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 ပြ ည်ေထာင်စသုမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 
ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 
 

အမှတ်၊ ၃၆၃/၄၂၁၊ ကုန်သည်လမ်းနင့်ှ သိမ်ဖြ ူလမ်းေထာင့်၊ ဗိုလ်တေထာင်မြ ို ့နယ်၊ ရန်ကုန်မြ ို ့။ 
 

E‐mail: dgdma@myanmar.com.mm , dma.myan@gmail.com      Tel :   095‐1‐397640 

PO.Box:  194                 Fax:  095‐1‐397641 

 
     ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၃ ) ရက် 
 

ညွှန်ကြ ားချက် ( ၂/၂၀၁၃ ) 
 

အေကြ ာင်းအရာ။ စနစ်ေဟာင်း အစီအစဥ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆုိင်ရာ 

ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာေမးပဲွများတွင် ေအာင်မြ င်ခဲ့ ခြ င်းမရိှသူများကုိ စနစ်သစ ်

အစီအစဥ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့်  ေရေကြ ာင်းဘက်ဆုိင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် 

စာေမးပဲွများတွင် ဆက်လက်ေဖြ ဆုိနုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည့် အစီအစဥ် 
 
 

၁။ ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေရေကြ ာင်းအဖွဲ့ချုပ ်

(IMO)၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင ်  ပြ ဌာန်းခဲ့ေသာ မနီလာ  ပြ င်ဆင်ချက်များ ပါဝင်သည့် STCW 

Convention အရ  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ေလ့ကျင်သ့င်ကြ ားမှုများကို စနစ်သစ် 

အစီအစဥ်အရ ေဆာင်ရွက်သွားနုိင်ရန ် ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာန၏ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ အမှတ် 

(၁၀၈/၂၀၁၂)  ဖြ င့် နည်းဥပေဒများ  ပြ င်ဆင်ပြ ဌာန်းခြ ငး်၊ ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီး 

ဌာန၏ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ ် (၁/၂၀၁၂) ၊ (၂/၂၀၁၂) နှင့် (၃/၂၀၁၂) ထုတ်ပြ န်ခြ ငး် တို့ဖြ င့် 

 ေြပာင်းလဲကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  
 

၂။ ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ် (၁/၁၉၉၈)  ဖြ င် ့ ထုတ်ပြ န်ခဲ့သည် ့

နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ေသာ စနစ်ေဟာင်း အစီအစဥ်၏ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှု 

များကို လွန်ခဲ့ေသာ (၅) နှစ်အတွင်း ြပီးစီးခဲ့့သူများနှင် ့စနစ်ေဟာင်းအစီအစဥ်အရ ေဆာင်ရွက်သည် ့

သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲများတွင ် ေအာင်မြ င်ခဲ့ခြ င်းမရှိသူများသည် စနစ်သစ် 

အစီအစဥ်အရ ေဆာင်ရွက်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲများတွင် ဆက်လက် 

ေဖြ ဆိုနိုင်ရန ်ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ဖြ စ်ပါသည်- 
 

 (က) ကုန်းပတ်အရာရိှ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာေမးပဲွများ 

  (၁)  မြ န်မာနိုင်ငံေရေကြ ာင်းပညာ တက္ကသိုလ်တွင ် ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် 

(တတိယနှစ် - ေရေကြ ာငး် သိပ္ပဘာသာရပ်) တက ်ေရာက်လျက်ရှိေသာ 

ေကျာင်းသားများသည်စနစ်သစ်အစီအစဥ်ကိုစတင်အကျ ံုးဝင်မည်ဖြ စပ်ါသည်။ 
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အဆိုပါ ေကျာင်းသားများသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် (စတတု္တနှစ်) 

သက်ဆိုင်ရာ Semester စာေမးပွဲများတွင် Principle of Navigation နှင် ့

Chart Work ဘာသာရပ်တို့ကို ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစးီဌာန 

၏  ကးီကြ ပမ်ှုဖြ င် ့ ေဖြ ဆိုသွားရမည်ဖြ စ်ပြ းီ၊ Practical Navigation နှင့် 

General Ship Knowledge (GSK) ဘာသာရပ်တို့အား  BoE (Board of 

Examination) ၏ကးီကြ ပ်မှုဖြ င့် စစ်ေဆးေသာ စာေမးပွဲတွင ်ေဖြ ဆိုသွားရမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ၁၂-၈-၂၀၁၂ ရက်ေန့တငွ် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ (၁၀၈/၂၀၁၂)  ဖြ င့် 

ထုတ်ပြ န်ခဲ့သည့် နည်းဥပေဒအသစ် မပြ ဌာနး်မီ စတုတ္ထနှစ် ေအာင်မြ င်ြပီး 

အသိအမှတ်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ြပည့်မီြပီးသူများ၊ ၁၇-၆-၂၀၁၃ ရက်ေန့ 

တွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ စနစ်ေဟာင်း အစီအစဥ်၏ ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၃) 

ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် ေရးေဖြ စာေမးပွဲတွင ် ေအာင်မြ င်ခဲ့ခြ ငး် မရှိသူများနှင့် 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် (ပဥ္စမနှစ)်အတွက် ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်  ပြ ည်မ့ ီ

 ပြ ီးသူများသည် Principle of Navigation နှင် ့ Chart Work ဘာသာရပ် 

တို့အား ေရေကြ ာငး်ပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတ်  ပြ ုထား 

သည့် သင်တန်းေကျာင်းများ၏ Semester အလိုက် စာေမးပွဲကျင်းပသည့် 

အချိန်အတိုင်း  မြ န်မာနိုင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ 

ဘာသာများကို ေဖြ ဆိုသွားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘာသာရပ်များကုိ 

ေအာင်မြ င် ပြ းီပါက BoE (Board of Examination) စာေမးပွဲများတွင ်

Practical Navigation နှင် ့General Ship Knowledge(GSK)ဘာသာရပ် 

များကိုေဖြ ဆိုသွားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရးေဖြ ဘာသာရပ်များကို ေအာင်မြ င်ပြ းီ 

ပါကသက်ဆိုင်ရာ အချက်ပြ ဆက်သွယ်ေရးစာေမးပွဲ ေဖြ ဆိုခြ ငး်နငှ့် နှုတ်ေဖြ  

စာေမးပွဲေဖြ ဆို ခြ င်းတို့ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားရမည်  ဖြ စပ်ါသည်။  
 

  (၂)   မြ န်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကြ ာင်းေကာလိပ်တွင် ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ ်
(ဒုတယိနှစ ် - ေရေကြ ာင်းပညာဘာသာရပ်) တက ်ေရာကလ်ျက် ရှိေသာ 
ေကျာင်းသားများသည် စနစ်သစ်အစီအစဥ်ကို စတင်အကျုံးဝင်မည်ဖြ စပ်ါ 
သည်။ အဆိုပါ  ေကျာင်းသားများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပညာသင်နှစ်များတွင ်
Semester စာေမးပွဲများအလိုက် English, Mathematics, Physical 
Science, Principle of Navigation, Chart Work, Electricity, 
Magnetism & Gyro Compass နှင့် Meteorology ဘာသာရပ်တို့အား 
 မြ န်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ေရေကြ ာင်းေကာလိပ်တွင် ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး 
ညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန၏  ကးီကြ ပ်မှုဖြ င့်  ေြဖဆိုသွားရမည်  ဖြ စပ်ါသည်။ 
Practical Navigation နှင် ့ General Ship Knowledge (GSK) 
ဘာသာရပ်တို့အား သတ်မှတ်ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်  ဖြ ည့်ဆည်းြပီးချိန်တွင ်



3 

           
DMA Directive(2-2013).docx 

သက်ဆိုင်ရာ BoE (Board of Examination) စာေမးပွဲများ၌ ဝင်ေရာက် 
ေဖြ ဆိုသွားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရးေဖြ ဘာသာရပ်များကို ေအာင်မြ င်ပြ းီပါက 
သက်ဆိုင်ရာအချက်ပြ  ဆက်သွယ်ေရးစာေမးပွ ဲေဖြ ဆိုခြ င်းနငှ့် နှုတ်ေဖြ စာေမးပွ ဲ
ေဖြ ဆိုခြ င်းတို့ကိ ုဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

  (၃) နည်းဥပေဒ (၁၀၈/၂၀၁၂)  ပြ ဌာန်းြပီးေနာက်ပိုင်း ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ြပည့်မီ 
 ပြ ီးသူများသည် စနစ်သစ်ဖြ င် ့ ေလ့ကျင့်သင် ကြ ားသည့် သင်တန်းများသို့ 
တက်ေရာက်ြပီး သက်ဆိုင်ရာ စနစ်သစ်စာေမးပွဲများကို ေဖြ ဆိုရမည်ဖြ စပ်ါ 
သည်။ သို့ရာတွင် ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှု ဦးစီးဌာနမှ ၃၀-၆-
၂၀၁၃ ရက်ေန့ မတိုင်မီ ကျင်းပခဲ့ေသာ စနစ်ေဟာင်း ေရးေဖြ စာေမးပွဲများတွင် 
ေအာင်မြ င်ခဲ့ ခြ ငး် မရှိသူများအနက် စနစ်ေဟာင်း မွမ်းမံသင်တန်းြပီးဆုံးသည် ့
ကာလ (၅) နှစ် ေကျာ်လွန်ခြ င်းမရှိသူများသည ် ေရးေဖြ စာေမးပွဲ ေဖြ ဆိုရန် 
ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနတွင် ေလျှာက်ထားပြ ီးသက်ဆိုင်ရာ 
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြ ုထားသည့် သင်တန်းဌာနများ၏ 
Semester အလိုက် စစ်ေဆးသည် ့ စာေမးပွဲများ ကျင်းပသည့်အချိန်အတိုင်း 
သက်ဆိုင်ရာ Nautical Subject များကို အဆိုပါ သင်တန်းဌာနများ၌ 
ဝင်ေရာက်ေဖြ ဆိုရမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘာသာရပ်များ ေအာင်မြ င်ပြ းီပါ 
က  BoE (Board of Examination) စာေမးပွဲများ၌ ဝင်ေရာက်ေဖြ ဆိုသွားရ 
မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ေရးေဖြ ဘာသာရပ်များကို ေအာင်မြ င်ပြ ီးပါက ကုန်းပတ် 
အရာရှိအဆင့် (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အချက်ပြ  
ဆက်သွယ်ေရးစာေမးပွ ဲ ေဖြ ဆိုခြ ငး်နှင် ့ နှုတ်ေဖြ စာေမးပွဲ ေဖြ ဆိုခြ င်းတို့အား 
လည်းေကာင်း၊ ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွ ဲ
အတွက ် နှုတ်ေဖြ စာေမးပွဲ ေဖြ ဆိုခြ င်းအားလည်းေကာင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရွက်သွားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 (ခ ) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာေမးပဲွများ 
 

  (၁) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဆင် ့ (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ေရးေဖြ  
စာေမးပွဲနှင် ့စပ်လျဥ်း၍ စနစ်ေဟာင်းအစီအစဥ် ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့်  ေရးေဖြ  
စာေမးပွဲတွင ်ေအာင်မြ င်ခဲ့ ခြ င်း မရှိသူများသည် စနစ်သစ ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား 
 ပြ ည်မ့ီေအာင ်စစ်ေဆးသည် ့စနစ်သစ်ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှိအဆင် ့
(၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ေရးေဖြ စာေမးပွဲများတွင် ဆက်လက်ေဖြ ဆိုသွားရ 
မည်ဖြ စ်ပါသည်။ နှုတ်ေဖြ စာေမးပွဲ ေအာင်မြ ငခ်ဲ့ ခြ င်းမရှိသူများသည် စနစ်သစ ်
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား  ပြ ည့်မီေအာင်စစ်ေဆးသည် ့ စနစ်သစ် ေရေကြ ာင်း 
အင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင် ့ (၃) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် နှုတ်ေဖြ  စာေမးပွဲတွင ် 
ဆက်လက်ေဖြ ဆိုသွားရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ စနစ်သစ်အစီအစဥ်ဖြ င့် စစ်ေဆးသည့် 



4 

           
DMA Directive(2-2013).docx 

ေရေကြ ာင်းအငဂ်ျငန်ီယာ အရာရှိအဆင် ့ (၃) စာေမးပွဲတွင် ေရေကြ ာငး် 
အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် (၄) ခုကို ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် တစ်ရက်စီ 
စစ်ေဆးသွားမည် ဖြ စ်ပြ ီး ဘာသာရပ်များ၏ ေမးခွန်းများသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင် 
 ပြ င်ဆင်ထားသည့် STCW Convention ပါ လိုအပ်ချက်များကို  ပြ ည့်မီသည့် 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအရ စစ်ေဆးသည် ့ေမးခွန်းများဖြ စ်ပါသည်။ စနစ်ေဟာင်း 
တွင်သင်ကြ ားခဲ့သည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအေဟာင်းနှင် ့ စနစ်သစ် တွင်သင်ကြ ား 
ရမည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်တို့၏ ကွာ ခြ ားချက်များကုိ  ဖြ ည်ဆ့ညး်သင်ကြ ား 
နိုင်ရန ် ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစးီဌာနမ ှ ထုတ်ပြ န်ထားသည် ့
သင်ရိုးဇယားနှင့်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်ချက်များအရ သင်ကြ ားချိန် (၃)လ 
ရှိသည် ့ ေရေကြ ာင်းအင်ဂျငနီ်ယာအရာရှိ အဆင် ့ (၃) မွမ်းမံသင်တန်းများကို 
အသိအမှတ်ပြ ုသင်တန်းဌာနများ အေနဖြ င့် လိုအပ်ပါက ဖွင့်လှစ်သွားရန်  ဖြ စပ်ါ 
သည်။ စနစ်သစ်အစီအစဥ်အရ ေဆာင်ရွက်သည့် စာေမးပွဲများကိုဆက်လက် 
ေဖြ ဆိုသွားရမည့်သူများသည် စနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအရ  ဖြ ည့်ဆည်း 
သင်ကြ ားေပးသည့် သင်တန်းဌာနများတွင ်တကေ်ရာက် သင်ကြ ားခြ ငး်အား ဖြ င့် 
လည်းေကာင်း၊ စနစ်သစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကိုကိုယ်တိုင်ေလ့လာ ဆည်းပူးခြ င်း 
အားဖြ င့်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ စာေမးပွဲများတွင ် ဆက်လက်ေဖြ ဆိုသွား 
နိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

  (၂) ေရေကြ ာင်းအငဂ်ျငန်ီယာအရာရှိ အဆင် ့ (၂) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွ ဲ
နှင့်စပ်လျဥ်း၍ စနစ်ေဟာင်း ေရးေဖြ စာေမးပွဲကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့မဟုတ်) 
ေအာင်မြ င်ခဲ့ ခြ ငး် မရှိသူများသည်  စနစ်ေဟာင်း နှင့်စနစ်သစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း 
ကွာခြ ားချက်များကို  ဖြ ည် ့ဆည်းသင်ကြ ားရန ်လိုအပ်ချက်အရ သင်တန်းကာလ 
(၄) လရှိသည့် ေပါင်းကူးသင်တန်းသို့ တက်ေရာက်၍ စနစ်သစ်အစီအစဥ်ဖြ င့် 
 ေဆာင်ရွက်သည် ့ ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင်(့၁) နှင့် (၂)ေပါင်းစပ် 
ေရးေဖြ စာေမးပွဲတွင် ေအာင်မြ င်ခဲ့ခြ င်းမရှိေသာ ဘာသာရပ်များကို ဆက်လက် 
ေဖြ ဆိုသွားရမည်ဖြ စပ်ါသည်။ စနစ်ေဟာင်းအစီအစဥ် ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့်  
ေရေကြ ာင်းအငဂ်ျငန်ီယာအရာရှိ အဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်နှုတ်ေဖြ  
စာေမးပွဲေအာင်မြ င်ခဲ့ ခြ င်း မရှိသူများသည် စနစ်ေဟာင်းနှင့် စနစ်သစ် သင်ရိုး 
ညွှန်းတမ်း ကွာခြ ားချက်များကို  ဖြ ည် ့ဆည်းသင်ကြ ားရန ် လိုအပ်ချက်အရ  
သင်ကြ ားချိန် (၄)လ ရှိေသာ ေပါင်းကူးသင်တန်းသို့ တကေ်ရာက်၍ ေရေကြ ာင်း 
အင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ ် နှုတ်ေဖြ စာေမးပွဲကို 
ဆက်လက်ေဖြ ဆိ ုသွားရမည်ဖြ စ်ပါသည်။  

 

  (၃) ေရေကြ ာင်းအငဂ်ျငန်ီယာ အရာရှိအဆင် ့ (၁) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွ ဲ
နှင့်စပ်လျဥ်း၍ စနစ်ေဟာင်းေရးေဖြ စာေမးပွကဲို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့မဟုတ်)  
ေအာင်မြ င်ခဲ့ ခြ ငး် မရှိသူများသည်  စနစ်ေဟာင်းနှင့် စနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း 
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ကွာခြ ားချက်များကို  ဖြ ည် ့ဆည်း သင်ကြ ားရန ် လိုအပ်ချက်အရ သင်ကြ ားချိန် 
(၂)လ ရှိေသာေပါင်းကူးသင်တန်းသို့ တက်ေရာက်၍ ေရေကြ ာင်း အင်ဂျင်နီယာ 
အရာရှိ အဆင် ့ (၁) နှင် ့ (၂) ေပါင်းစပ် ေရးေဖြ စာေမးပွဲတွင ်ေအာင်မြ င်ခဲ့ ခြ ငး် 
မရှိေသာ ဘာသာရပ်များကို ဆက်လက် ေဖြ ဆိုသွားရမည ်  ဖြ စပ်ါသည်။ 
စနစ်ေဟာင်းဖြ င် ့ေဆာင်ရွက်သည့်  ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှအိဆင့်(၁) 
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် နှုတ်ေဖြ စာေမးပွဲ ေအာင်မြ င်ခဲ့ ခြ င်း မရှိသူများသည် 
စနစ်ေဟာင်းနှင့် စနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကွာခြ ားချက်များကို  ဖြ ည် ့ဆည်း 
သင်ကြ ားရန် လိုအပ်ချက်အရသင်ကြ ားချိန် (၂)လရှိေသာ ေပါင်းကူးသင်တန်း 
သို့တက်ေရာက်၍ ေရေကြ ာင်းအင်ဂျငန်ီယာအရာရှိအဆင့် (၁) ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်နှုတ်ေဖြ  စာေမးပွဲကို ဆက်လက်ေဖြ ဆိ ုသွားရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 
 
 
 
 

                                                           (ပု)ံေမာင်ေမာင်ဦး 

                                                          ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် 

 ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 

                                                  ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာန 

 


