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တန်ချနိ် ၃၀၀၀ နှင့်အထက် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် ေရယာဉ်မှူးအြဖစ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ေရယာဉ်မှူ းအဆင့်(၁) 
ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အတွက် စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချကမ်ျားနှင့် 

သင်ရိုးညန်းတမ်းများ  
 
၁။  စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညန်ချက်များ   
 

 

 

၂။  စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာသင်ရုိးညန်းတမ်းများ 
 

၁  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

၁.၁  ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆုိင်ရာအတတ် 

၁.၁.၁  အကွာအေဝးရှာယူြခင်း၊ 

၁.၁.၂  ရပ်ညန်းေထာင့် ြပဿနာအေြဖ ရှာေဖွြခင်း၊ 

စဉ်  ဘာသာရပ် 
နတ်ေြဖ 

ေြဖချနိ် (နာရ)ီ  ေအာင်မတ်ှ 

၁။  ေရေကာင်းေမာငး်နှင်ြခင်းဆုိင်ရာဘာသာရပ်   

 

 

 

၁ 

 

 

 

 

၈၅ 

၂။  ကုန်တင်/  ကုန်ချ  လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  သေဘင်္ာ 

တည်ငိမ်မ  တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့်  သေဘင်္ာ 

တည်ေဆာက်မဆုိင်ရာ ဘာသာရပ် 

၃။  သေဘင်္ာေပါတွင်  အေရးေပါ  အေြခအေနများ 

ြဖစ်ေပါလာပါက  သေဘင်္ာနှင့်  သေဘင်္ာေပါရှိ 

ပုဂ္ဂလ်များ၏  ေဘးအန္တရာယ်  ကင်းရှင်းေအာင် 

လုပ်ေဆာင်မဆုိင်ရာ ဘာသာရပ် 

၄။  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒဘာသာရပ် 

ေနာက်ဆက်တဲွ (က) 
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၁.၁.၃  အမှန်တကယ်ရှိေနေသာ  သေဘင်္ာ၏  တည်ေနရာရာှေဖြွခင်း  သ့ုိမဟတ်ု  ေရွလျားေနစဉ် 

သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊ 

၁.၁.၄  ေရေကာင်းြပ ေြမပုံသံုး၍ ေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊ 

၁.၁.၅  သေဘင်္ာ၏ ခန့်မှန်းတည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊ 

၁.၁.၆  ေလာင်စာဆီထိန်းသိမး်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ 

၁.၁.၇  အီလက်ထေရာနစ်  စနစ်သုံး  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊  ဂိုလ်တုစနစ်သုံး 

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်တည်ေနရာြပစနစ်  (GPS)၊  ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်သွား 

ေရယာဉ်များတွင်  အလုိအေလျာက်ခွဲြခားသိရှိသည့်  စနစ်  (AIS)၊  ခရးီစဉ်  အချက် 

အလက်များ  မှတ်သားသည့် စနစ်  (VDR)၊ တက်မစင်တွင် ေမာင်းနှင်မ ေစာင့်ကည့်သည့် 

သတိေပးစနစ်  (BNWAS)  စသည့်  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မ  အေထာက်အကူြပု  စနစ်များ 

အားလုံး၊ 

၁.၁.၈  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာကိရိယာများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းများ၊ 

၁.၁.၉    ေရေကာင်းတွင ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ  သွားလာနုိင်ေစရန်  အေထာက်အကူြပု   

  အမှတ်အသားများ၊ 

၁.၁.၁၀  သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်နှင့် Gyro သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်၊ 

၁.၁.၁၁  ေရေကာင်းြပေြမပုံများ၊  ေရေကာငး်ဘက်ဆုိင်ရာ  စာအုပ်များနှင့်  ေရေကာငး်သတိေပး 

လမ်းညန်ချကမ်ျား၊ 

၁.၁.၁၂  မိုးေလဝသ/ ရာသီဥတု အေြခအေန။ 

၁.၂  ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆုိင်ရာအေရးေပါအေြခအေနများ 

၁.၂.၁  အေရးေပါအေြခအေနများတွင် သေဘင်္ာဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏ ေဘးအန္တရာယ် 

လုံ ခ ံုေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ကိုတင်အစီအမံများ၊  

၁.၂.၂  အေရးေပါအေြခအေနများကုိ  တုန့်ြပန်နုိင်ရန်  ကိုတင်ေရးဆဲွထားေသာ  အေရးေပါ 

အစီအစဉ်များ၊ 
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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 ထိခုိက်ပျက်စီးမ ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရက်ွရမည့် နည်းလမ်းများ၊ 

၁.၂.၇  သေဘင်္ာအား စွန ့်ခွာြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။ 

၁.၃  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနင်ှြခင်းဆုိင်ရာပညာရပ် 

၁.၃.၁  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာအေခါအေဝါများ၊ 

၁.၃.၂  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းအေပါ ေလနှင့် ေရစီးတို့၏ သက်ေရာက်မများ၊ 

၁.၃.၃  သေဘင်္ာေပါမှ  ေရထဲသို့ကျသွားသည့်သူအား  ြပန်လည်ကယ်တင်ြခင်းအတွက်  သေဘင်္ာ 

ေမာင်းနှင်ြခင်းများ၊ 

၁.၃.၄  ေရတိမ်ပိုင်းတွင ်သေဘင်္ာေမာငး်နှင်မအတွက် ြဖစ်ေပါလာနိုင်ေသာ ကိစ္စရပ်များ၊ 

၁.၃.၅  သေဘင်္ာေကျာကခ်ျြခင်းနှင့် ဆိပက်မ်းဆုိက်ကပ်ရာ၌ လုပ်ေဆာင်ရမည့် နည်းလမ်းများ။ 

၁.၄  ြမစ်အတွင်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်တွင်  သေဘင်္ာများတိုက်ခိုက်ြခင်းမှ  ကာကွယ်တားဆီးရန် 

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ 

၁.၄.၁  ြမစ်အတွင်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်တွင်  သေဘင်္ာများတိုက်ခိုက်ြခင်းမှ    ကာကွယ်တားဆီးရန်  

  သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ။ 

၂  ကုန်တင်/  ကုန်ချ  လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ  တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့် 

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ် 

၂.၁  ကုန်စည်များ  စီမံခန ့်ခွဲကိုင်တွယ်ြခင်း၊  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မနှင့်  သေဘင်္ာေပါတွင် 

ကျင့်သုံးရမည့် စီမံလုပ်ေဆာင်မ 

၂.၁.၁  ကုန်တင်/ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ဝမ်းေရသွင်း/ ဝမ်းေရထုတ် လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊   
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၂.၁.၂  ကုန်တင်ရာတွင်  သေဘင်္ာေပါသို့  ေနရာချြခင်းနှင့်  ကုန်များကို  ေရလျားမ  မရှိေအာင်

  ချည်ေနှာင်ြခင်း၊ 

၂.၁.၃  ကုန်စည်အမျ ိုးအစားခွဲြခားေလ့လာြခင်း၊ 

၂.၁.၄  ကုန်ေသတာနင့်ှ   အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ 

၂.၁.၅  အလွန်ေလးေသာ ကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်ချြခင်း၊ 

၂.၁.၆  ဆီတင်ေဆာင်ြခင်းနှင့်  ြပန်လည်ချြခင်း။ 

၂.၂  သေဘင်္ာ၏ ေရှ့ ေနာက်အေနအထားနှင့် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ 

၂.၂.၁  ေရဖယ်ထုတ်ြခင်း၊ ေဖာ့ဂုဏ်၊ ေရငန်၊ ေရချ ို၊ ေရငန်နှင့် ေရချ ိုကားတွင် ရှိေသာေရတို့တွင် 

တင်ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်ပမာဏ တွက်ချက်ြခင်း၊ 

၂.၂.၂  ေရငမ်ိတွင် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ ကနဦး သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ 

၂.၂.၃  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မမရှိဘဲ  ယုိင်သည့်ေထာင့်၊  ေရငိမ်တွင်  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ  မျဉ်းေကွး၊ 

ကမ္ဘာ့ဆဲွအားဗဟိုချက်၊ 

၂.၂.၄  သေဘင်္ာေစာင်းြခင်းနှင့် သေဘင်္ာေရှေနာက်အေနအထား။ 

၂.၃  သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မအေခါအေဝါများ 

၂.၃.၁  သေဘင်္ာအတုိင်းအတာနှင့်ပုံစံ၊ 

၂.၃.၂  သေဘင်္ာ၌ သက်ေရာကေ်သာအတွင်း/အြပင်ဖိအားများ၊ 

၂.၃.၃  သေဘင်္ာကိုယ်ထည်တည်ေဆာက်ပုံ၊ 

၂.၃.၄  သေဘင်္ာ၏ေရှပိုင်းနှင့်ေနာက်ပိုင်း၊ 

၂.၃.၅  တက်မနှင့် ပန်ကာများ၊ 

၂.၃.၆  ေရစူးအမတ်ှနှင့် ကုန်တင်မျဉ်းများ။ 

၃  သေဘင်္ာေပါတွင်အေရးေပါအေြခအေနများ  ြဖစ်ေပါလာပါက သေဘင်္ာနှင့်  သေဘင်္ာေပါရှိ 

ပဂု္ိုဂ လ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မဆုိင်ရာဘာသာရပ ်
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၃.၁  အသက်ကယ် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများနှင့်  မးီသတ်ပစ္စည်းများအား ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် 

အသံုးြပုပံု ြပုနည်းများ၊ 

၃.၂  ကိုတင်စီစဉ်မများနင့်ှ ေလ့ကျင့်မများ။ 

၄  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာဥပေဒဘာသာရပ် 

၄.၁  ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘင်္ာအက်ဥပေဒ 

၄.၂  ပင်လယ်ြပင်၌ အသက်အန္တရာယ် ကင်းရငှ်းေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း၊ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေဘးကင်းလုံ ခ ံုေရးစီမံခန့်ခဲွမဥပေဒ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘင်္ာနှင့် 

ဆိပ်ကမ်းလံု ခုံေရးဥပေဒ 

၄.၃  သေဘင်္ာများေကာင့်ြဖစ်ပွားေသာ  ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှ  ကာကွယ်တားဆီးြခင်းနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း 

၄.၄  ဝန်တင်မျဉ်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း 

၄.၅  ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပေဒများ 

၄.၆  ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း   



 
တန်ချနိ် ၃၀၀၀ ေအာက် ြမန်မာ့ကမး်ရုိးတန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် ေရယာဉမှ်ူးအြဖစ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ေရယာဉ်မှူ းအဆင့်(၂) 
ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း၊ စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာ 

လမ်းညန်ချက်များနှင့် သင်ရိုးညန်းတမ်းများ 
 

   

၁။  တန်ချန်ိ  ၃၀၀၀  ေအာက်  ြမန်မာ့ကမ်းရုိးတန်းသွားသေဘင်္ာများတင်ွ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် 

ေရယာဉ်မှူ းအဆင့်  (၂)  သင်တန်း  (၄)  ပတ်အတွက်  အသိအမှတ်ြပု  သင်တန်းေကျာင်းများတွင် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအား သင်ကားရမည်- 

  (က)  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊ 

  (ခ)  ကုန်တင်/ ကန်ုချ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ သေဘင်္ာတည်ငမ်ိမ တွက်ချက်ြခင်းဆုိင်ရာနှင့်  

    သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆုိင်ရာဘာသာရပ်၊   

(ဂ)  သေဘင်္ာေပါတွင်  အေရးေပါအေြခအေနများ  ြဖစ်ေပါလာပါက  သေဘင်္ာနှင့်  သေဘင်္ာ 

ေပါရိှ  ပဂု္ိုဂ လ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင်  လုပ်ေဆာင်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊ 

နှင့် 

  (ဃ)  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာဥပေဒဘာသာရပ်။     

 

၂။  သင်ကားေရးမှူးက ေလ့ကျင့်သင်ကားေနသည့် ကာလအတွင်း အဆက်မြပတ် အကဲြဖတ်မ 

ြဖင့် စစ်ေဆးမြပုလုပ်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) 
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၃။  စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချက်များ 
 

စဉ်  ဘာသာရပ် 

သင်ကား 

ချန်ိ 

(နာရ)ီ 

နတ်ေြဖ 

ေြဖချန်ိ (နာရ)ီ  ေအာင်မတှ ်

၁။  ေရေကာင်းေမာငး်နှင်ြခင်းဆုိင်ရာဘာသာရပ်၊  ၃၀   

 

 

 

၁ 

 

၂။  ကုန်တင်/  ကုန်ချ  လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  သေဘင်္ာ 

တည်ငိမ်မ  တွက်ချက်ြခင်းဆုိင်ရာနင့်ှ သေဘင်္ာ 

တည်ေဆာက်မဆုိင်ရာဘာသာရပ်၊ 

၃၀   

၃။  သေဘင်္ာေပါတွင်  အေရးေပါ  အေြခအေနများ 

ြဖစ်ေပါလာပါက  သေဘင်္ာနှင့်  သေဘင်္ာေပါရှိ 

ပုဂ္ဂလ်များ၏  ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေအာင် 

လုပ်ေဆာင်မဆုိင်ရာဘာသာရပ်၊ 

၃၀  ၈၅ 

၄။  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒဘာသာရပ်၊  ၃၀   

 

 

၄။  စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာသင်ရုိးညန်းတမ်းများ 

၁  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

၁.၁  ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆုိင်ရာအတတ် 

၁.၁.၁  အကွာအေဝးရှာယူြခင်း၊ 

၁.၁.၂  ရပည်န်းေထာင့် ြပဿနာအေြဖ ရှာေဖြွခင်း၊ 

၁.၁.၃  အမှန်တကယ်ရှိေသာ  သေဘင်္ာ၏  တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း    သို့မဟုတ်  ေရွလျားေနစဉ် 

သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာ ရှာေဖွြခင်း၊ 

၁.၁.၄  ေရေကာင်းြပ ေြမပုံသံုး၍ ေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊  
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၁.၁.၅  သေဘင်္ာ၏ ခန့်မှန်းတည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊ 

၁.၁.၆  ေလာင်စာဆီထိန်းသိမး်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ 

၁.၁.၇  အီလက်ထေရာနစ်  စနစ်သုံး  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊  ဂိုလ်တုစနစ်သုံး 

သေဘင်္ာ ေမာင်းနှင်တည်ေနရာြပ စနစ် (GPS)၊  ြမန်မာ့ကမ်းရုိးတန်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်သွား 

ေရယာဉ်များတွင်  အလိုအေလျာက်ခွဲြခား  သိရှိသည့်  စနစ်  (AIS)၊  ခရီးစဉ်  အချက် 

အလက်များ  မှတ်သားသည့် စနစ်  (VDR)၊ တက်မစင်တွင် ေမာင်းနှင်မ ေစာင့်ကည့်သည့် 

သတိေပးစနစ်  (BNWAS)  စသည့်  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မ  အေထာက်အကူြပုစနစ်များ 

အားလုံး၊ 

၁.၁.၈  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာကိရိယာများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းများ၊ 

၁.၁.၉  ေရေကာင်းတွင်  အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ  သွားလာနိုင်ေစရန်  အေထာက်အကူြပုအမှတ် 

အသားများ၊ 

၁.၁.၁၀  သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်နှင့် Gyro သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်၊ 

၁.၁.၁၁  ေရေကာင်းြပေြမပုံများ၊  ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ  စာအုပ်များနှင့်  ေရေကာင်းသတိေပး 

လမ်းညန်ချကမ်ျား၊ 

၁.၁.၁၂  မိုးေလဝသ/ ရာသီဥတု အေြခအေန။ 

၁.၂  ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆုိင်ရာ အေရးေပါအေြခအေနများ 

၁.၂.၁  အေရးေပါအေြခအေနများတွင် သေဘင်္ာဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏ ေဘးအန္တရာယ် 

လုံ ခ ံုေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရာှကေ်ရး ကိုတင်အစီအမံများ၊  

၁.၂.၂  အေရးေပါအေြခအေနများကုိ  တုန့်ြပန်နုိင်ရန်  ကိုတင်ေရးဆဲွထားေသာ  အေရးေပါ 

အစီအစဉ်များ၊ 

၁.၂.၃  သေဘင်္ာတစ်စီးအား ကမ်းေပါထိုးတင်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊ 

၁.၂.၄  သေဘင်္ာ၏ တက်မပျက်ြခင်း၊ ေသာင်တင်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊ 

၁.၂.၅  သေဘင်္ာချင်း တုိက်ခိုက်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊ 
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၁.၂.၆  မီးေလာင်ြခင်း  သို့မဟုတ်  ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားပီးေနာက်  သေဘင်္ာအား  ေဘးအန္တရာယ်မှ 

ကယ်ဆယ်ြခင်းနှင့် ထိခုိက်ပျက်စီးမ ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရက်ွရမည့် နည်းလမ်းများ၊ 

၁.၂.၇  သေဘင်္ာအား စွန့်ခွာြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။   

၁.၃  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနင်ှြခင်းဆုိင်ရာပညာရပ် 

၁.၃.၁  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာအေခါအေဝါများ၊ 

၁.၃.၂  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းအေပါ ေလနှင့်ေရစီးတို့၏ သက်ေရာကမ်များ၊ 

၁.၃.၃  သေဘင်္ာေပါမှ      ေရထဲသို့ကျသွားသည့်သူအား  ြပန်လည်ကယ်တင်ြခင်းအတွက် သေဘင်္ာ 

ေမာင်းနှင်ြခင်းများ၊ 

၁.၃.၄  ေရတိမပ်ိုင်းတွင ်သေဘင်္ာေမာငး်နှင်မအတွက် ြဖစ်ေပါလာနုိင်ေသာကိစ္စရပ်များ၊ 

၁.၃.၅  သေဘင်္ာေကျာကခ်ျြခင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းဆုိက်ကပ်ရာ၌ လုပ်ေဆာင်ရမည့် နည်းလမ်းများ။ 

၁.၄  ြမစ်အတွင်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်တွင်  သေဘင်္ာများ  တုိက်ခိုက်ြခင်းမှ  ကာကွယ်တားဆီးရန် 

  သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ 

၁.၄.၁  ြမစ်အတွင်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်တွင်   သေဘင်္ာများ    တုိက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် 

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒများ။ 

၂  ကုန်တင်/  ကုန်ချ  လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ  တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့် 

သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ် 

၂.၁  ကုန်စည်များ  စီမံခန ့်ခွဲ  ကုိင်တွယ်ြခင်း၊  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မနှင့်  သေဘင်္ာေပါတွင် 

ကျင့်သုံးရမည့် စီမံလုပ်ေဆာင်မ 

၂.၁.၁  ကုန်တင်/ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ဝမ်းေရသွင်း/ ဝမ်းေရထုတ် လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

၂.၁.၂  ကုန်တင်ရာတွင်  သေဘင်္ာေပါသို့  ေနရာချြခင်းနှင့်  ကုန်များကို  ေရလျားမ  မရှိေအာင်

  ချည်ေနှာင်ြခင်း၊ 

၂.၁.၃  ကုန်စည်အမျ ိုးအစားခွဲြခားေလ့လာြခင်း၊ 

၂.၁.၄  ကုန်ေသတာနင့်ှ   အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များ တင်ေဆာင်ြခင်း၊ 
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၂.၁.၅  အလွန်ေလးေသာကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းနှင့် ကန်ုချြခင်း၊ 

၂.၁.၆  ဆီတင်ေဆာင်ြခင်းနှင့်  ြပန်လည်ချြခင်း။ 

၂.၂  သေဘင်္ာ၏ ေရှ့ ေနာက်အေနအထားနှင့် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ 

၂.၂.၁  ေရဖယ်ထုတ်ြခင်း၊ ေဖာ့ဂုဏ်၊ ေရငန်၊ ေရချ ို၊ ေရငန်နှင့် ေရချ ိုကားတွင် ရှိေသာေရတို့တွင် 

တင်ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်ပမာဏ တွက်ချက်ြခင်း၊ 

၂.၂.၂  ေရငမ်ိတွင် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ ကနဦး သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ 

၂.၂.၃  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မမရှိဘဲ ယုိင်သည့်ေထာင့်၊ ေရငိမ်တွင်  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ  မျဉ်းေကွး၊ 

ကမ္ဘာ့ဆဲွအားဗဟိုချက်၊ 

၂.၂.၄  သေဘင်္ာေစာင်းြခင်းနှင့် သေဘင်္ာေရှေနာက်အေနအထား။ 

၂.၃  သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မအေခါအေဝါများ 

၂.၃.၁  သေဘင်္ာအတုိင်းအတာနှင့်ပုံစံ၊ 

၂.၃.၂  သေဘင်္ာ၌ သက်ေရာကေ်သာအတွင်း/အြပင်ဖိအားများ၊ 

၂.၃.၃  သေဘင်္ာကိုယ်ထည်တည်ေဆာက်ပုံ၊ 

၂.၃.၄  သေဘင်္ာ၏ေရှပိုင်းနှင့်ေနာက်ပိုင်း၊ 

၂.၃.၅  တက်မနှင့် ပန်ကာများ၊ 

၂.၃.၆  ေရစူးအမတ်ှနှင့် ကုန်တင်မျဉ်းများ။ 

၃   သေဘင်္ာေပါတွင်  အေရးေပါအေြခအေနများ  ြဖစ်ေပါလာပါက သေဘင်္ာနှင့်သေဘင်္ာေပါရှိ   

ပုဂ္ဂုလ်များ၏   ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင်  လုပ်ေဆာင်မဆိုင်ရာဘာသာရပ် 

၃.၁  အသက်ကယ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများနှင့်  မးီသတ်ပစ္စည်းများအား  ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် 

အသံုးြပုပံု ြပုနည်းများ၊ 

၃.၂  ကိုတင်စီစဉ်မများနင့်ှ ေလ့ကျင့်မများ။ 
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၄  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာဥပေဒဘာသာရပ် 

၄.၁  ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘင်္ာအက်ဥပေဒ 

၄.၂  ပင်လယ်ြပင်၌  အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း၊  

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေဘးကင်းလုံ ခ ံုေရးစီမံခန ့်ခွဲမဥပေဒ၊  အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာသေဘင်္ာနှင့် 

ဆိပ်ကမ်းလံု ခုံေရးဥပေဒ 

၄.၃  သေဘင်္ာများေကာင့်ြဖစ်ပွားေသာ  ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှ  ကာကွယ်တားဆီးြခင်းနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း 

၄.၄  ဝန်တင်မျဉ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှငး် 

၄.၅  ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပေဒများ 

၄.၆  ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း   



တန်ချနိ် ၃၀၀၀ နှင့်အထက် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် ပထမအရာရိှအြဖစ် 
တာဝန်ထမး်ေဆာင်နိုင်သည့် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ပထမအရာရှိ အဆင့်(၁) 

ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အတွက် စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချကမ်ျားနှင့် 
သင်ရိုးညန်းတမ်းများ 

 
၁။  စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချက်များ 
 

 

 
 

၂။  စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာသင်ရုိးညန်းတမ်းများ 
 

၁  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

၁.၁  ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆုိင်ရာအတတ် 

၁.၁.၁  အကွာအေဝးရှာယူြခင်း၊ 

၁.၁.၂  ရပည်န်းေထာင့် ြပဿနာအေြဖရှာေဖွြခင်း၊ 

စဉ်  ဘာသာရပ် 

နတ်ေြဖ 

ေြဖချနိ် (နာရ)ီ  ေအာင်မတ်ှ 

၁။  ေရေကာင်း ေမာင်နှင်ြခင်းဆုိင်ရာ ဘာသာရပ ် 

၁  ၈၅ 

၂။  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင ် အေထာက်အကူြပု 
လပ်စစ်ပစ္စည်း  ကိရိယာများနှင့်  အင်ဂျင်နီယာ 
ဘာသာရပ် 

၃။  ကုန်တင်/ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ သေဘင်္ာ တည်ငမ်ိမ 
တွက်ချက်ြခင်းဆုိင်ရာနင့်ှ  သေဘင်္ာတည်ေဆာကမ် 
ဆုိင်ရာ ဘာသာရပ် 

၄။  သေဘင်္ာေပါတွင် အေရးေပါ အေြခအေနများ  ြဖစ်ေပါ 
လာပါက  သေဘင်္ာနှင့်  သေဘင်္ာေပါရှိ  ပုဂ္ဂလ်များ၏ 
ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်မ ဆိုင်ရာ 
ဘာသာရပနှ်င့် မိုးေလဝသဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

၅။  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာဥပေဒဘာသာရပ် 

ေနာကဆ်ကတဲွ် (ဂ) 
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၁.၁.၃  အမှန်တကယ်ရှိေသာ  သေဘင်္ာ၏  တည်ေနရာ   ရှာေဖွြခင်း   သို့မဟတု် ေရွလျားေနစဉ်   

သေဘင်္ာ၏တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊ 

၁.၁.၄  ေရေကာင်းြပ ေြမပုံသံုး၍ ေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊ 

၁.၁.၅  သေဘင်္ာ၏ ခန့်မှန်းတည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊  

၁.၁.၆  ေလာင်စာဆီထိန်းသိမး်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ 

၁.၁.၇  ေရေကာင်းတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာသွားလာနိုင်ေစရန် အေထာက်အကူြပု 

  အမှတ်အသားများ၊ 

၁.၁.၈  သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်နှင့် Gyro သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်၊ 

၁.၁.၉  ေရေကာင်းြပေြမပုမံျား၊  ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များနှင့်  ေရေကာင်းသတိေပး 

လမ်းညန်ချကမ်ျား။ 

၁.၂  ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆုိင်ရာအေရးေပါအေြခအေနများ 

၁.၂.၁  အေရးေပါအေြခအေနများတွင် သေဘင်္ာဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏ ေဘးအန္တရာယ် 

လုံ ခ ံုေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရာှကေ်ရး ကိုတင်အစီအမံများ၊  

၁.၂.၂  အေရးေပါအေြခအေနများကုိ  တုန့်ြပန်နုိင်ရန်  ကိုတင်ေရးဆဲွထားေသာ  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 ထိခုိက်ပျက်စီးမ ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရက်ွရမည့် နည်းလမ်းများ၊ 

၁.၂.၇  သေဘင်္ာအား စွန့်ခွာြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။ 

၁.၃  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနင်ှြခင်းဆုိင်ရာပညာရပ် 

၁.၃.၁  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာ အေခါအေဝါများ၊ 

၁.၃.၂  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းအေပါ ေလနှင့်ေရစီးတို့၏ သက်ေရာကမ်များ၊ 
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၁.၃.၃  သေဘင်္ာေပါမ ှ ေရထဲသ့ုိ ကျသွားေသာသူအား    ြပန်လည်ကယ်တင်ြခင်းအတွက် သေဘင်္ာ 

ေမာင်းနှင်ြခင်းများ၊ 

၁.၃.၄  ေရတိမ်ပိုင်းတွင ်သေဘင်္ာ ေမာင်းနှင်မအတွက် ြဖစ်ေပါလာနိုင်ေသာ ကစိ္စရပ်များ၊ 

၁.၃.၅  သေဘင်္ာေကျာကခ်ျြခင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းဆုိက်ကပ်ရာ၌    လုပ်ေဆာငရ်မည့်နည်းလမ်းများ။ 

၁.၄  ြမစ်အတွင်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်တွင်  သေဘင်္ာများ  တုိက်ခိုက်ြခင်းမှ  ကာကွယ်တားဆီးရန် 

  သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ 

၁.၄.၁  ြမစ်အတွင်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်တွင်   သေဘင်္ာများ    တုိက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် 

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ။ 

၂  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတင်ွ  အေထာက်အကူြပု  လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် 

  အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် 

၂.၁  အီလက်ထေရာနစ် စနစ်သုံးေရေကာင်းေမာင်နှင်သွားလာြခင်း၊ ဂိုလ်တုစနစ်သံုး သေဘင်္ာ 

ေမာငး်နင်ှ  တည်ေနရာြပစနစ်  (GPS)၊  ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်သွား 

ေရယာဉ်များတွင် အလုိအေလျာက်  ခဲွြခားသိရိှသည့်စနစ်  (AIS)၊  ခရီးစဉ် အချက်အလက် 

များ မှတ်သားသည့်စနစ် (VDR)၊  တက်မစင်တွင်ေမာင်းနှင်မ ေစာင့်ကည့်သည့် သတိေပး 

စနစ် (BNWAS)   စသည့် ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မ အေထာက်အကူြပုစနစ်များအားလံုး 

၂.၂  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာကိရိယာများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းများ 

၂.၃  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတင်ွ အေထာကအ်ကူြပု လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ  

၂.၃.၁  ေရ၏ အနက်ကုိ ပဲ့တင်သြံဖင့်တိုင်းတာေသာ ကိရိယာ၊ 

၂.၃.၂  သေဘင်္ာ၏ အြမန်နန်းကို တုိင်းတာေသာ ကိရယိာ။ 

၂.၄  တည်ေနရာရှာေဖွြခင်းနှင့်  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင်  အေထာက်အကူြပုေသာ 

  လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ 

၂.၄.၁  ဂိုလ်တုအားအသုံးြပု၍  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မနှင့်  သေဘင်္ာဆိုင်ရာ  သတင်းပို့စနစ်များ 

နှင့်  VTS  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  ေယဘုယျ  သေဘာတရားနှင့်အညီ သတငး်ပ့ုိြခင်း၊ 
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၂.၄.၂  ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ  တည်ေနရာ  ရှာေဖမွစနစ်နှင့်  ေခတ်မီ  အီလက်ထေရာနစ်  ေရေကာင်း 

သွားလာမ အေထာက်အကူ ပစ္စည်းများ။ 

၂.၅  အေဝးထိန်းတွန်းအားစက်၏ အေထွေထွဗဟုသုတနှင့် အင်ဂျင်နီယာစနစ်နှင့် ဝန်ေဆာင်မ 

၂.၅.၁  ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ  အေြခခံအသုံးအနန်းများနှင့်  ေလာင်စာဆီ  ကုန်ကျမ 

တွက်ချက်ြခင်း၊ 

၂.၅.၂  ေရေကာင်းသံုး ပါဝါ စွမး်အင်ထုတ်စက် အေြခခံမူ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

၂.၅.၃  သေဘင်္ာတွင်ရှိေသာ အရံစက်ယန္တရား အသုံးြပုပုံများ။ 

၃  ကုန်တင်/  ကုန်ချ  လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ  တွက်ချက်ြခင်းဆိုင်ရာနှင့် 

  သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ် 

၃.၁  ကုန်စည်များ စီမံခန ့်ခွဲ ကိုင်တွယ်ြခင်း၊ သေဘင်္ာတည်ငိမ်မနှင့် သေဘင်္ာေပါတွင် ကျင့်သုံး 

  ရမည့် စီမံလုပ်ေဆာင်မ 

၃.၁.၁  ကုန်တင်/ ကန်ုချ လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ဝမ်းေရသွင်း/ ဝမ်းေရထုတ် လုပ်ေဆာငြ်ခင်း၊ 

၃.၁.၂  ကုန်တင်ရာတင်ွ  သေဘင်္ာေပါသိ့ုေနရာချြခင်းနှင့်  ကုန်များကုိ  ေရလျားမမရှိေအာင် 

ချည်ေနှာင်ြခင်း၊ 

၃.၁.၃  ကုန်စည်အမျ ိုးအစားခွဲြခားေလ့လာြခင်း၊ 

၃.၁.၄  ကုန်ေသတာနင့်ှ   အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ 

၃.၁.၅  အလွန်ေလးေသာကုန်စည်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းနှင့် ကန်ုချြခင်း၊ 

၃.၁.၆  ဆီတင်ေဆာင်ြခင်းနှင့်  ြပန်လည်ချြခင်း။ 

 

၃.၂  သေဘင်္ာ၏ ေရှ့ ေနာက်အေနအထားနှင့် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ 

၃.၂.၁  ေရဖယ်ထုတ်ြခင်း၊ ေဖာ့ဂုဏ်၊ ေရငန်၊ ေရချ ို၊ ေရငန်နှင့် ေရချ ိုကားတွင် ရှိေသာေရတို့တွင် 

တင်ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်ပမာဏ တွက်ချက်ြခင်း၊ 

၃.၂.၂  ေရငိမ်တွင် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ ကနဦးသေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ 
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၃.၂.၃  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မမရှိဘဲ ယုိင်သည့်ေထာင့်၊ ေရငိမ်တွင်  သေဘင်္ာ တည်ငိမ်မ မျဉ်းေကွး၊ 

ကမ္ဘာ့ဆဲွအားဗဟိုချက်၊ 

၃.၂.၄  သေဘင်္ာေစာင်းြခင်းနှင့် သေဘင်္ာေရှေနာက်အေနအထား။ 

၃.၃  သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မအေခါအေဝါများ 

၃.၃.၁  သေဘင်္ာအတိုင်းအတာနှင့်ပုံစံ၊ 

၃.၃.၂  သေဘင်္ာ၌ သက်ေရာကေ်သာ အတွင်း/အြပင် ဖိအားများ၊ 

၃.၃.၃  သေဘင်္ာကိုယ်ထည်တည်ေဆာက်ပုံ၊ 

၃.၃.၄  သေဘင်္ာ၏ ေရှပိုင်းနှင့် ေနာက်ပိုင်း၊ 

၃.၃.၅  တက်မနှင့် ပန်ကာများ၊ 

၃.၃.၆  ေရစူးအမတ်ှနှင့် ကုန်တင်မျဉ်းများ။ 

၄  သေဘင်္ာေပါတွင်    အေရးေပါအေြခအေနများ  ြဖစ်ေပါလာပါက      သေဘင်္ာနှင့်  သေဘင်္ာ 

ေပါရိှ ပဂု္ိုဂ လ်များ၏ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် လပ်ုေဆာင်မဆုိင်ရာ ဘာသာရပ်နှင့် 

မိုးေလဝသ ဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

၄.၁  အသက်ကယ်ပစ္စည်းများနှင့်  မီးသတ်ပစ္စည်းများအား  ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်  အသုံးြပုပံု 

  ြပုနည်းများ၊ 

၄.၂  ကိုတင်စီစဉ်မများနင့်ှ ေလ့ကျင့်မများ၊ 

၄.၃  မိုးေလဝသ/ရာသီဥတုအေြခအေန။ 

၅  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာဥပေဒဘာသာရပ် 

၅.၁  ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘင်္ာအက်ဥပေဒ 

၅.၂  ပင်လယ်ြပင်၌ အသက်အန္တရာယ် ကင်းရင်ှးေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း၊  

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေဘးကင်းလုံ ခ ံုေရးစီမံခန ့်ခွဲမဥပေဒ၊  အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာသေဘင်္ာနှင့် 

ဆိပက်မး် လံု ခုံေရးဥပေဒ 

၅.၃  သေဘင်္ာများေကာင့်ြဖစ်ပွားေသာ  ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှ  ကာကွယ်တားဆီးြခင်းနှင့် 

  သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 
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၅.၄  ဝန်တင်မျဉး်များနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှငး် 

၅.၅  ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပေဒများ 

၅.၆  ပင်လယ်ေရေကာင်း အလုပ်သမားဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း 



 
 

တန်ချနိ် ၃၀၀၀ ေအာက် ြမန်မာ့ကမ်းရိးုတန်းသွားသေဘင်္ာများတွင် ပထမအရာရှိအြဖစ် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ပထမအရာရိှအဆင့်(၂) 

 ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း၊ စာေမးပွဲ စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ 
လမ်းညန်ချက်များနှင့် သင်ရိုးညန်းတန်းများ 

 

၁။  တန်ချန်ိ  ၃၀၀၀  ေအာက်  ြမန်မာ့ကမ်းရုိးတန်းသွား သေဘင်္ာများတွင် တာဝန်ထမး်ေဆာင ်

မည့်  ပထမအရာရှိအဆင့်  (၂)  သင်တနး်  (၁၂)  ပတ်အတက်ွ  အသိအမှတ်ြပု  သင်တန်းေကျာင်း 

များတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များသင်ကားရမည်- 

  (က)  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊ 

  (ခ)  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင် အေထာကအ်ကူြပု   လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် 

    အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၊ 

  (ဂ)  ကုန်တင်/ ကုနခ်ျ လပ်ုေဆာင်ြခငး်၊   သေဘင်္ာတည်ငိမမ် တွက်ချက်ြခငး်ဆုိင်ရာနှင့်

    သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆုိင်ရာဘာသာရပ်၊ 

(ဃ)  သေဘင်္ာေပါတွင်  အေရးေပါအေြခအေနများ  ြဖစ်ေပါလာပါက  သေဘင်္ာနှင့် 

သေဘင်္ာေပါရှိ    ပုဂ္ဂ လ်များ၏    ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင်  လုပ်ေဆာင်မ 

ဆုိင်ရာ ဘာသာရပ်နှင့် မုိးေလဝသဆုိင်ရာဘာသာရပ်၊ 

  (င)  ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒဘာသာရပ်။ 

၂။  အသိအမှတ်ြပု  သင်တန်းေကျာင်းများတွင်  ကျင်းပေသာ  ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ သင်ကားရမည-် 

  (က)  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်၊ 

  (ခ)  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင်   အေထာက်အကူြပု လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် 

    အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၊ 

  (ဂ)  ကုန်တင်/ ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊     သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ တွက်ချက်ြခင်းဆုိင်ရာ  

    နှင့်သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊ 

(ဃ)  သေဘင်္ာေပါတွင်  အေရးေပါအေြခအေနများ  ြဖစ်ေပါလာပါက  သေဘင်္ာနှင့် 

သေဘင်္ာေပါရှိ  ပုဂ္ဂလ်များ၏  ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရင်ှးေအာင်  လုပ်ေဆာငမ် 

ဆုိင်ရာဘာသာရပနှ်င့် မိုးေလဝသဆုိင်ရာဘာသာရပ်၊ 

  (င)  ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒဘာသာရပ်။ 

ေနာကဆ်က်တဲွ (ဃ) 
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၃။  စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညန်ချက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ်  ဘာသာရပ် 
သင်ကား 
ချနိ်နာရ ီ
ေပါင်း 

ေရးေြဖနှင့် နတ်ေြဖ 

ေရးေြဖချန်ိ 
(နာရီ) 

ေအာင် 
မှတ် 

နတ ်
ေြဖချန်ိ 
(နာရီ) 

ေအာင် 
မှတ် 

၁။  ေရေကာင်းေမာငး်နှင်ြခင်းဆိငုရ်ာ 
ဘာသာရပ် 

၁၅၆  ၃  ၇၀ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
၁ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၈၅ 

၂။  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင်  အေထာက် 
အကူြပု  လပ်စစ်ပစ္စည်း  ကိရိယာများနှင့် 
အင်ဂျင်နီယာ  ဘာသာရပ် 
 

၂၄  ၂  ၅၀ 
 
 
 

၃။  ကုန်တင်/  ကုန်ချ  လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 
သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ  တက်ွချက်ြခင်း 
ဆိုင်ရာနှင့်  သေဘင်္ာ  တည်ေဆာက်မ 
ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်၊ 

၆၀  ၂  ၆၀ 
 

၄။  သေဘင်္ာေပါတွင်  အေရးေပါ  အေြခ 
အေနများ  ြဖစ်ေပါလာပါက  သေဘင်္ာနှင့် 
သေဘင်္ာေပါရှိ  ပုဂ္ိုဂ လ်များ၏  ေဘး 
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင်လုပ်ေဆာင်မ 
ဆိုင်ရာ  ဘာသာရပ်နှင့်  မိုးေလဝသ 
ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် 
 

၉၀  ၂  ၅၀ 

၅။  ေရေကာင်း  ဘက်ဆိုင်ရာ  ဥပေဒ
ဘာသာရပ် 

၃၀  ၂  ၅၀ 
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၄။  စာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာသင်ရုိးညန်းတမ်းများ 

၁  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

၁.၁  ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာအတတ် 

၁.၁.၁  အကွာအေဝးရှာယူြခင်း၊ 

၁.၁.၂  ရပည်န်းေထာင့် ြပဿနာအေြဖရှာေဖွြခင်း၊ 

၁.၁.၃  အမှန်တကယ်ရှိေသာ    သေဘင်္ာ၏တည်ေနရာရှာေဖွြခင်း  သိ့ုမဟုတ်  ေရွလျားေနစဉ် 

သေဘင်္ာ၏ တည်ေနရာရှာေဖြွခငး်၊ 

၁.၁.၄  ေရေကာင်းြပ ေြမပုံသံုး၍ ေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊ 

၁.၁.၅  သေဘင်္ာ၏ ခန့်မှန်းတည်ေနရာရှာေဖွြခင်း၊  

၁.၁.၆  ေလာင်စာဆီထိန်းသိမး်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ 

၁.၁.၇  ေရေကာင်းတွင်  အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်ေစရန်  အေထာက်အကူြပု  အမတှ် 

အသားများ၊ 

၁.၁.၈  သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်နှင့် Gyro သံလိုက်အိမ်ေြမှာင်၊ 

၁.၁.၉    ေရေကာင်းြပေြမပုံများ၊  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာ  စာအုပ်များနှင့်  ေရေကာင်း 

  သတိေပးလမ်းညန်ချက်များ။ 

၁.၂  ေရေကာင်းသွားလာြခင်းဆုိင်ရာအေရးေပါအေြခအေနများ 

၁.၂.၁  အေရးေပါအေြခအေနများတွင် သေဘင်္ာဝန်ထမး်များနှင့် ခရီးသည်များ၏    

  ေဘးအန္တရာယ်လုံ ခုံေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ကိုတင်အစီအမံများ၊  

၁.၂.၂  အေရးေပါအေြခအေနများကုိတုန့်ြပန်နုိင်ရန် ကိုတင်ေရးဆဲွထားေသာ    

  အေရးေပါ အစီအစဉ်များ၊ 

၁.၂.၃  သေဘင်္ာတစ်စီးအားကမ်းေပါထိုးတင်ြခင်းအတွက်ေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမး်များ၊ 

၁.၂.၄  သေဘင်္ာ၏တက်မပျက်ြခင်း၊ ေသာင်တင်ြခင်းအတွက်ေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ 

၁.၂.၅  သေဘင်္ာချင်းတိုက်ခိုက်ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊ 
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၁.၂.၆  မီးေလာင်ြခင်း  သို့မဟုတ်  ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားပီးေနာက်သေဘင်္ာအား  ေဘးအန္တရာယ်မှ 

ကယ်ဆယ်ြခင်းနှင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမေလျာ့နည်းေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ 

၁.၂.၇  သေဘင်္ာအား စွန ့်ခွာြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။ 

၁.၃  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနင်ှြခင်းဆုိင်ရာပညာရပ် 

၁.၃.၁  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာ အေခါအေဝါများ၊ 

၁.၃.၂  သေဘင်္ာထိန်းသိမ်းေမာင်းနှင်ြခင်းအေပါ ေလနှင့်ေရစီးတို့၏ သက်ေရာကမ်များ၊ 

၁.၃.၃  သေဘင်္ာေပါမှေရထဲသ့ုိကျသွားေသာသူအားြပန်လည်ကယ်တင်ြခင်းအတွက်  သေဘင်္ာ 

ေမာင်းနှင်ြခင်းများ၊ 

၁.၃.၄  ေရတိမ်ပိုင်းတွင ်သေဘင်္ာ ေမာင်းနှင်မအတွက် ြဖစ်ေပါလာနိုင်ေသာကိစ္စရပ်များ၊ 

၁.၃.၅  သေဘင်္ာေကျာကခ်ျြခင်းနှင့် ဆိပက်မ်းဆုိက်ကပ်ရာ၌ လုပ်ေဆာင်ရမည့်နည်းလမ်းများ။ 

၁.၄  ြမစ်အတွင်းနှင့် ပင်လယ်ြပင်တွင် သေဘင်္ာများ  တုိက်ခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် 

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများ 

၁.၄.၁  ြမစ်အတွင်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင်တွင ် သေဘင်္ာများတိုက်ခိုက်ြခင်းမှ  ကာကွယ်တားဆီးရန် 

သေဘင်္ာ ေမာင်းနှင်ြခင်း ဆိုင်ရာဥပေဒများ။ 

၂  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတင်ွ အေထာက်အကူြပု လပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့် 

  အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် 

၂.၁  အီလက်ထေရာနစ်  စနစ်သုံး  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်သွားလာြခင်း၊  ဂိုလ်တု  စနစ်သံုး 

သေဘင်္ာေမာင်းနှင်တည်ေနရာြပစနစ်  (GPS)၊  ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့်  ပင်လယ်ြပင် 

သွား  ေရယာဉ်များတွင်  အလိုအေလျာက်ခွဲြခား  သိရှိသည့်  စနစ်  (AIS)၊  ခရီးစဉ် 

အချက်အလက်များ မှတ်သားသည့်စနစ် (VDR)၊   တက်မစင်တွင်  ေမာင်းနှင်မ 

ေစာင့်ကည့်သည့်  သတိေပးစနစ်  (BNWAS)  စသည့်  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မ 

အေထာက်အကူြပုစနစ်များအားလံုး 

၂.၂  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာကိရိယာများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းများ 

၂.၃  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတင်ွ အေထာကအ်ကူြပု လပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ  
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၂.၃.၁  ေရ၏ အနက်ကုိ ပဲ့တင်သြံဖင့်တိုင်းတာေသာ ကိရိယာ၊ 

၂.၃.၂  သေဘင်္ာ၏ အြမန်နန်းကို တုိင်းတာေသာ ကိရယိာ။ 

၂.၄  တည်ေနရာရှာေဖွြခင်းနှင့်  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်ရာတွင်  အေထာက်အကူြပုေသာ 

လပ်စစ် ပစ္စည်းကိရိယာများ 

၂.၄.၁  ဂိုလ်တုအားအသုံးြပု၍  ေရေကာင်းေမာင်းနှင်မနှင့်သေဘင်္ာဆိုင်ရာသတင်းပ့ုိစနစ်များ 

နှင့်  VTS  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  ေယဘုယျ သေဘာတရားနှင့်အညီ သတင်းပို့ြခင်း၊ 

၂.၄.၂  ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာတည်ေနရာ ရှာေဖွမစနစ်နှင့် ေခတ်မီ အီလက်ထေရာနစ်    

  ေရေကာင်းသွားလာမ အေထာက်အကူပစ္စည်းများ။ 

၂.၅  အေဝးထိန်းတွန်းအားစက်၏  အေထွေထွဗဟသုုတနှင့်  အင်ဂျင်နီယာစနစ်နှင့် 

  ဝန်ေဆာင်မ 

၂.၅.၁  ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ  အေြခခံအသံုးအနန်းများနှင့်  ေလာင်စာဆီကုန်ကျမ 

  တွက်ချက်ြခင်း၊ 

၂.၅.၂  ေရေကာင်းသုံးပါဝါစွမ်းအင်ထုတ်စက် အေြခခံမူ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

၂.၅.၃  သေဘင်္ာတွင်ရှိေသာ အရံစက်ယန္တရား အသုံးြပုပုံများ။ 

၃  ကုန်တင်/  ကန်ုချ  လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မတွက်ချက်ြခင်း  ဆုိင်ရာနှင့် 

  သေဘင်္ာ တည်ေဆာက်မဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

၃.၁  ကုန်စည်များ  စီမံခန ့်ခွဲကိုင်တွယ်ြခင်း၊  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မနှင့်  သေဘင်္ာေပါတွင ်

ကျင့်သံုး ရမည့်စီမံလုပ်ေဆာင်မ 

၃.၁.၁  ကုန်တင်/ ကုန်ချ လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့် ဝမ်းေရသွင်း/ ဝမ်းေရထုတ်လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

၃.၁.၂  ကုန်တင်ရာတွင်  သေဘင်္ာေပါသို့  ေနရာချြခင်းနှင့်  ကုန်များကို  ေရလျားမမရိှေအာင ်

ချည်ေနှာင်ြခင်း၊ 

၃.၁.၃  ကုန်စည်အမျ ိုးအစားခွဲြခားေလ့လာြခင်း၊ 

၃.၁.၄  ကုန်ေသတာနှင့်   အန္တရာယ်ရှိကုန်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ 

၃.၁.၅  အလွန်ေလးေသာကုန်များတင်ေဆာင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းနှင့် ကုန်ချြခငး်၊ 
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၃.၁.၆   ဆီတင်ေဆာငြ်ခင်းနှင့်  ြပန်လည်ချြခင်း၊ 

၃.၂  သေဘင်္ာ၏ ေရှ့ ေနာက်အေနအထားနှင့် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ 

၃.၂.၁  ေရဖယ်ထုတ်ြခင်း၊  ေဖာ့ဂုဏ်၊  ေရငန်၊  ေရချ ို၊  ေရငန်နှင့်  ေရချ ိုကားတွင်ရှိေသာ 

  ေရတ့ုိတွင် တင်ေဆာင်နိုင်သည့် ကုန်ပမာဏ တွက်ချက်ြခင်း၊ 

၃.၂.၂  ေရငိမ်တွင် သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ ကနဦးသေဘင်္ာတည်ငိမ်မ၊ 

၃.၂.၃  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မမရှိဘဲ ယုိင်သည့်ေထာင့်၊   ေရငိမ်တွင်  သေဘင်္ာတည်ငိမ်မ 

  မျဉ်းေကွး၊ ကမ္ဘာ့ဆဲွအားဗဟိုချက်၊ 

၃.၂.၄  သေဘင်္ာေစာင်းြခင်းနှင့် သေဘင်္ာေရှေနာက်အေနအထား။ 

၃.၃  သေဘင်္ာတည်ေဆာက်မအေခါအေဝါများ 

၃.၃.၁  သေဘင်္ာအတုိင်းအတာနှင့်ပုံစံ၊ 

၃.၃.၂  သေဘင်္ာ၌ သက်ေရာကေ်သာ အတွင်း/အြပင် ဖိအားများ၊ 

၃.၃.၃  သေဘင်္ာကိုယ်ထည်တည်ေဆာက်ပုံ၊ 

၃.၃.၄  သေဘင်္ာ၏ ေရှပိုင်းနှင့် ေနာက်ပိုင်း၊ 

၃.၃.၅  တက်မနှင့် ပန်ကာများ၊ 

၃.၃.၆  ေရစူးအမတ်ှနှင့် ကုန်တင်မျဉ်းများ။ 

၄  သေဘင်္ာေပါတွင်  အေရးေပါအေြခအေနများ  ြဖစ်ေပါလာပါက  သေဘင်္ာနှင့်  သေဘင်္ာ 

  ေပါရှိ  ပုဂ္ဂလ်များ၏  ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေအာင်  လုပ်ေဆာင်မဆိုငရ်ာဘာသာရပ် 

  နင့်ှမုိးေလဝသဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

၄.၁  အသက်ကယ်ပစ္စည်းများနှင့်  မီးသတ်ပစ္စည်းများအား  ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်  အသံုးြပုပုံ 

  ြပုနည်းများ၊ 

၄.၂  ကိုတင်စီစဉ်မများနင့်ှ ေလ့ကျင့်မများ၊ 

၄.၃  မိုးေလဝသ/ရာသီဥတုအေြခအေန။ 

၅  ေရေကာင်းဘက်ဆုိင်ရာဥပေဒဘာသာရပ် 

၅.၁  ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘင်္ာအက်ဥပေဒ 
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၅.၂  ပင်လယ်ြပင်၌  အသက်အန္တရာယ်  ကင်းရှင်းေရးအတွက်  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

ကွန်ဗင်းရှငး်၊   အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေဘးကင်းလံု ခုံေရး  စီမံခန့်ခဲွမဥပေဒ၊ အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာ သေဘင်္ာနှင့် ဆိပ်ကမ်း လံု ခုေံရးဥပေဒ 

၅.၃  သေဘင်္ာများေကာင့်  ြဖစ်ပွားေသာ  ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှ  ကာကွယ်တားဆီးြခင်း 

  နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း 

၅.၄  ဝန်တင်မျဉး်များနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှငး် 

၅.၅  ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပေဒများ 

၅.၆  ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း 

   

 


