ရှာေဖွမစနစ်နှင့် ေခတ်မီ အီလက်ထေရာနစ်
ေရေကာင်းသွားလာမ အေထာက်အကူပစ္စည်းများ။

၂.၅

အေဝးထိန်းတွန်းအားစက်၏

အေထွေထွဗဟုသုတနှင့်

အင်ဂျင်နီယာစနစ်နှင့်

အေြခခံအသုံးအနန်းများနှင့်

ေလာင်စာဆီကုန်ကျမ

ဝန်ေဆာင်မ
၂.၅.၁

ေရေကာင်းအင်ဂျင်နယ
ီ ာ
တွက်ချက်ြခင်း၊

၂.၅.၂

ေရေကာင်းသုံးပါဝါစွမ်းအင်ထုတ်စက် အေြခခံမူ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊

၂.၅.၃

သေဘင်္ာတွင်ရှိေသာ အရံစက်ယန္တရား အသုံးြပုပုံများ။

၃

ကုန်တင်/ ကုနခ
် ျ လုပေ
် ဆာင်ြခင်း၊ သေဘင်္ာတည်ငိမမ
် တ
 က
ွ ခ
် ျက်ြခင်း ဆိင
ု ရ
် ာနှင့်
သေဘင်္ာ တည်ေဆာက်မဆ
 င
ုိ ရ
် ာဘာသာရပ်

၃.၁

ကုန်စည်များ

စီမံခန့်ခွဲကိုင်တွယ်ြခင်း၊

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မနှင့်

သေဘင်္ာေပါတွင်

ကျင့သ
် းံု ရမည့စ
် မ
ီ လ
ံ ပ
ု ေ
် ဆာင်မ
၃.၁.၁

ကုနတ
် င်/ ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ဝမ်းေရသွင်း/ ဝမ်းေရထုတ်လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊

၃.၁.၂

ကုန်တင်ရာတွင် သေဘင်္ာေပါသို့ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်များကို ေရလျားမမရှေ
ိ အာင်
ချည်ေနှာင်ြခင်း၊

၃.၁.၃

ကုန်စည်အမျုးအစားခွ
ိ
ဲြခားေလ့လာြခင်း၊

၃.၁.၄

ကုန်ေသတာနှင့် အန္တရာယ်ရှိကုန်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊

၃.၁.၅

အလွန်ေလးေသာကုန်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်ချြခင်း၊
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၃.၁.၆

ဆီတင်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်ချြခင်း၊

၃.၂

သေဘင်္ာ၏ ေရှ့ေနာက်အေနအထားနှင့် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ

၃.၂.၁

ေရဖယ်ထုတ်ြခင်း၊ ေဖာ့ဂုဏ်၊

ေရငန်၊ ေရချု၊ိ

ေရငန်နှင့် ေရချုကားတွ
ိ
င်ရှိေသာ

ေရတို့တွင် တင်ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်ပမာဏ တွက်ချက်ြခင်း၊
၃.၂.၂

ေရငိမ်တွင် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ ကနဦးသေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊

၃.၂.၃

သေဘင်္ာတည်ငိမ်မမရှိဘဲ ယိုင်သည့်ေထာင့်၊ ေရငိမ်တွင် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ
မျဉ်းေကွး၊ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားဗဟိုချက်၊

၃.၂.၄

သေဘင်္ာေစာင်းြခင်းနှင့် သေဘင်္ာေရှေနာက်အေနအထား။

၃.၃

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မအေခါအေဝါများ

၃.၃.၁

သေဘင်္ာအတိုင်းအတာနှင့်ပုံစံ၊

၃.၃.၂

သေဘင်္ာ၌ သက်ေရာက်ေသာ အတွင်း/အြပင် ဖိအားများ၊

၃.၃.၃

သေဘင်္ာကိယ
ု ထ
် ည်တည်ေဆာက်ပ၊ံု

၃.၃.၄

သေဘင်္ာ၏ ေရှပိုင်းနှင့် ေနာက်ပိုင်း၊

၃.၃.၅

တက်မနှင့် ပန်ကာများ၊

၃.၃.၆

ေရစူးအမှတ်နှင့် ကုန်တင်မျဉ်းများ။

၄

သေဘင်္ာေပါတွင် အေရးေပါအေြခအေနများ ြဖစ်ေပါလာပါက သေဘင်္ာနှင့် သေဘင်္ာ
ေပါရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မဆိုငရ
် ာဘာသာရပ်
နှငမ
့် းုိ ေလဝသဆိင
ု ရ
် ာဘာသာရပ်

၄.၁

အသက်ကယ်ပစ္စည်းများနှင့် မီးသတ်ပစ္စည်းများအား ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် အသုးံ ြပုပုံ
ြပုနည်းများ၊

၄.၂

ကိုတင်စစ
ီ ဉ်မမ
 ျားနှင့် ေလ့ကျင့မ
် မ
 ျား၊

၄.၃

မိုးေလဝသ/ရာသီဥတုအေြခအေန။

၅

ေရေကာင်းဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာဥပေဒဘာသာရပ်

၅.၁

ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘင်္ာအက်ဥပေဒ
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၅.၂

ပင်လယ်ြပင်၌

အသက်အန္တရာယ်

ကင်းရှငး် ေရးအတွက်

အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ

ကွနဗ
် င်းရှင်း၊ အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ ေဘးကင်းလုံ ခုံေရး စီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ ဥ
 ပေဒ၊ အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာ သေဘင်္ာနှင့် ဆိပ်ကမ်း လုံ ခုံေရးဥပေဒ
၅.၃

သေဘင်္ာများေကာင့် ြဖစ်ပာွ းေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှ ကာကွယ်တားဆီးြခင်း
နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

၅.၄

ဝန်တင်မျဉ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှငး်

၅.၅

ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပေဒများ

၅.၆

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

