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ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၃ ) ရက်

ညွှန် ြကားချက် ( ၂/၂၀၁၃ )
အေက
ြ ာင်းအရာ။ စနစ်ေဟာင်း အစီအစဥ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် ေရေက
ြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ
ကျွမး် ကျင်မလ
ှု က်မှတ်စာေမးပွမဲ ျားတွင် ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်းမရှိသူများကို စနစ်သစ်
အစီအစဥ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် ေရေက
ြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမး် ကျင်မလ
ှု က်မှတ်
စာေမးပွဲများတွင် ဆက်လက်ေြဖဆိုနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည့် အစီအစဥ်
၁။ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနသည် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေက
ြ ာင်းအဖွဲ့ချုပ်
(IMO)၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ြပဌာန်းခဲ့ေသာ မနီလာ ြပင်ဆင်ချက်များ ပါဝင်သည့် STCW
Convention အရ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေရေက
ြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်သင် ြကားမှုများကို စနစ်သစ်
အစီအစဥ်အရ ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ အမှတ်
(၁၀၈/၂၀၁၂) ြဖင့် နည်းဥပေဒများ ြပင်ဆင်ြပဌာန်း ြခင်း၊ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီး
ဌာန၏ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၂) ၊ (၂/၂၀၁၂) နှင့် (၃/၂၀၁၂) ထုတ်ြပန်ြခင်း တို့ြဖင့်
ေြပာင်းလဲကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၁၉၉၈) ြဖင့် ထုတ် ြပန်ခဲ့သည့်
နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ေသာ စနစ်ေဟာင်း အစီအစဥ်၏ ေလ့ကျင့်သင် ြကားမှု
များကို လွန်ခဲ့ေသာ (၅) နှစ်အတွင်း ြပီးစီးခဲ့သူများနှင့် စနစ်ေဟာင်းအစီအစဥ်အရ ေဆာင်ရွက်သည့်
သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲများတွင် ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်းမရှိသူများသည် စနစ်သစ်
အစီအစဥ်အရ ေဆာင်ရွက်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲများတွင် ဆက်လက်
ေဖ
ြ ဆိုနိုင်ရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်(က) ကုန်းပတ်အရာရှိ ကျွမ်းကျငမ် လ
ှု က်မတ
ှ ်စာေမးပွမဲ ျား
(၁) ြမန်မာနိုင်ငံေရေက
ြ ာင်းပညာ တက္က သိုလ်တွင် ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်
(တတိယနှစ် - ေရေက
ြ ာင်း သိပ္ပံဘာသာရပ်) တက်ေရာက်လျက်ရှိေသာ
ေကျာင်းသားများသည်စနစ်သစ်အစီအစဥ်ကိုစတင်အကျုံးဝင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
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အဆိုပါ ေကျာင်းသားများသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နစှ ် (စတုတ္တနှစ်)
သက်ဆိုင်ရာ Semester စာေမးပွဲများတွင် Principle of Navigation နှင့်
Chart Work ဘာသာရပ်တို့ကို ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
၏ ကီး ြကပ်မှုြဖင့် ေဖ
ြ ဆိုသွားရမည်ြဖစ် ြပီး၊ Practical Navigation နှင့်
General Ship Knowledge (GSK) ဘာသာရပ်တို့အား BoE (Board of
Examination) ၏ကီး ြကပ်မှုြဖင့် စစ်ေဆးေသာ စာေမးပွဲတွင် ေဖ
ြ ဆိုသွားရမည်
ြဖစ်ပါသည်။ ၁၂-၈-၂၀၁၂ ရက်ေန့တွင် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ (၁၀၈/၂၀၁၂) ြဖင့်
ထုတ် ြပန်ခဲ့သည့် နည်းဥပေဒအသစ် မပ
ြ ဌာန်းမီ စတုတ္ထနှစ် ေအာင်ြမင်ြပီး
အသိအမှတ် ြပု ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက် ြပည့်မီြပီးသူများ၊ ၁၇-၆-၂၀၁၃ ရက်ေန့
တွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ စနစ်ေဟာင်း အစီအစဥ်၏ ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၃)
ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲတွင် ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများနှင့်
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် (ပဥ္စမနှစ)် အတွက် ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက် ြပည့်မီ
ြပီးသူများသည် Principle of Navigation နှင့် Chart Work ဘာသာရပ်
တို့အား ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတ် ြပုထား
သည့် သင်တန်းေကျာင်းများ၏ Semester အလိုက် စာေမးပွဲကျင်းပသည့်
အချိန်အတိုင်း ြမန်မာနိုင်ငံေရေက
ြ ာင်းပညာတက္က သိုလ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ
ဘာသာများကို ေဖ
ြ ဆိုသွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘာသာရပ်များကို
ေအာင် ြမင်ြပီးပါက BoE (Board of Examination) စာေမးပွဲများတွင်
Practical Navigation နှင့် General Ship Knowledge(GSK)ဘာသာရပ်
များကိုေြဖဆိုသွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေဖ
ြ ဘာသာရပ်များကို ေအာင်ြမင်ြပီး
ပါကသက်ဆိုင်ရာ အချက်ြပဆက်သွယ်ေရးစာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆို ြခင်းနှင့် နှုတ်ေြဖ
စာေမးပွဲေြဖဆို ြခင်းတို့ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(၂) ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေက
ြ ာင်းေကာလိပ်တွင် ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်
(ဒုတိယနှစ် - ေရေက
ြ ာင်းပညာဘာသာရပ်) တက်ေရာက်လျက် ရှိေသာ
ေကျာင်းသားများသည် စနစ်သစ်အစီအစဥ်ကို စတင်အကျုံးဝင်မည် ြဖစ်ပါ
သည်။ အဆိုပါ ေကျာင်းသားများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပညာသင်နှစ်များတွင်
Semester စာေမးပွဲများအလိုက် English, Mathematics, Physical
Science, Principle of Navigation, Chart Work, Electricity,
Magnetism & Gyro Compass နှင့် Meteorology ဘာသာရပ်တို့အား
ြမန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ေရေက
ြ ာင်းေကာလိပ်တွင် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး
ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန၏ ကီး ြကပ်မှုြဖင့် ေြဖဆိုသွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
Practical Navigation နှင့် General Ship Knowledge (GSK)
ဘာသာရပ်တို့အား သတ်မှတ်ပင်လယ် ြပင်လုပ်သက် ြဖည့်ဆည်းြပီးချိန်တွင်
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သက်ဆိုင်ရာ BoE (Board of Examination) စာေမးပွဲများ၌ ဝင်ေရာက်
ေဖ
ြ ဆိုသွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေဖ
ြ ဘာသာရပ်များကို ေအာင်ြမင် ြပီးပါက
သက်ဆိုင်ရာအချက် ြပ ဆက်သွယ်ေရးစာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆို ြခင်းနှင့် နှုတ်ေြဖစာေမးပွဲ
ေဖ
ြ ဆိုြခင်းတို့ကို ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(၃) နည်းဥပေဒ (၁၀၈/၂၀၁၂) ြပဌာန်းြပီးေနာက်ပိုင်း ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက် ြပည့်မီ
ြပီးသူများသည် စနစ်သစ် ြဖင့် ေလ့ကျင့်သင် ြကားသည့် သင်တန်းများသို့
တက်ေရာက်ြပီး သက်ဆိုင်ရာ စနစ်သစ်စာေမးပွဲများကို ေဖ
ြ ဆိုရမည် ြဖစ်ပါ
သည်။ သို့ရာတွင် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှု ဦးစီးဌာနမှ ၃၀-၆၂၀၁၃ ရက်ေန့ မတိုင်မီ ကျင်းပခဲ့ေသာ စနစ်ေဟာင်း ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲများတွင်
ေအာင် ြမင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများအနက် စနစ်ေဟာင်း မွမ်းမံသင်တန်းြပီးဆုံးသည့်
ကာလ (၅) နှစ် ေကျာ်လွန် ြခင်းမရှိသူများသည် ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆိုရန်
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနတွင် ေလျှာက်ထားပ
ြ ီးသက်ဆိုင်ရာ
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုထားသည့် သင်တန်းဌာနများ၏
Semester အလိုက် စစ်ေဆးသည့် စာေမးပွဲများ ကျင်းပသည့်အချိန်အတိုင်း
သက်ဆိုင်ရာ Nautical Subject များကို အဆိုပါ သင်တန်းဌာနများ၌
ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘာသာရပ်များ ေအာင် ြမင် ြပီးပါ
က BoE (Board of Examination) စာေမးပွဲများ၌ ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုသွားရ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေဖ
ြ ဘာသာရပ်များကို ေအာင်ြမင်ြပီးပါက ကုန်းပတ်
အရာရှိအဆင့် (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အချက်ြပ
ဆက်သွယ်ေရးစာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆိုြခင်းနှင့် နှုတ်ေြဖစာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆို ြခင်းတို့အား
လည်းေကာင်း၊ ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ
အတွက် နှုတ်ေြဖစာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆို ြခင်းအားလည်းေကာင်း ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ခ ) ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာေမးပွဲများ
(၁) ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဆင့် (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ေရးေဖ
ြ
စာေမးပွဲနှင့် စပ်လျဥ်း၍ စနစ်ေဟာင်းအစီအစဥ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် ေရးေဖ
ြ
စာေမးပွဲတွင် ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများသည် စနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား
ြပည့်မီေအာင် စစ်ေဆးသည့် စနစ်သစ်ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှိအဆင့်
(၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲများတွင် ဆက်လက်ေြဖဆိုသွားရ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ နှုတ်ေြဖစာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်းမရှိသူများသည် စနစ်သစ်
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား ြပည့်မီေအာင်စစ်ေဆးသည့် စနစ်သစ် ေရေက
ြ ာင်း
အင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် နှုတ်ေြဖ စာေမးပွဲတွင်
ဆက်လက်ေြဖဆိုသွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ စနစ်သစ်အစီအစဥ်ြဖင့် စစ်ေဆးသည့်
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ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှိအဆင့် (၃) စာေမးပွဲတွင် ေရေက
ြ ာင်း
အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် (၄) ခုကို ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် တစ်ရက်စီ
စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ် ြပီး ဘာသာရပ်များ၏ ေမးခွန်းများသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင်
ြပင်ဆင်ထားသည့် STCW Convention ပါ လိုအပ်ချက်များကို ြပည့်မီသည့်
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအရ စစ်ေဆးသည့် ေမးခွန်းများဖ
ြ စ်ပါသည်။ စနစ်ေဟာင်း
တွင်သင် ြကားခဲ့သည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအေဟာင်းနှင့် စနစ်သစ် တွင်သင် ြကား
ရမည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်တို့၏ ကွာ ြခားချက်များကို ြဖည့်ဆည်းသင် ြကား
နိုင်ရန် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့်
သင်ရိုးဇယားနှင့်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်ချက်များအရ သင် ြကားချိန် (၃)လ
ရှိသည့် ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၃) မွမ်းမံသင်တန်းများကို
အသိအမှတ် ြပုသင်တန်းဌာနများ အေနဖ
ြ င့် လိုအပ်ပါက ဖွင့်လှစ်သွားရန် ြဖစ်ပါ
သည်။ စနစ်သစ်အစီအစဥ်အရ ေဆာင်ရွက်သည့် စာေမးပွဲများကိုဆက်လက်
ေဖ
ြ ဆိုသွားရမည့်သူများသည် စနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအရ ြဖည့်ဆည်း
သင် ြကားေပးသည့် သင်တန်းဌာနများတွင် တက်ေရာက် သင် ြကားခ
ြ င်းအား ြဖင့်
လည်းေကာင်း၊ စနစ်သစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကိုကိုယ်တိုင်ေလ့လာ ဆည်းပူးြခင်း
အားဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ စာေမးပွဲများတွင် ဆက်လက်ေြဖဆိုသွား
နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
(၂) ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ
နှင့်စပ်လျဥ်း၍ စနစ်ေဟာင်း ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့မဟုတ)်
ေအာင် ြမင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများသည် စနစ်ေဟာင်း နှင့်စနစ်သစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
ကွာြခားချက်များကို ြဖည့်ဆည်းသင် ြကားရန် လိုအပ်ချက်အရ သင်တန်းကာလ
(၄) လရှိသည့် ေပါင်းကူးသင်တန်းသို့ တက်ေရာက်၍ စနစ်သစ်အစီအစဥ် ြဖင့်
ေဆာင်ရွက်သည့် ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင်(့ ၁) နှင့် (၂)ေပါင်းစပ်
ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲတွင် ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်းမရှိေသာ ဘာသာရပ်များကို ဆက်လက်
ေဖ
ြ ဆိုသွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စနစ်ေဟာင်းအစီအစဥ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့်
ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်နှုတ်ေြဖ
စာေမးပွဲေအာင် ြမင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများသည် စနစ်ေဟာင်းနှင့် စနစ်သစ် သင်ရိုး
ညွှန်းတမ်း ကွာ ြခားချက်များကို ြဖည့်ဆည်းသင် ြကားရန် လိုအပ်ချက်အရ
သင် ြကားချိန် (၄)လ ရှိေသာ ေပါင်းကူးသင်တန်းသို့ တက်ေရာက်၍ ေရေက
ြ ာင်း
အင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် နှုတ်ေြဖစာေမးပွဲကို
ဆက်လက်ေြဖဆို သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(၃) ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှိအဆင့် (၁) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ
နှင့်စပ်လျဥ်း၍ စနစ်ေဟာင်းေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့မဟုတ်)
ေအာင် ြမင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများသည် စနစ်ေဟာင်းနှင့် စနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
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ကွာြခားချက်များကို ြဖည့်ဆည်း သင် ြကားရန် လိုအပ်ချက်အရ သင် ြကားချိန်
(၂)လ ရှိေသာေပါင်းကူးသင်တန်းသို့ တက်ေရာက်၍ ေရေက
ြ ာင်း အင်ဂျင်နီယာ
အရာရှိ အဆင့် (၁) နှင့် (၂) ေပါင်းစပ် ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲတွင် ေအာင်ြမင်ခဲ့ ြခင်း
မရှိေသာ ဘာသာရပ်များကို ဆက်လက် ေဖ
ြ ဆိုသွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
စနစ်ေဟာင်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှိအဆင်(့ ၁)
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် နှုတ်ေြဖစာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများသည်
စနစ်ေဟာင်းနှင့် စနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကွာ ြခားချက်များကို ြဖည့်ဆည်း
သင် ြကားရန် လိုအပ်ချက်အရသင် ြကားချိန် (၂)လရှိေသာ ေပါင်းကူးသင်တန်း
သို့တက်ေရာက်၍ ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဆင့် (၁) ကျွမ်းကျင်မှု
လက်မှတ်နှုတ်ေ ြဖ စာေမးပွဲကို ဆက်လက်ေြဖဆို သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။

(ပုံ)ေမာင်ေမာင်ဦး
ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန
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