
 ပြ ည်ေထာင်စု သမ္မတ  မြ န်မာနုိင်ငံေတာ် အစုိးရ 

ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန 
 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်  ၁၀၈  /၂၀၁၂ 
 

၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလပြ ည့်ေကျာ် ၁၀ ရက ်

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊  သြ ဂုတ်လ ၁၂ ရက်) 
 

 ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာနသည်  မြ န်မာနိုင်င ံ ကုန်သည်သေ င်္ဘာအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁ အရ 

အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ုကျင့်သုံး၍  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်  ဖြ င် ့

ဤနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။  
 

အခန်း (၁) 
 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 
 

၁။ ဤနညး်ဥပေဒများကို ေရယာဥ်မှူး၊ အရာရိှများနှင့် သေ င်္ဘာသားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် 

တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးခြ င်းဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများဟ ုေခါ်တွင်ေစရမည်။ 
 

၂။ ဤနညး်ဥပေဒများတွင ် ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည်  မြ န်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်သေ င်္ဘာအက် 

ဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်။  ထို့ ပြ င် ေအာက်ပါ စကားရပ်များ 

သည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည် - 
 

 (က) အက်ဥပေဒ   ဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်င ံကုန်သည်သေ င်္ဘာအက်ဥပေဒကိုဆိုသည်။ 
 

 (ခ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း (International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 

1978, as amended = STCW Convention )   ဆိုသည်မှာ သေ င်္ဘာသားများ 

ေလ့ကျင့်ေရး၊ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ ်ထုတ်ေပးေရးနှင့် အလှည့်ကျ ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆး 

ေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ရန် စံများသတ်မှတ်ထားသည့် ၁၉၇၈ခုနှစ်၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 

ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ယင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏  ပြ င်ဆင်ချက်များကို ဆိုသည်။ 
 

 (ဂ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ ( Seafarers’ Training, Certification and 

Watchkeeping Code, as amended = STCW Code) ဆိုသည်မှာ 

သေ င်္ဘာသားများ ေလ့ကျင့်ေရး၊ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ထုတ်ေပးေရးနှင့် အလှည့်ကျ 

ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန ်  ပြ ဌာန်းထားသည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒနှင် ့ယင်းဥပေဒ၏  ပြ ငဆ်င်ချက်များကို ဆိုသည်။ 
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 (ဃ) ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် သို့မဟုတ် 

အခြ ား အရည်အချင်း  ပြ ည်မ့ေီကြ ာင်း အသိအမှတ်ပြ ုသည့် လက်မှတ်များ ထုတ်ေပး 

နိုင်ရန ်ပင်လယ်ပြ င်သာွး သေ င်္ဘာေပါ်တွင်  ဤနညး်ဥပေဒများပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင် ့ 

အည ီတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည် ့လုပ်သက်ကို ဆိုသည်။ 
 

 (င) သေဘာတူစာချုပ် (Article of Agreement)  ဆိုသည်မှာ သေ င်္ဘာပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် 
ယင်းက တာဝန်လွှဲအပ်ထားသူနှင့် သေ င်္ဘာသားတုိ့အကြ ား ချုပ်ဆိသုည် ့သေ င်္ဘာသား 
များ လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များ ပါရှိသည် ့သေဘာတူ စာချုပ် 
ကို ဆိုသည်။ 

 

 (စ ) စာစစ်မှူး ဆိုသည်မှာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲများကိ ု စစ်ေဆးရန် တာဝန ်
ေပးအပ်ခြ ငး် ခံရေသာ အရာရှိကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဆ) စာစစ်မှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲများကို စစ်ေဆးမည့် 
စာစစ်မှူးများ၏ တာဝန်ခံအဖြ စ ်တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း ခံရေသာ အရာရှိကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဇ) အကဲဖြ တ်ဌာန ဆိုသည်မှာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပဲွ ေဖြ ဆိသုူများ၏ အရည် 
အချင်းကို အကဲဖြ တ်ခြ င်းနှင် ့ အကဲဖြ တ်ထားသည် ့ မှတတ်မ်းများကုိ ထိန်းသိမ်းရန် 
တာဝန်ရှိသည် ့ဌာနကိ ုဆိုသည်။ 

 

 (စျ)  ေရဒီယုိဆက်သွယ်ေရးအရာရိှ ဆိုသည်မှာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း ကွန်ဗင်းရှင်း 
၏ ေရဒယီို စည်းမျဥ်းများပါ  ပြ ဌာန်းချက်များအရ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားေသာ 
သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြ ုထားေသာ လက်မှတ ်ကိုင်ေဆာင်ထားသူကို ဆိုသည်။ 

 

 (ည) ဦးစီးဌာနဆိုသည်မှာပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန လက်ေအာက်ရှ ိေရေကြ ာင်း ပို့ေဆာင်ေရး 
ညွှန်ကြ ားမှု ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဋ ) ေရေကြ ာင်းပညာရပ်ဆုိင်ရာ သင်တန်းဌာန ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက အသိအမှတ ်
 ပြ ုထားသည့်ေရေကြ ာင်းပညာရပ်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးေသာ ပြ ည်တွင်း 
 ပြ ည်ပရှ ိေကျာင်း၊ ေကာလိပ်နှင် ့သင်တန်းဌာနတို့ကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဌ) ေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ် ဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသိုလ ်ဥပေဒ 
အရ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် တက္ကသိလု်နှင် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း 
အဖွဲ့ ချုပ်၏ အဖဲွ့ဝင်နိုင်ငံဖြ စ်ပြ းီ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတ  မြ န်မာနိုင်ငံေတာ် အစိးုရနှင့် 
နှစ်နိုင်ငံချင်း သေဘာတူ လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် နိုင်ငံ၌ တည်ေထာင ်ဖွင့်လှစ်ထား 
ေသာ ေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသိုလ်တို့ကုိ ဆိုသည်။ 

 

 (ဍ) ကုန်းပတ်အရာရိှ အဆင် ့ (၁) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်  ဆိုသည်မှာ တန်ချိန ်  ၃၀၀၀  နှင် ့
အထက် ပင်လယ်ပြ ငသ်ွား သေ င်္ဘာများတွင ် ေရယာဥ်မှူ း (Master) အဖြ စတ်ာဝန ်
ထမ်းေဆာင်နိုင်သည် ့အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏စည်းမျဥ်း ၂ /၂ 
(STCW Convention, Regulation II/2)  နှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 
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 (ဎ) ကုန်းပတ်အရာရိှ အဆင် ့ (၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်    ဆိုသည်မှာ တန်ချိန် ၃၀၀၀ နှင် ့
အထက် ပင်လယ်ပြ င်သာွးသေ င်္ဘာများတွင ် ပထမေရေကြ ာင်းအရာရှ ိ (Chief Mate) 
အဖြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ 
စည်းမျဥ်း၂/၂ (STCW Convention, Regulation II/2) နှင့်အညီ ထုတ်ေပး 
ထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဏ) ကုန်းပတ်အရာရိှ အဆင် ့ (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ တန်ချိန ် ၅၀၀ နှင် ့
အထက် ပင်လယ်ပြ ငသ်ွား သေ င်္ဘာများတွင် တက်မစင ် (Bridge) တာဝန်ခံအရာရှ ိ
(Officer in charge of a navigational watch = OOW) အဖြ စ ်အလှည့်ကျ 
ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးတာဝန ် ထမ်းေဆာင်နိုင်သည် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း 
ကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၂/၁ (STCW Convention, Regulation II /1 )နှင့် အညီ 
ထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (တ) ကုန်းပတ်အရာရိှ အဆင့် (၄) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာတန်ချိန် ၅၀၀ မှ ၃၀၀၀ 
အကြ ားရှိ ကမ်းရိုးတန်းအနီး ေရေကြ ာငး်သွား သေ င်္ဘာများတွင် ေရယာဥ်မှူ း (Master) 
အဖြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည် ့အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း ကွန်ဗင်းရှင်း ၏ 
စည်းမျဥ်း၂/၂ ( STCW Convention, Regulation II/2) နှင့်အညီ ထုတ်ေပးထား 
ေသာ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။ 

 

 (ထ) ကုန်းပတ်အရာရိှ အဆင် ့(၅) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ တန်ချနိ် ၅၀၀ မှ ၃၀၀၀ 
အကြ ားရှိ ကမ်းရိုးတန်းအနီး ေရေကြ ာငး်သွား သေ င်္ဘာများတွင ် ပထမေရေကြ ာင်း 
အရာရှ ိ (Chief Mate) အဖြ စ ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် အပြ ည်ပြ ည် ဆိုင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏စည်းမျဥ်း၂/၂( STCW Convention, Regulation  II/2) 
နှင့် အည ီထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဒ) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရိှ အဆင့် (၁) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ 
ပင်မစက် ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၃၀၀၀ နှင့် အထက်ရှိ ပင်လယ်ပြ ငသ်ွား 
သေ င်္ဘာများတွင် အင်ဂျင်နီယာမှူး (Chief Engineer) အဖြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင် 
သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၂ ( STCW 
Convention, Regulation III/2) နှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဓ) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရိှ အဆင် ့(၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာပင်မစက် 
ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၃၀၀၀ နှင် ့အထက်ရှိ ပင်လယ်ပြ ငသ်ွား သေ င်္ဘာများ 
တွင် ဒုတိယ ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှ ိ (Second Engineer) အဖြ စ ်တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်နိုင်သည် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၂  
(STCW Convention, Regulation III/2)  နှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 
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 (န ) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရိှ အဆင့် (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ 
ပင်မစက် ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ နှင့် အထက်ရှ ိ ပင်လယ်ပြ ငသ်ွား 
သေ င်္ဘာများတွင် စက်ခန်းတာဝန်ခ ံအရာရှိ (Officer in charge an engineering 
watch = OEW) အဖြ စ ် အလှည့်ကျေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရး တာဝန် ထမ်းေဆာင် 
နိုင်သည် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၁ ( STCW 
Convention, Regulation III/1)  နှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (ပ) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရိှ အဆင် ့(၄) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ပင်မစက် 
ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ မ ှ၃၀၀၀ အကြ ား ပင်လယ်ပြ င်သာွး သေ င်္ဘာများ 
တွင် အင်ဂျင်နီယာမှူး (Chief Engineer) အဖြ စ ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် နိုင်သည့် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၃ ( STCW Convention, 
Regulation III/3)  နှင် ့အည ီထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။ 

 

 (ဖ) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရိှ အဆင့် (၅) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာပင်မစက် 
ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ မှ ၃၀၀၀ အကြ ား ပင်လယ် ပြ င်သာွး သေ င်္ဘာများ 
တွင် ဒုတိယေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ ( Second Engineer ) အဖြ စ ်တာဝန ်
ထမ်းေဆာင်နိုင်သည် ့အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၃  
(STCW Convention, Regulation III/3) နှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဗ) လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရိှ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှု 
စွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ နှင် ့ အထက်ရှိ ပင်လယ်ပြ င်သာွး သေ င်္ဘာများတွင် လျှပ်စစ ်
နည်းပညာ အရာရှ ိ (Electro-technical officer = ETO) အဖြ စ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင ်
နိုင်သည် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၆ (STCW 
Convention, Regulation III/6) နှင့်အညီထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် 
ကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဘ) ကုန်းပတ်ကျွမ်းကျင် သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာတန်ချိန် ၅၀၀ နှင် ့
အထက်ရှိပင်လယ်ပြ ငသ်ွား သေ င်္ဘာများတွင ် ကုန်းပတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ 
သေ င်္ဘာသား  (Able seafarer deck = AB - Deck) အဖြ စ ်တာဝန် ထမ်းေဆာင် 
နိုင်သည် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း ကွန်ဗင်းရှင်း၏စည်းမျဥ်း၂/၅ ( STCW 
Convention, Regulation II / 5) နှင် ့ အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ တတ်ကျွမ်းမှု 
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (မ) တက်မစင် အကူ သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ တန်ချိန် ၅၀၀ နှင့် 
အထက်ရှိ ပင်လယ်ပြ ငသ်ွားသေ င်္ဘာများတွင် တက်မစင်အကူသေ င်္ဘာသား (Rating 
forming part of  a navigational watch = Rating Forming - Deck )အဖြ စ် 
အလှည့်ကျ ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရး တာဝန်ကိ ု ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် အပြ ည်ပြ ည် 
ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၂/၄ ( STCW Convention, 
Regulation  II/4) နှင့် အည ီထုတ်ေပးထားေသာ တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 
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 (ယ ) စက်ခန်းကျွမ်းကျင် သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ပင်မစက် 
ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအား ကီလုိဝပ် ၇၅၀ နှင ့် အထက်ရှ ိပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတွင ်
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ သေ င်္ဘာသား (Able seafarer engine = AB 
Engine) အဖြ စ် တာဝန ် ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း 
ကွန်ဗင်းရှင်း၏စည်းမျဥ်း ၃/၅ (STCW Convention, Regulation III/ 5) နှင့်အညီ 
ထုတ်ေပးထားေသာ တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတက်ို ဆိုသည်။ 

 

 (ရ) စက်ခန်း အကူ သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ပင်မ စက်ေမာင်းနှင်မှု 
စွမ်းအားကီလိုဝပ်  ၇၅၀ အထက်ရှိ ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတွင် စက်ခန်းအကူ 
သေ င်္ဘာသား (Rating forming part of an engineering watch = Rating 
Forming-Engine) အဖြ စ ် အလှည် ့ကျေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရး တာဝန် ထမ်းေဆာင် 
နိုင်သည် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏စည်းမျဥ်း ၃/၄ (STCW 
Convention, Regulation III/4) နှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ တတ်ကျွမ်းမှု 
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (လ) လျှပ်စစ်နည်းပညာ သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ပင်မစက် 
ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ အထက်ရှိ ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတွင် 
လျှပ်စစ်နည်းပညာ သေ င်္ဘာသား (Electro - technical rating = ETR) အဖြ စ် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည် ့အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း 
၃/၇ ( STCW Convention, Regulation III/7 ) နှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ 
တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 

 (ဝ) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် (Certificate of Competency) ဆိုသည်မှာ အပြ ည်ပြ ည် 
ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ အခန်း  (၂)၊  (၃)၊ (၄)  သို့မဟုတ်  (၇)  တို့၏  
ေနာက်ဆက်တွဲပါ   ပြ ဌာန်းချက်များ အရ ေရယာဥ်မှူ း၊  အရာရှိနှင် ့ေရဒီယိ ုဆက်သွယ် 
ေရး အရာရှမိျား အတွက် ထုတ်ေပးထားေသာ သို့မဟုတ် ထပ်ဆင့် ေထာက်ခံထားေသာ 
လက်မှတ်ဖြ စ်ပြ းီ အဆိုပါ တရားဝင်လက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားသူသည ် သက်ဆိုင်ရာ 
စွမ်းေဆာငရ်ည်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဆင်၏့ သတ်မှတ်ထား 
သည့် တာဝန်ရှိမှုများနှင် ့ စပ်လျဥ်း၍ လုပ်ငန်းများ (Functions) ကို ေဆာင်ရွက်ခွင် ့
ရှိသည် ့လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 
 

(သ) တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် (Certificate of Proficiency) ဆိုသည်မှာ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတမ်ှ အပ ေရယာဥ်မှူ း၊ အရာရှိနှင် ့ သေ င်္ဘာသားများအတွက် အပြ ည်ပြ ည် 
ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်းတွင ်ေဖာ်ပြ  ပါရှိေသာ အရည်အချင်းနှင့် ပင်လယ်ပြ င ်
လုပ်သက်အရထုတ်ေပးထားသည့် သို့မဟုတ် ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံထားသည့်လက်မှတ ်
ကို ဆိုသည်။ 
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အခန်း (၂) 
 

ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးခြ င်းနှင့် အကဲဖြ တ်ခြ င်း 
 

 ကီးကြ ပ် ခြ င်း 
 

၃။ ဦးစီးဌာနသည် - 
 

 (က) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း အရ လိုအပ်သည့် သေ င်္ဘာသားများ၏ 
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် အတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ား ေပးခြ င်းနှင့် အကဲဖြ တ်ခြ င်းအေပါ် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ ပုဒ်မ က- ၁/၆ (STCW Code, Section A-
I/6) ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင် ့ အညီ စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်၊  ကီးကြ ပ်ခြ ငး်နှင့် အခါအားေလျာ်စွာ 
ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးခြ ငး် တို့ကိ ု ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

 

 (ခ ) သေ င်္ဘာသားများ အရည်အချင်း  ပြ ည်မ့ီေစေရးအတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးခြ င်းနှင် ့
အကဲဖြ တ်ခြ င်း လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်မည် ့ ပုဂ္ဂုလ်များအား အ ပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းဥပေဒ ပုဒ်မ က- ၁/၆ (STCW Code, Section A-I/6) တွင ်  ပြ ဌာန်းထား 
သည့် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးခြ ငး်၊ အကဲဖြ တ်ခြ င်းအမျို းအစား အဆင့်သတ်မှတ် ချက် 
များနှင့် အကျ ံုးဝင်ေသာ အရည်အချင်းများနှင့်  ပြ ည်စ့ုံေစရန် စိစစ်ကီးကြ ပ ်ေပးရမည်။ 

 

 (ဂ ) စာေမးပွဲေဖြ ဆိုသူအား အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း ကွန်ဗင်းရှင်း  ကျွမ်းကျင်မှု 
စံနှုန်းနှင့်အညီ ကိုက်ညီရန်အတွက် စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ရမည်။ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းဥပေဒတွင်  ပြ ဌာန်းထားေသာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ နားလည် 
တတ်ေမြ ာက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စစ်ေဆးမှုများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် တာဝန် 
ရှိမှု အဆင့်ဆင့်တို့ အတွက ်အဆင့်အလိုက် စစ်ေဆးရမည်။ 

 
အရည်အေသွး စံသတ်မှတ်ခြ င်း 
 

၄။ ဦးစီးဌာနသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေရေကြ ာငး် ဥပေဒ ပုဒ်မ က- ၁/၈ (STCW Code, 
Section A - I/8)  ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့် အည ီ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးခြ ငး်၊ အကဲဖြ တ်ခြ ငး်၊ 
ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ ေဆးလက်မှတ်များ 
ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ ထပ်ဆင့် ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ ငး်နှင် ့အဆိုပါလက်မှတ်များ သက်တမ်း 
တိုးခြ ငး်တို့အတွက် အစိုးရဌာန ၊ အစိးုရအဖွဲ့အစည်းများနှင် ့ အသိအမှတ ်  ပြ ုထားသည် ့ အစိုးရ 
မဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ေလ့ကျင့်ေရး သင်တန်းများကုိ လည်းေကာင်း၊ သင်တန်းပုိ့ချသူ 
များ၏ အရည်အချင်းများနှင် ့အေတွ့အကုံများကို လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ထားသည် ့ရည်ရွယ်ချက် 
များ ေအာင်မြ င်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် အရည်အေသွးနှင် ့စံချိန်စံညွှန်းများကို အကဲဖြ တ်၍ စဥ်ဆက် 
မပြ တ ် ကးီ ကြ ပ်စစ်ေဆးရမည်။ 
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အခန်း (၃) 
 

ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပဲွများ စစ်ေဆးခြ င်းဆုိင်ရာ ကိစ္စများ 
 

စာေမးပဲွများ 
 
 

၅။ ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူ းနှင့် အရာရှိများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ေအာက်ပါ စာေမးပွဲများကို 
စာေမးပွဲကျင်းပမည် ့ေန့ရက်၊ အချိန်နှင့်ေနရာတို့ကိုသတ်မှတ်ပြ ီး ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာ၍ ဤနည်းဥပေဒ 
များနှင့်အညီ ကျင်းပပြ ုလုပ်ေပးရမည် - 
 

 (က) ကုန်းပတ်ဌာန 
 

  (၁) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင် ့(၁) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၂) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင် ့(၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၃) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင် ့(၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၄) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင် ့(၄) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၅) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင် ့(၅) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၆) ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရးအရာရှ ိကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ။ 
 
 

 (ခ) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာန 
 

  (၁) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၁) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၂) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၃) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၄) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၄) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၅) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၅) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ၊ 
  (၆) လျှပ်စစ်နည်းပညာ အရာရှိ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ။ 
 

 
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပဲွ ေဖြ ဆုိခွင့် ပြ ုရန်ေလျှာက်ထားခြ င်း 
 

၆။ ေရယာဥ်မှူ းနှင့် အရာရှမိျား၏ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် စာေမးပွဲေဖြ ဆိခုွင့် ေလျှာက်ထားသူ 
သည် - 
 (က)  မြ န်မာနိုင်ငံသား  ဖြ စ်ရမည်။ နိုင်ငံခြ ားသား  ဖြ စ်ပါက လိုအပ်ေသာ အေထာက်အထား 

များကို တင်ပြ ၍ ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြ ုချက်ကို ရယူပြ းီ  ဖြ စ်ရမည်။ 
 

 (ခ) သက်ဆိုင်ရာ စာစစ်မှူးချုပ်က ဤနည်းဥပေဒများပါ စာေမးပွဲစစ်ေဆးခြ ငး်၊ အကဲဖြ တ ်
 ခြ ငး်နငှ့် အသိအမှတ်ပြ ုခြ င်းတို့ကိ ု ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း 
အဖွဲ့ ချုပ်က အသိအမှတ်ပြ ုထားေသာ နိုင်ငံခြ ားတိငုး်ပြ ည် တစ်ခုခု၏ အလားတူ 
စာေမးပွဲကိုေဖြ ဆိ ုေအာင်မြ င်ခဲ့သူ တစ်ဦးဦး  ဖြ စ်ရမည။် 
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၇။ စာေမးပွဲေဖြ ဆိုရန်ေလျှာက်ထားရာတွင်  - 
 

 (က) သတ်မှတ်ထားသည့် ေလျှာက်လွှာ၌ အချက်အလက်များကို  ပြ ည်စ့ုံ မှန်ကန်စွာ ေဖာ်ပြ ၍ 
လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများနှင့်အတူ စာေမးပွဲ မကျင်းပမီ 
အနည်းဆုံး  ၁၀ ရက်  ကို တင်၍ ဦးစီးဌာနသို့ ေလျှာက်ထားရမည်။ 

 

 (ခ) တင်ပြ သည့် စာရွက်စာတမ်း အေထာက် အထားများကိ ု ဦးစီးဌာနက မှန်ကန်ေကြ ာငး် 
အတည်ပြ ုပြ းီမှသာ စာေမးပွဲ ေဖြ ဆိုခွင့်ရှိသည်။  အကယ်၍ လုပ်သက်တစ်စုံတစ်ရာ 
 ပြ တ်ေတာက်မှု ရှိလျှင် ဦးစီးဌာနက လက်ခံနိုင်သည် အထိ ေဖြ ရှင်းတင်ပြ နိုင်မှသာလျှင် 
စာေမးပွ ဲေဖြ ဆိုခွင့်ရှိသည်။ 

 

 (ဂ) မိမိ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခြ ငး်နငှ့် စပ်လျဥ်း၍ ဤနည်းဥပေဒများပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့် 
  ညီညွတ်မှု မရှိဟူေသာ အေကြ ာင်းေကြ ာင့်  စာေမးပွဲေဖြ ဆိုခွင် ့   ငြ ငး်ပယ်  ခံရသည်ဟု 
  သံသယရှိသည် ့အခါ အထူးကိစ္စရပ်အဖြ စ်စဥ်းစားေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း 
  အေထာက်အထားများနှင့် အတူ ဦးစီးဌာနသို့ ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 
 

 (ဃ) အခြ ား လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များအပြ င ်ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်နှင့်  စပ်လျဥ်း၍ 
  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ သေ င်္ဘာအမျိုးအစား၊လုံးေပါင်းတန်ချိန်(Gross Tonnage)
  ပင်မစက်အမျို းအစား၊ ေမာင်းနှင်နိုင်မှုစွမ်းအားနှင် ့တာဝန်ထမ်းေဆာင ်ခဲ့သည် ့ ကာလ 
  တို့ကိုသတ်မှတ်ထားသည့်ေလျှာက်လွှာတွင်တိကျစွာေဖာ်ပြ ၍ေလျှာက် ထားရမည်။ 
 

 (င) တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာသေ င်္ဘာ၌ ေနာက်ဆုံး ၁၂ လအတွင်း အကျင့်စာရိတ္တေကာင်း 
  မွန်ေကြ ာင်း၊  ပြ ုမေူပြ ာဆိ ု ေပါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ေကာင်းမွနေ်ကြ ာင်း၊ အလှည ့်ကျေစာင် ့ 
   ကြ ပ် စစ်ေဆးေရး တာဝန် ထမ်းေဆာင်မှု သေ င်္ဘာအေတွ့အကုံနှင့်အရည်အချင်းများ 
  ရှိေကြ ာင်း၊ ေထာက်ခံချက်များကိ ု  တင်ပြ ရမည်။   ယင်းေထာက်ခံချက်များတွင် အထူး 
  ကိစ္စမှအပ သက်ဆိုင်ရာ ေရယာဥ်မှူးက လက်မှတ်ေရးထိုး ရမည်။ 
 
၈။ စာေမးပွဲေဖြ ဆိုမည့်သူသည်စာေမးပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင် ့ဤနညး်ဥပေဒများပါ  ပြ ဌာန်းချက် 
များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သိရှိလိုလျှင် ဦးစီးဌာနသို့ သိရှိလုိေသာ အချက်အလက်များကို တိကျရှင်းလင်းစွာ 
ေဖာ်ပြ ၍ စုံစမ်းေမးမြ န်းနိုင်သည်။ 
 
လိမ်လည်ေဖာ်ပြ ခြ င်းနှင် ့အလဲွေဖာ်ပြ ခြ င်း 
 

၉။ စာေမးပွဲေဖြ ဆိုမည့်သူသည် နည်းဥပေဒ ၇ ပါ အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဥ်း၍ြဖစ်ေစ၊ 
အလှည် ့ကျ ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှု လုပ်သက်ကိ ု  ဖြ စေ်စ အမှန််တကယ် 
လုပ်သက်ထက်ပို၍ လိမ်လည်ေဖာ်ပြ ခြ င်း၊ အလွဲေဖာ်ပြ ခြ ငး်  ပြ ုခဲ့လျှင် စာေမးပွဲေဖြ ဆိုခွင့်ကို ပိတ်ပင် 
 ခြ ငး် ခံရမည်။ 
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တံစုိးလက်ေဆာင်ေပးခြ င်း သုိ့မဟုတ် ေပးရန် အားထုတ်ခြ င်းအတွက် စီမံခန့်ခဲွေရး  ပြ စ်ဒဏ်ေပးခြ င်း 
 

၁၀။ စာေမးပွဲေဖြ ဆိုမည့်သူသည် စာေမးပွဲစစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အရာထမ်း သို့မဟုတ် 
အမှုထမ်းတစ်ဦးဦးအား တစံိုး လက်ေဆာင်ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် ေပးရန်အားထုတ်ခြ ငး်ပြ ုေကြ ာငး် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား ေတွ့ရှိပါက လက်ရှိေဖြ ဆိုမည့် စာေမးပွဲေဖြ ဆိုခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခြ ငး် 
ခံရမည့်ပြ င ်ေနာက်ထပ် စာေမးပွဲေဖြ ဆိုခွင့်ကိုလည်း ၁၂ လ အထိ ပိတ် ခြ င်းခံရမည်။ 
 

စာေမးပဲွခန်းဆုိင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ  
 

၁၁။ (က) စာေမးပွ ဲေြဖဆိုသူသည်စာေမးပွဲခန်းမသို့သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတိုင်းတိတိကျကျ  
  လာေရာက်ရမည်။  
 

 (ခ) စာေမးပွဲကျင်းပေနစဥ် စာေမးပွဲခန်းမအတွင်းသို့ တာဝန်ရှိသူများမှ အပ မည်သူ့ကိုမျှ 
  ဝင်ေရာက်ခွင် ့မပြ ုရ။ 
 

 (ဂ) စာေမးပွ ဲ စတင်မကျင်းပမီ စာေမးပွဲခန်းမအတွင်းရှ ိ စားပွဲများနှင် ့ ခုံတန်းများေပါ်ရှိ  
စာေမးပွဲအတွက် ခွင ့်ပြ ုထားသည် ့ စာရွက်စာတမ်းများမှအပ အခြ ားစာရွက်စာတမ်း 
အပိငု်းအစများနှင ့် စာအုပ်များမရှိေစဘဲ ဖယ်ရှားထားရမည်။ လိုအပ်ပါက စာစစ်မှူ း 
သည် လိုက်နာရမည့် အခြ ားစည်းကမ်းချက်များကိ ုထပ်မံထုတ်ပြ န် ေကြ ြငာနိုင်သည်။  

 

 (ဃ) စာေမးပွ ဲ ေဖြ ဆိုမည့်သူသည် စာေမးပွဲ မကျင်းပမီ စာစစ်မှူးက အတည်ပြ ုခွင် ့ပြ ုထား 
ေသာ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနှင ့် ပုံဆွဲကိရိယာပစ္စည်းများကိုသာ စာေမးပွဲတွင ် အသုံးပြ ုခင်ွ ့ 
ရှိသည်။  

 

စာေမးပဲွ ေြဖဆုိရာတွင်ကူးချခြ င်းအပါအဝင် မသမာမှုပြ ုခြ င်းများအတွက် စီမံခန့်ခဲွေရးပြ စ်ဒဏ်ေပးခြ င်း 
 

၁၂။ စာေမးပွ ဲေြဖဆိုသူသည ် စာေမးပွဲေဖြ ဆိုစဥ်အတွင်း တစဦ်းနှင် ့တစ်ဦး အကူအညီေပးခြ ငး်၊ 
အေဖြ များကို အခြ ားသထူံမ ှ ရယူခြ င်း၊ အခြ ားသအူားေပးခြ ငး်၊ တစ်နည်းနည်းဖြ င ့် ဆက်သွယ် 
အကူအညီ ေပးခြ ငး်၊ စာေမးပွဲေမးခွန်း၏ အေဖြ ကို ကူး၍ စာေမးပွဲခန်းမပြ င်ပသို့ ယူေဆာင်ခြ င်း 
သို့မဟုတ် ခွင ့်ပြ ုထားခြ င်းမရှိေသာ ပစ္စည်းကိရိယာ တစ်ခုခုကို အသုံးပြ ုခြ င်းတို့ကိ ု  ပြ ုလုပ်လျှင် 
ထိုသူအား စာေမးပွဲကျရှုံးသည်ဟ ုသတ်မှတ်ရမည့်အပြ င် ၁၂ လ မပြ ည်မ့ ီ ေနာက်ထပ် စာေမးပွဲကို 
ေဖြ ဆိုခွင် ့ မပြ ုရ။ 
 

နည်းဥပေဒများနှင် ့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းအတွက် စီမံခန့်ခဲွေရးပြ စ်ဒဏ်ေပးခြ င်း 
 

၁၃။ စာေမးပွဲေဖြ ဆိုသူတစ်ဦးဦးသည် ဤနည်းဥပေဒများပါ  ပြ ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက် 
ဖျက်လျှင်ြဖစ်ေစ၊ စာေမးပွဲ စစ်ေဆးရာတွင် တာဝန်ရှိသူများအား ေစာ်ကားမှု  ပြ ုလုပ်လျှင်  ဖြ စ်ေစ၊ 
စာေမးပွဲ ခန်းမတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင ့် ဆန့်ကျင်ခြ ငး် သို့မဟုတ် မေလျာ် 
 သြ ဇာ  ပြ ုမှုခြ ငး်ကို ကျူးလွန်လျှင်ဖြ စ်ေစ ထိုသူအား စာစစ်မှူးက စာေမးပွဲကို ဆက်လက်ေဖြ ဆိုခွင် ့ 
မပြ ုဘဲ ထုတ်ပစ်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ထိုသူသည် စာေမးပွဲ ေအာင်မြ င်ခဲ့ပါက ဦးစီးဌာနသည် 
ေအာင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးခြ ငး်မပြ ုဘဲ အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ ေရွှ့ဆိုင်းခြ င်း  ပြ ုနိုင်သည်။  
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ေကျနပ်ဖွယ်မရိှေသာ  ပြ ုမူမှု 
 
 

၁၄။ (က) စာေမးပွဲေဖြ ဆိုရန် ေလျှာက်ထားသသူည် သေဘာတ ူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြ းီေနာက် သေ င်္ဘာ 
တွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး်၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဥ်  ကီးေလးသည့် 
အကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပြ ားခြ ငး် စသည်တို့ကို ကျူးလွန်ခဲ့ေကြ ာငး် စစ်ေဆး ေတွ့ ရှိခြ င်း 
ခံရသူ  ဖြ စပ်ါက ထိုသို့ ကျူးလွန်ခဲ့ပြ ီးေနာက် ပင်လယ်ပြ င် လုပ်သက် နှစ်နှစ် 
စဥ်ဆက်မပြ တ ် ေကာင်းမွန်စွာ တာဝန ်ထမ်းေဆာင်ေကြ ာင်း ခိုင်လံုသည် ့အေထာက် 
အထား တင်ပြ ရမည်။ 

 

 (ခ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ တင်ပြ ချက်အေပါ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှု  ပြ ုလုပ်ပြ းီ 
ေနာက် ေကျနပ်ဖွယ်ရာ ေတွ့ရှိပါက အဆိုပါ ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် နှစ်နှစ် ကာလကို 
ေလျှာ့ေပါ့နိုင်သည်။ 

 

နားေလးခြ င်း၊ စိတ်ပုိင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ ချို ့ယွင်းခြ င်း 
 

၁၅။ (က) စာေမးပွဲေဖြ ဆိုသူသည် နားေလးခြ ငး်၊ စကားေပြ ာရာတွင ် ချို့ယွင်းခြ ငး်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ 
ချို့ယွင်းခြ ငး် သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းခြ ငး်ကို စာေမးပွဲစစ်ေဆး ေနစဥ် 
အတွင်း စာစစ်မှူးက ေတွ့ရှိရသည့်အခါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ကို ကိုင်ေဆာင် ထား 
သည့်တိုင် သာမန်ပင်လယ်ေရေကြ ာငး် သွားလာမှုဆိုင်ရာ တာဝနမ်ျားကိ ု ေကျပြွ န်စာွ 
ထမ်းေဆာင်နိုင်မည ်မဟုတ်ဟ ုယူဆလျှင် ထိုသူအား စာေမးပွဲ ေဖြ ဆိုခြ ငး်မှ ရပ်ဆိုင်း  ပြ းီ 
စာစစ်မှူးချုပ်ထ ံအစီရင်ခံရမည်။ 

 

 (ခ) စာစစ်မှူးချုပ်သည ် စာေမးပွဲေဖြ ဆိသုူက နည်းဥပေဒခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည် ့
နားေလးခြ ငး်၊ စကားေပြ ာရာတွင် ချို့ယွင်းခြ ငး်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ချို့ယွင်းခြ ငး် သို့မဟုတ် 
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို ့ယွင်းခြ ငး်နငှ့် စပ်လျဥ်း၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန ်သင့်ေလျာ်ေကြ ာင်း 
ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ေဆးလက်မှတ ် အေထာက်အထားကိ ု တင်ပြ နိငု်မ ှ
သာလျှင် ထိုသူအား စာေမးပွဲေဖြ ဆိုခြ ငး်ကုိ  ပြ န်လည် ခွင့် ပြ ုနိုငသ်ည်။  

 

အ င်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု  
 

၁၆။ စာေမးပွ ဲေြဖဆိုသူသည ် သေ င်္ဘာ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်ရန ် အ င်္ဂလိပ်ဘာသာြဖင့် စာေရး 
ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ စကားေပြ ာဆိရုာတွင် လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ထားသည ့် ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့် 
ရှိရမည်။ အကယ်၍ကျွမ်းကျင်မှုမရှိေကြ ာင်းစာစစ်မှူ းက ေတွ့ရှိပါက သတ်မှတ်ထားသည် ့သင်တန်း 
သို့ တက်ေရာက်ေစပြ ီး အ င်္ဂလိပ်ဘာသာ စကား ကျွမ်းကျင်မှု လက််မှတ်ကို တင်ပြ ေစနိုင်သည်။ 
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တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေအာင်မြ င်သူများအတွက် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ေပးခြ င်း 
 

၁၇။ ေဖြ ဆိရုမည် ့ စာေမးပွဲ၏ ေရးေဖြ ၊ နှုတ်ေဖြ နငှ် ့ အချက်ပြ ဘာသာရပ်စာေမးပွဲများအနက် 
စာေမးပွဲတစ်ခုခ ုေအာင်မြ င်လျှင် ထိုေအာင်မြ င်ေသာ စာေမးပွဲ သည် သုံးနှစ်ကာလအတငွ်း အတည် 
 ဖြ စ်ေစရမည် ။  
 

စာေမးပဲွများ ေအာင်လက်မှတ်နှင့် ကျရှံုးလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးခြ င်း 
 

၁၈။ (က) ဦးစီးဌာနသည် စာေမးပွဲေဖြ ဆိုသူများအား သတ်မှတ်ထားသည် ့ စာေမးပွဲ တစ်ခုလုံး 
အတွက်  ဖြ စေ်စ၊ အပုိင်းလိုက်အတွက်  ဖြ စ်ေစ စာေမးပွဲ ေအာင်လက်မှတ်များ သို့မဟုတ် 
ကျရှုံး လက်မှတ်များကိ ုထုတ်ေပးရမည်။ 

 

 (ခ ) စာေမးပွ ဲ ေအာင်လက်မှတ ် သို့မဟုတ ် ကျရှုးလက်မှတ ် ရရှိသူသည် ေနာက်တစ်ကိမ ်
စာေမးပွ ဲေဖြ ဆိုရန် ေလျှာက်လွှာတင်သည့် အခါ ယင်းလက်မှတ်ကုိ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ  
ရမည်။ 

 

၁၉။ ဦီးစီးဌာနသည် စာေမးပွဲ ေဖြ ဆိသုကူ စာေမးပွဲတစ်ခုလုံး ေအာင်မြ င်ေသာ်လည်း သတ်မှတ် 
ထားသည့် ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် လိုအပ်ချက်  ပြ ည်မ့ီမှု မရှိေကြ ာင်း ထပ်မံစစ်ေဆးေတွ့  ရှိလျှင် 
၄င်းအား ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ ငး်ကို  ငြ ငး်ပယ် ခြ ငး်၊ ထုတ်ေပးထားပြ းီေသာ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်အား သိမ်းယူခြ င်းများကိ ုေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ 
 

 
အခန်း (၄) 

 

အမိန့်ေကြ ာ်ြငာစာ ထုတ်ပြ န်၍ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများ  
 

စာေမးပဲွများအား အကဲဖြ တ်ခြ င်း 
 

၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူ းနှင့် အရာရိှများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတစ်ာေမးပွဲများ 
စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ အကဲဖြ တ်ခြ ငး် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အကဲဖြ တဌ်ာနနှင် ့ယင်း၏ လုပ်ငန်း 
တာဝန်များကိ ု ပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ 
ဖွဲ့စည်း သတ်မှတ်ထားရမည်။ 
 

ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် တွက်ချက် ခြ င်းဆုိင်ရာ နည်းလမ်းများ 
 

၂၁။ ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူ းနှင့်အရာရှိများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာေမးပွဲများ ေဖြ ဆိုနိုင်ရန် 
လိုအပ်သည့် ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် တွက်ချက်ခြ င်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်းပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင်အ့ညီ ေရးဆွဲပြ ီး ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာ 
တူညီချက်ဖြ င့် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ထားရမည်။ 
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ေရယာဥ်မှူးနှင့် အရာရိှများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပဲွ စစ်ေဆးခြ င်းနှင့် စာေမးပဲွေဖြ ဆုိရန် 
လုိအပ်ချက်များ 
 

၂၂။  ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူ းနှင့် အရာရှ ိများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ စစ်ေဆးခြ င်း 
နှင့် စာေမးပွဲေဖြ ဆိုရန် လိုအပ်ချက်များကို အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်းပါ  ပြ ဌာန်း 
ချက်များနှင့်အညီ ေရးဆွဲပြ းီ ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ထားရမည်။ 

 

စာေမးပဲွသင်ရုိးညွှန်းတမ်းများ 
 

၂၃။ ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူ းနှင့် အရာရှမိျား၏ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များအတွက် စာေမးပွဲ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိ ု အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း ကွန်ဗင်းရှင်းပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ 
ေရးဆွဲပြ းီ ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍သတ်မှတ ် 
ထားရမည်။ 

 

စာေမးပဲွဝင်ေကြ း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်များအတွက် အခေကြ းေငွများ 
 

၂၄။ ဦးစီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွသို့ ေပးသွငး်ရမည် ့ေရယာဥ်မှူးနှင့် အရာရှိများ 
၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာေမးပွဲများေဖြ ဆိုရန်စာေမးပွဲဝင်ေကြ းများကိုလည်းေကာင်း၊ ေအာင်မြ င်သ ူ
များအား ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ ်ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက် လက်မှတ ်ထုတ်ေပးခြ ငး်နှင် ့
တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ ်ထုတ်ေပးခြ င်းတုိ့အတွက် အခေကြ းေငွများကိ ုလည်းေကာင်း ပို့ေဆာင်ေရး 
ဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့အမိန့် ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န၍် သတ်မှတ်ထားရမည်။ 
 

ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်နှင့် တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များရရိှရန်နှင် ့ သက်တမ်းတုိးရန်အတွက် လုိအပ်ေသာ 
လက်မှတ်များ 
 

၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူ း၊ အရာရှိများနှင့် သေ င်္ဘာသားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်နှင့် 
တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များရရှိရန် သို့မဟုတ် ရရှိပြ ီးေသာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်နှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 
လက်မှတ်များ သက်တမ်းတိုးရန် လိုအပ်ေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ  ပြ ဌာနး်ချက်ပါ 
သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များကို ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အမိန့် ေကြ ာ်ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ထားရမည်။ 
 

ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်၊ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်၊ ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်၊ ေထာက်ခံချက်နှင် ့
အေထာက်အထားပံုစံများ 
 

၂၆။ ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူး၊ အရာရှိများနှင့်သေ င်္ဘာသားများအား ထုတ်ေပးမည့် ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်၊ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်၊ ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်၊ ေထာက်ခံချက်နှင့် အေထာက် 
အထားပုံစံများကိ ု အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ေရးဆွဲပြ ီး 
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ထားရ 
မည်။ 
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အခန်း (၅) 
 

ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ၊ တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်နှင် ့ ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက် လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်း 
ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ 

 

ေရေကြ ာင်းပညာရပ်ဆုိင်ရာ သင်တန်းဌာနများ၏ အရည်အေသွး စံသတ်မှတ်ချက် 
 

၂၇။  ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်၊ တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်နှင့် ထပ်ဆင့် 
ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်များ ထုတ်ေပးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းဌာနများသည် ဤနည်းဥပေဒပါ 
အခန်း (၂)၊ နည်းဥပေဒ ၄ အရ အရည်အေသွး စံသတ်မှတ်ချက်ပြ ည့်မီရမည်။ 
 

ကျန်းမာေရးစံသတ်မှတ်ချက် 
 

၂၈။ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ထုတ်ယူရန်ေလျှာက်ထားသူသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း 
ဥပေဒပုဒ်မ က- ၁/၉ (STCW Code, Section A-I/9) အရ ကျန်းမာေရးစံသတ်မှတ်ချက်များနှင် ့
ကိုက်ညီရမည့်အပြ င ် ေအာက်ပါအေထာက်အထားများကိုလည်း ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည်- 
 

 (က) သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားဖြ စ်ေကြ ာင်း အသိအမှတ်ပြ ုလက်မတှ်၊ 
 

 (ခ ) ဤနည်းဥပေဒများအရ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသည် ့
အသက်ထက်မငယ်ေကြ ာငး် အေထာက်အထား ၊ 

 

 (ဂ ) သတ်မှတ်ထားသည် ့ စံများနှင့်အညီ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကြ ာင်း ၊အထူးသဖြ င့် 
မျက်စိနှင့်နားေကာင်းမွန်ေကြ ာင်း အေထာက်အထားနှင့် အရည်အချင်းပြ ည့်မှတ်ပုံတင ်
ဆရာဝန်ကကျန်းမာေရး ေကာင်းမွန်ေကြ ာင်း သတ်မှတ်ထားသည့်ပံုစံဖြ င့် တရားဝင် 
ထုတ်ေပးထားသည့်ေဆးလက်မှတ်။ 

 

ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များထုတ်ေပးခြ င်း 
 

၂၉။ ဦးစီးဌာနသည် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာေမးပွ ဲ ေဖြ ဆိုေအာင်မြ င်သူများအား အပြ ည်ပြ ည် 
ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ ပုဒ်မ က- ၁/၂ (STCW Code, Section A-I/2)  ဖြ င့် သတ်မှတ်ထားသည် ့
ပုံစံများပါ အချက်အလက်များ ကိုအေခြ ပြ ု၍ ေအာက်ပါ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်များကိုစွမ်းေဆာင်နုိင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့် လိုအပ်ပါက ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ပြ းီ 
ထုတ်ေပးရမည်- 
 

 (က) ကုန်းပတ်ဌာန 
 

  (၁) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၁) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်၊ 
  (၂) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်၊ 
  (၃) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်၊ 
  (၄) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၄) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်၊ 
  (၅) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၅) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်၊ 
  (၆) ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရးအရာရှိကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်။ 
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 (ခ) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာန 
 

  (၁) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၁) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ၊် 
  (၂) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ၊် 
  (၃) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ၊် 
  (၄) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၄) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ၊် 
  (၅) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိအဆင် ့(၅) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ၊် 
  (၆) လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရှိ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်။ 
 

တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်နှင့် ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်များထုတ်ေပးခြ င်း 
 

၃၀။ ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူ း၊ အရာရှိများနှင့်သေ င်္ဘာသားများ၏ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်နှင့် 
ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်များကို အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း စည်းမျဥ်း  ၁/၂ 
(STCW Convention, Regulation I/2) ပါ  ပြ ဌါန်းချက်များနှင့်အညီ စွမ်းေဆာင်နိုင်မှု 
အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ပြ ီး ထုတ်ေပးရမည်။ 
  
ေဘးအန္တရာယ်ရိှေသာကုန်စည်များ တင်ေဆာင်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရိှေကြ ာင်း ထပ်ဆင့် ေထာက်ခံချက် 
လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်း  
 

၃၁။ ဦးစီးဌာနသည် ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်များ (Hazardous Cargoes) တငေ်ဆာင် 
ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိေကြ ာင်းထပဆ်င် ့ ေထာက်ခံချက် လက်မှတ ် (Hazmat Endorsement) ကို 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ေပးနိုင်သည်။ 
 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း အရ နုိင်ငံခြ ားေရေကြ ာင်း အာဏာပိင်ုက ထုတ်ေပး 
ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များနှင့် ထပ်ဆင်ေ့ထာက်ခံချက် လက်မှတ် များထုတ်ေပးခြ င်း  
 

၃၂။  ဦးစီးဌာနသည် - 
 

 (က) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာငး် ကွန်ဗင်းရှင်း အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံက  ဖြ စ်ေစ၊ ယင်း 
နိုင်ငံက အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားသည် ့ လက်ေအာက်ခံ အာဏာပိုင်က  ဖြ စ်ေစ 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် 
ကို အသိအမှတ်ပြ ုနိုင်သည်။ ထိုသို့ အသိအမှတ်ပြ ုရာတွင် အဆိုပါ အာဏာပိုင်က 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း အရ ၎င်းတို့၏ ေလ့ကျင့်ခြ ငး်နှင့် 
ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ ငး် အစီအစဥ်များတွင ် ထူးြခားသည် ့ ေပြ ာငး်လဲမှု 
တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့လျှင် ထိုေပြ ာငး်လခဲျက် ကိ ုဦးစီးဌာနသို့ ချက်ချင်း အေကြ ာငး်  ကြ ားရ 
မည့်အပြ င ်အဆိုပါေပြ ာင်းလဲမှုသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း ကွန်ဗင်းရှင်းပါ 
 ပြ ဌာန်းချက် အားလုံးနှင့်လည်း ကိုက်ညီရမည်။ 
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 (ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ထုတ်ေပးထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတတ်ွင ်အသိအမှတ်ပြ ု 
ေကြ ာင်း သက်ေသခံ အေထာက်အထားဖြ စ်ေစရန် ထပ်ဆင့်လက်မှတ ် ေရးထိုးရမည်။ 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်းပါ လိုအပ်ချက် အားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပြ ီး 
 ဖြ စ်ပါက ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်က အတည်ပြ ု လက်မတှ်ေရးထိးုထားေသာ 
ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက် လက်မှတ်ကို လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးရမည်။ ထပ်ဆင့် 
ေထာက်ခံချက ် လက်မှတ်ကို အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ ပုဒ်မ က- ၁/၂ 
(STCW Code, Section A-I/2 )အရ သတ်မှတ်ထားသည် ့ ပုံစံများကိ ု အသုံးပြ ု 
ရမည့်ပြ င်  ပြ ည်ေထာငစ်သုမ္မတ မြ န်မာနိုငင်ံေတာ် အစုိးရ၏ ရုံးတံဆိပ်ကုိလည်း ရိုက်နှိပ် 
ေပးရမည်။ 

 
ကန့်သတ်ချက်များကုိ ဖယ်ရှား ခြ င်း 
 

၃၃။ အသုံးပြ ုရန်ကာလကန့်သတ်ချက်ဖြ င် ့ထုတ်ေပးထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင် 
သူအရာရှိများသည် ပင်လယ်ပြ င် လုပ်သက်ကိ ုတွက်ချက်နိုင်သည် ့သေ င်္ဘာများေပါ်တွင် သတ်မှတ် 
ထားသည့် လုပ်သက် ၁၂ လ  ပြ ည်ေ့မြ ာက်သည့်အခါ ယင်းကန့်သတ်ချက်ကိ ုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ 
 

ထပ်ေဆာင်းလုိအပ်သည့် အရည်အချင်းများ 
 

၃၄။ ေရယာဥ်မှူ းနှင့် အရာရှိများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ ် ရရှိရန် သို့မဟုတ် ရရှိပြ ီးေသာ 
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ေလျှာက်ထားသသူည် သက်ဆိုင်ရာ လက််မှတ် 
များ ရရှိပြ ီးေကြ ာငး် သက်ေသခံ အေထာက်အထား တင်ပြ ရမည်။ 
 

ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအား သက်တမ်းတုိးမြ င်ှေ့ပးခြ င်း 
 

၃၅။ (က) ေရယာဥ်မှူ း၊ အရာရှိနှင့် ေရဒီယို ဆက်သွယ်ေရး အရာရှိများသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ အခန်း ၆ မှအပ ကျန်အခန်းများ ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များအရ 
ထုတ်ေပးထားေသာ သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြ ုထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များကို 
သက်တမ်းတိုးမြ ှင့်နိုင်ရန် ပင်လယ်ပြ င်သွား သ ေ င်္ဘာများတငွ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ခြ ငး် 
သည် ငါးနစှ်ေအာက် မနည်းေသာကာလ  ဖြ စ်ရန်လိုအပ်ပြ းီ ေအာက်ပါအချက်များနှင့် 
ညီညွတ်ရမည် - 

 

  (၁) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်းစည်းမျဥ်း  ၁/၉ အရ (STCW 
Convention, Regulation I/9) အရ ကျန်းမာေရး စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် 
ကိုက်ညီရမည်။ 

 

  (၂) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာငး်ဥပေဒ ပုဒ်မ က - ၁/၁၁ (STCW Code, 
Section A - I/11) ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အရည် 
အေသွး ရှိေနသ ူ ဖြ စ်ရမည်။ 
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 (ခ) ေရယာဥ်မှူ း၊  အရာရှနိှင့်  ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရး  အရာရှမိျားသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
သေဘာတူညီပြ းီ  ဖြ စသ်ည့် အထူးေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးရန် လိုအပ်သည် ့ သ ေ င်္ဘာ 
အမျို းအစားများေပါ်တွင ် ဆက်လက်၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်ရန် သက်ဆုိင်သည့် 
ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှု သင်တန်းများကုိ တက်ေရာက် ေအာင်မြ င်ပြ းီ ြဖစ်ရမည်။ 

 

 (ဂ) ေရယာဥ်မှူ းနှင့် အရာရိှများသည် ဆီ၊ ဓာတ်ေငွ့ရည်နှင့် ဓာတုေဗဒပစ္စည်းတင် သ ေ င်္ဘာ 
များတွင် ဆက်လက ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်ရန် အထက်အပိုဒ် (က) ပါ လိုအပ်ချက်များ 
နှင့် အဆိုပါ သ ေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ခြ င်းသည် ငါးနှစ်ေအာက် 
မနည်းေသာကာလဖြ စ်ရန် လိုအပ်ပြ းီ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒပုဒ်မ က- 
၁/၁၁ ၏ အပိုဒ် ၃ (STCW Code, Section A - I/11, paragraph 3) နှင့်အညီ ဆီ၊ 
ဓာတ်ေငွ့ရည်နှင် ့ဓာတုေဗဒပစ္စည်းတင် သ ေ င်္ဘာများတွင် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းေဆာင ်
နိုင်ေသာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အရည်အေသွးရှိေနသူ  ဖြ စ်ရမည်။ 

 

၃၆။ ဦးစီးဌာနသည်-  
 
 (က) ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်၊  ၁/၉၈  ဖြ င့်ထုတ်ပြ န်ခဲ့သည် ့

ေရေကြ ာင်း ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများနှင် ့ ေရေကြ ာင်းအင်ဂျငနီ်ယာဘက်ဆိုင်ရာ 
အရာရှိများ ကျွမ်းကျင်မှုစာေမးပွဲကျင်းပခြ ငး်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ ငး် 
ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ေပး ခဲ့သည် ့လက်မှတ်များနှင့်  အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ အပိငု်း (က) (STCW, Code,Part A ) ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များ 
နှင့်အညီ ကျင့်သုံးသည့် ဤနည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ေပး သည် ့ လက်မှတ်များကို 
ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အတန်း နိှုင်းယှဥ်ခြ ငး်များ ေဆာင်ရွက်၍ လက်ရှိအေခြ အေန 
နှင့်ကိုက်ညီေသာ သင့်ေလျာ်သည့် မွန်းမံသင်တန်းများ နှင့်အရည် အချင်းမြ ှင် ့သင်တန်း 
များတက်ေရာက်ေစခြ င်း သို့မဟုတ် အကဲဖြ တ်စစ်ေဆးခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 
 (ခ) အထက်အပိုဒ်(က)ပါ မွမ်းမံသင်တန်းများနှင့် အရည်အချင်းမြ ငှ့် သင်တန်းများ ဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များအတကွ ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေရေကြ ာငး် ဥပေဒ ပုဒ်မ က-၁/၁၁ (STCW 
Code, Section A-I/11)ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များကုိ အေခြ ပြ ု၍ေဆာင်ရွက်သွားရမည်။ 

 

 (ဂ) ေရယာဥ်မှူ း၊ အရာရှိနှင် ့ ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရး အရာရှိများကို လက်ရှိအေခြ အေနနှင့် 
ကိုက်ညီေသာ အသိပညာများ ရှိေနေစရန် ကိစ္စ အလို့ငှာ ပင်လယ်ပြ င် အသက် 
အန္တရာယ ် ကင်းရှင်းေရး၊ လုံခြ ုံေရးနှင့် ေရေကြ ာင်းသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ် 
ထိန်းသိမ်းေရးနှင် ့ သက်ဆိုင်သည့်  ပြ ည်ေထာငစ်ုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံနှင် ့ အပြ ည်ပြ ည် 
ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ေပြ ာင်းလဲမှုရှိသည့် အချိန်တိုင်းတွင ် အဆိုပါ 
ေပြ ာင်းလဲသွားသည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအား  ပြ ည်ေထာငစ်သုမ္မတ မြ န်မာနိုင်င ံ
အလ ံလွှင့်ထူထားသည် ့သ ေ င်္ဘာများတွင် ရှိေနေစေရးအတွက် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက ်
ထားရမည်။   
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၃၇။ ပျက်စီးေပျာက်ဆံုးသွားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက် မူရင်းခဲွမိတ္တ ူထုတ်ေပးခြ င်း 
 

 (က) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ရရှိသူသည်မိမိလက်မှတ်ပျက်စီးခြ ငး် သို့မဟုတ် ေပျာက်ဆုးံခြ င်း 
 ဖြ စ်ပွားသည့်အခါကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်မူရင်းခွဲမိတ္တ ူရရှိရန်သတ်မှတ်ထားသည့်ေလျှာက် 
လွှာတွင ် အချက်အလက်များကုိ  ပြ ည်စ့ုံမှန်ကန်စွာ ေဖာ်ပြ ပြ ီး လိုအပ်သည် ့ အေထာက် 
အထားများကို ပူးတွဲ၍ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ေလျှာက်ထားရမည်။ 

 

 (ခ ) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် မူရင်းခွဲမိတ္တ ူရရှိရန် ေလျှာက်ထားသူသည် မိမိလက်မှတ်ပျက်စီး 
 ခြ ငး် သို့မဟုတ ် ေပျာက်ဆုးံခြ ငး်  ဖြ စ်ပွားရခြ င်းမှာ သေ င်္ဘာနစ်မြ ုပ်ခြ ငး်၊ ပျက်စီးခြ င်း၊ 
တိုက်မိခြ င်း သို့မဟုတ် မီးေလာင်ခြ င်းေကြ ာင့်ြဖစ်ေကြ ာင်း၊ လုံေလာက်သည် ့အေထာက် 
အထား တင်ပြ နိုင်လျှင် ထိုသူအားကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ ် မူရင်းခွဲ မိတ္တ ူရရှိရန် ေလျှာက် 
ထားခြ ငး်အတက်ွ အခေကြ းေငွ ေပးသွငး်ေစခြ ငး် မပြ ုရ။ 

 

 (ဂ ) ဦးစီးဌာနသည် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် မူရင်းခွ ဲ မိတ္တ ူထုတ်ေပးသည့်အခါ နည်းဥပေဒခွဲ 
(ခ)ပါ ကိစ္စမှအပ သတ်မှတ်သည့် အခေကြ းေငွကို ေလျှာက်ထားသူက ေပးသွင်း ေစရ 
မည်။ 

 
 

အခန်း (၆) 
 

အေထွေထွ 
 

၃၈။ သေ င်္ဘာကုမ္ပဏီသည်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း နှင့်အညီ ၄င်းတို့၏ သေ င်္ဘာ 
ေပါ်၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် သေ င်္ဘာသားများအတွက် တာဝန်ေပးအပ ်  ခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ 
အေခြ ခံမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြ ားစာများကို ေရယာဥ်မှူးအား ေပးအပ်ထား 
ရမည့်အပြ င် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက ်ရန်တာဝန်ရှိသည် - 
 

 (က) သေ င်္ဘာသားကို တာဝန်ေပးအပ်ရာ၌ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်းပါ 
 ပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် တစခု်ခု ရရှိထားပြ းီ ယင်း 
လက်မှတ်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်နိုင်သူဖြ စ်ရမည်။ 

 

 (ခ ) သေ င်္ဘာကို ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ကျွမ်းကျင်စွာ ေမာင်းနှင်နိုင်မည့်သူများအား 
တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

 

 (ဂ ) သေ င်္ဘာတွင်ခန့်ထားေသာသေ င်္ဘာသားအားလုံး၏အေတွ့အကုံ၊ သင်တန်း၊ ကျန်းမာေရး 
စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီေကြ ာငး် အေထာက်အထား၊ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ 
စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များ ကိုထိန်းသိမ်းထားရှိ ပြ ီး အလွယ်တကူ ရယ ူ
 ကြ ည့်ရှုနိုင်ေစရန် စီစဥ် ထားရိှရမည်။  
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 (ဃ) သေ င်္ဘာတွင ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျှက်ရှိသည် ့သေ င်္ဘာသားများအားသီးြခားတာဝန်ေပး 
အပ်မှုနှင့်စပ်လျဥ်း၍ တာဝန်ေပးအပ်ခြ ငး် ခံရသူသည် မိမိအားေပးအပ်သည့် လုပ်ငန်း 
တာဝန်များကို ကျွမ်းကျင်ရင်းနှီးရ မည့်အပြ င ်သေ င်္ဘာတွင်ပုံမှန်တာဝန်နှင် ့အေရးေပါ် 
တာဝန်များ ထမ်းေဆာင်နိုင်ေစရန် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ချက်၊ ကိရိယာ တပ်ဆင်မှုနှင့် 
ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်သေ င်္ဘာ၏ ထူးခြ ားေသာ လက္ခဏာ 
များကိုလည်း သိရှိနားလည်ေစရန် စီစဥ်ထားရှိရ မည်။ 

 

 (င ) အေရးေပါ်အေခြ အေနေပါ်ေပါက်သည့် အခါတွင်လည်းေကာင်း၊ သေ င်္ဘာတွင ်အေရးပါ 
သည့် ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများကုိ မဖြ စ ်
ေပါ်ေစရန် ကာကွယ်တားဆီးေရးနှင် ့ေလျာ့နည်းေစေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်
လည်းေကာင်း၊ သေ င်္ဘာတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျှက်ရှိသည် ့သေ င်္ဘာသားများ အားလုံး 
ပူးေပါင်းညှိနှိုင်းေဆာင်ရွက်ရန် စီစဥ်ထားရမည်။ 

 

 (စ ) ေရယာဥ်မှူ းသည်သေ င်္ဘာတွင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် သေ င်္ဘာသားတစ်ဦးစီ၏ တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်မှုနှင် ့စပ်လျဥ်း၍ သေ င်္ဘာကုမ္ပဏကီိုယ်စား ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

 

 (ဆ) သေ င်္ဘာကုမ္ပဏီသည် စာေမးပွဲေဖြ ဆုိရန်နှင် ့ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက် 
လုပ်သက်ေထာက်ခံချက်ကို ေပးသည့်အခါ တကိျမှန်ကန်ေသာ အချက်အလက်များကုိ 
ေပးရန်တာဝန်ရိှသည်။ 

 

၃၉။ ဝန်ကးီဌာနသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း 
ဥပေဒ နှင် ့ ပြ င်ဆင်ချက် ဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များ နှင် ့အည ီကျင့်သုံးသွားနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် 
အချိန်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည် ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ ်ပြ န် နိုင်သည်။ 
 

၄၀။ ဤနညး်ဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၊ 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာငး်ဥပေဒ နှင့်ယင်းတို့၏  ပြ င်ဆင်ချက် ဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့် ကွဲလွဲ 
မှုရှိခ့ဲလျှင ်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာငး် ဥပေဒနှင ့် 
ယင်းတို့၏ ပြ င်ဆငခ်ျက် ဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များ အတိုင်း ကျင့်သုံးရမည်။  
 

၄၁။ ဦးစီးဌာနသည် ေရယာဥ်မှူးနှင့် အရာရှိများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲများ ေဖြ ဆို 
နိုင်ေရး အတွက ်၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကးီဌာန၏ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ 
အမှတ် ၁/၉၈  ဖြ င် ့ထုတ်ပြ န်ခဲ့သည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှမိျားနှင့် ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ 
ဘက် ဆိုင်ရာ အရာရှိများ ကျွမ်းကျင်မှု စာေမးပွကဲျငး်ပခြ ငး်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်း 
ဆိုင်ရာ နည်းဥပ ေဒများ၏ သတ်မှတ်ပြ ဌာန်းချက်များအရ  ဖြ ည်ဆ့ညး် ေဆာင်ရွက်ဆဲရှိေနသည့် သူများ 
အတွက် ဤနည်းဥပေဒ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ  ဆက်လက်  ဖြ ည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန ်
လိုအပ်ချက်များကို အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န် သတ်မှတ်ထားရမည်။ 
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၄၂။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ အမှတ၊် 
၁/၉၈  ဖြ င် ့ထုတ်ပြ န်ခ့ဲသည် ့ ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများနှင့် ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဘက် 
ဆိုင်ရာ အရာရှိများ ကျွမ်းကျင်မှု စာေမးပွဲကျင်းပခြ ငး်နငှ့် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ ငး် ဆိုင်ရာ 
နည်းဥပ ေဒများကို ဤနည်းဥပေဒများဖြ င့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 
 

၄၃။ ဤနညး်ဥပေဒများဖြ င် ့ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည် ့ ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှမိျားနှင့် 
ေရေကြ ာင်း အင်ဂျင်နီယာဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှမိျား ကျွမ်းကျင်မှု စာေမးပွဲကျင်းပခြ င်းနှင် ့ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ ်ထုတ်ေပးခြ ငး်ဆိင်ုရာ နည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ေပးခဲ့ေသာ လက်မှတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ - 
 

 (က) အဆိုပါ လက်မှတ်များ၏ သက်တမ်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန့နှင့် 
ေနာက်ပိုင်း ကုန်ဆုံးမည်  ဖြ စ်ပါက လက်မှတ် သက်တမ်းတုိးခြ ငး်ကို ဤနည်းဥပေဒများ 
အရ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 (ခ) အဆိုပါ လက်မှတ်များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည် ့ေန့ရက်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 
၃၁ ရက်ေန့ထက် ေကျာ်လွန်ေစကာမူ ထိ ု ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ေန့ 
အထိသာ သက်တမ်းရှိမည်  ဖြ စ်ပြ ီး နည်းဥပေဒခွဲ (က) နှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

 

 (ဂ) ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ေလ့ကျင့်ေရး စံသတ်မှတ်ချက်များသည ် ခွင့် ပြ ုထားသည့် လက်မှတ် 
သက်တမ်းကုန်ဆုံး ပြ းီေနာက်  ဤနည်းဥပေဒများအရ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 
 
     
 
 
      (ပု)ံ ဉာဏ်ထွန်းေအာင် 
       ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
       ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
      ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန 


