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ပင်လယ်ေရေကာင်းအလပ်ုသမားကန်ွဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက ်

 

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလပ်ုသမားသတ်မှတခ်ျက်များကို လိုကန်ာေကာင်း 

ေကညာချက်၊ အပုိင်း (၁) 

 (ဤေကညာချက်သည် သေဘာများ၏ ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာလက်မှတ်င့်ှ 

ပူးတွဲထားရှိရမည်) 

 

ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဉးီစီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်၏ 

အခင့်ွအာဏာအရ ထတုြ်ပန်ြခင်း 

 

 ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ 

ြပာနး်ချကမ်ျားင့်ှ စပ်လျဉး်၍ ေအာကတ်ွင် ရည်နး်ထားသည့် သေဘာသည် 

 

သေဘာအမည် 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ                     

ေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) တွင် 
မှတပံု်တင်ထားေသာနပံါတ ်

လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ် 

   

 

ကနွဗ်င်းရင်ှး၏ စသံတမှ်တခ်ျက ်ေအ ၅.၁.၃ င့်ှအညီ ထားရိှရသည်။ 
 

 အထကတ်ွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အရည်အချင်းြပည့်မီေသာအခင့်ွအာဏာရိှသူ ကိုယ်စား 

ေအာကတ်ွင် လကမှ်တေ်ရးထုိးထားသူ ေကညာသည်မှာ- 
 

(က) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချကပ်ါ 

ြပာနး်ချကမ်ျားကို ိုင်ငံေတာ်၏ လုိအပ်ချကမ်ျားတင်ွ ေအာကပ်ါ ရည်နး် 

ထားသည့်အတိုင်း အြပည့်အဝ ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ 
 

(ခ) ေအာကပ်ါ ရည်နး်ထားသည့် ိုင်ငံေတာ်၏ ြပာနး်ချကမ်ျားတွင် ပါဝင်ေသာ 

ိုင်ငံေတာ်၏ လိုအပ်ချကမ်ျားသည် ထုိြပာနး်ချကမ်ျားင့်ှ စပ်လျဉး်သည့် ရှင်းလင်း 

ချကမ်ျားကို လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် ြပာနး်ထားသည်။  

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ (က) 
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(ဂ) အပုိဒ် ၆၊ စာပုိဒ် ၃ င့်ှ ၄ အရ ြပည့်စုံလံုေလာကေ်သာ တညီူမများ၏ အေသးစတိ် 

အချကအ်လက်များကို ြပာနး်ထားပါသည်။ <ေအာကတ်ွင် ထည့်သွင်းထားသည့် 

ိုင်ငံေတာ်၏ လိအုပ်ချက်င့်ှ ဆက်ွယ်မအရ> <ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ရည်ရ�ယ်ချက ်

အတကွ ် ဤအပုိင်းတင်ွ ြပာနး်ထားသည်> (မသကဆ်ိုင်ေသာ ေရးသား ေဖာ်ြပချက် 

များကို ြခစ်ပစရ်န် )  
 

(ဃ) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချကပ်ါ 

ေခါင်းစဉ ်၃ င့်ှအညီ အရည်အချင်းြပည့်မေီသာအခင့်ွအာဏာရိှသူမ ှခင့်ွြပထားသည့် 

ကင်းလွတခ်ွင့်များကို ဤရည်ရ�ယ်ချကအ်တကွ် ြပာနး်ထားသည်ကို ေအာကပ်ါ 

အပုိင်းတင်ွ ရှင်းလင်းစာွ နြ်ပထားသည်။ 

(င) ိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒအရ သေဘာအမျ ိးအစား တစမ်ျ ိးမျ ိး၏ သီးြခားလုိအပ်ချကမ်ျား 

ကို ေအာကပ်ါ သက်ဆိုင်ရာလုိအပ်ချကမ်ျားတွင် ရည်နး်ကိုးကားထားသည်။ 
 

အငယ်ဆုံးရိှရမည့်အသက ်(စည်းမျဉး် ၁.၁) 
 

၁။ ြမနမ်ာအလံလင့်ထထူားေသာ သေဘာတစစ်းီေပတင်ွ အလုပ်ခန�အ်ပ် သိုမဟတု ် ငှားရမ်းပီး  

အလုပ်လုပ်ကိုင်ိင်ုသူ၏ အငယ်ဆုံးရှိရမည့် အသကမှ်ာ ၁၈ စှ် ြဖစရ်မည်။ 
 

ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးမလကမှ်တ်ထုတေ်ပးြခင်း(စည်းမျဉး် ၁.၂) 
 

၂။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်က ၎င်းအလုပ်ခန�်အပ်ထားသည့် သေဘာဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦးသည ်

 သေဘာေပတင်ွ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန် ကျနး်မာေရးေကာင်းမွနေ်ကာင်းကို 

 ေထာကခ်ထံားသည့် သကတ်မ်းရိှ ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးမလကမှ်တတ်စခ်အုား 

 သေဘာတစစ်းီေပတင်ွ စတင်အလုပ်လုပ်ကိင်ုြခင်းမြပမီ ကိုင်ေဆာင်ထားသည်ကို 

 ေသချာေစရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာဝန်ထမ်းများကို ြပင်ဆင်ထားေသာ သေဘာသားများ ေလ့ကျင့်ေရး၊ 

ကမ်းကျင်မလက်မှတထု်တေ်ပးေရးင့်ှ အလှည့်ကျေစာင့်ကပ်စစေ်ဆးေရးဆိုင်ရာ 

နည်းလမ်း (STCW Code) ၏ ပုဒမ် A-I/9 ပါ ြပာနး်ချကမ်ျားတင်ွ B-I/9 ပါ 

လမ်းနခ်ျကမ်ျားအရ ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာနက အမိန� ်

ေကာြ်ငာစာအမှတ် (၇/၂၀၁၈) ြဖင့် ထုတြ်ပနခ်ဲ့ေသာ သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ 
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ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးြခင်းင့်ှ သကေ်သခလံကမှ်တမ်ျားအတကွ် လမ်းနခ်ျက ်

င့်ှအညီ ကျနး်မာေရးသကေ်သခလံကမှ်တမ်ျား ထုတေ်ပးရမည်။ 
 

(ဂ) ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ဆရာဝနမ်ျားက ထုတေ်ပးသည့် ကျနး်မာေရးသကေ်သခလံက်မှတ ်

များကို လကခ်ံသည်- 
 

(၁) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲချပ် (ILO) သုိမဟတု် ကမာ့ 

ကျနး်မာေရးအဖဲွချပ် (WHO) က ထုတြ်ပန်ထားသည့် သေဘာဝန်ထမ်းများ 

အတကွ ် ကာလအပုိင်းအြခား ကျနး်မာေရးေကာင်းမွနေ်ကာင်း စစေ်ဆးြခင်း 

င့်ှပင်လယ်ြပင်သုိ ထွကခ်ာွြခင်းမြပမီ ေဆာင်ရ�က်ရမည့် လမ်းနခ်ျကမ်ျား 

(ေနာကဆ်ကတ်ွဲ လမ်းနခ်ျက ် အပါအဝင်) င့်ှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO)၊  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ် (ILO) 

င့်ှ ကမာ့ကျနး်မာေရးအဖဲွချပ် (WHO) တိုမှ  ထုတြ်ပနထ်ားေသာ အြခား 

သကဆ်ိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ လမ်းနခ်ျကမ်ျားအား အကမ်းတဝင် 

ရိှသည့် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရှင်းအဖဲွဝင်ိုင်ငံ တစ်ိုင်င ံ

က အသိအမှတြ်ပထားသည့် ဆရာဝနတ်စဦ်း၊ သုိမဟတု် 
 

(၂) ၁၉၇၈ ခုစှ၊် သေဘာသားများေလ့ကျင့်ေရး၊ ကမ်းကျင်မလကမှ်တ ်

ထုတေ်ပးေရးင့်ှ အလှည့်ကျေစာင့်ကပ်စစေ်ဆးေရး တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန် 

စမံျား သတမှ်တ်ထားသည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကနွဗ်င်းရှင်းင့်ှ ယင်း၏ 

ြပင်ဆင်ချက ် (STCW ကနွဗ်င်းရင်ှး) ပါ ြပာနး်ချကမ်ျားအား အြပည့်အဝ 

အကျ ိးသကေ်ရာကမ် သပ်ုြပပးီေသာ STCW အဖဲွဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငကံ 

အသိအမှတြ်ပထားသည့် ဆရာဝနတ်စဦ်း၊ သုိမဟုတ ်
 

(၃) ဦးစးီဌာနက အတည်ြပထားသည့် ိုင်ငံေတာ်အတင်ွးရိှ ဆရာဝနတ်စဦ်း။ 
 

(ဃ) ကျနး်မာေရးသကေ်သခံလကမှ်တတ်ွင် ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးသည့်ေန�မှစ၍ သတမှ်တ ်

ထားေသာ သကတ်မ်းကာလကို ေဖာ်ြပရမည်။ ကျနး်မာေရးသကေ်သခလံကမှ်တ်၏ 

အများဆုံးသကတ်မ်းကာလသည် အသက် ၁၈ စှ် င့်ှအထက ် သေဘာဝနထ်မ်း 

အားလံုးအတကွ ်ဓါတေုဗဒပစည်း သယ်ေဆာင်သည့် သေဘာတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ 

အပါအဝင် ၂ စှ ် င့်ှ အသက် ၅၅ စှ ် င့်ှအထက ် သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ်               
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၁ စ်ှထက ်ေကျာ်လွနြ်ခင်း မရိှေစရ။ အသိအမှတြ်ပဆရာဝနက် သေဘာဝနထ်မ်း၏ 

ကျနး်မာေရးအေြခအေနများအရ လကမ်တှ၏် သကတ်မ်းကာလကိ ု ၂ စှေ်အာက် 

ေလျာ့နည်း၍ ထုတေ်ပးိုင်သည်။ 
 

(င) သေဘာဝန်ထမ်း၏ ကျနး်မာေရးသကေ်သခံလကမှ်တ်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်း 

အလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စသံတမှ်တခ်ျက်               

ေအ ၁.၂ ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားင့်ှ ကိုက်ညီရမည်။ 
 

သေဘာဝနထ်မ်းများ၏အရည်အချင်း (စည်းမျဉး် ၁.၃) 
 

၃။ (က) သေဘာတစစ်းီစးီေပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည် 

 ေလ့ကျင့်သင်ယူထားြခင်း သုိမဟတု ် အရည်အချင်း ြပည့်မီေကာင်း ေထာကခ်ခံျက ်

 ရရိှထားြခင်း သုိမဟတု် ၎င်းတို၏တာဝနမ်ျားကို ေဆာင်ရ�က်ိင်ုရန ် အရည်အချင်း 

 ြပည့်မီြခင်းရိှရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာတစစ်းီစးီေပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည် 

သေဘာေပတင်ွ တစက်ိုယ်ေရ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး သင်တနး်ကို              

ေအာင်ြမင်စာွ ေလ့ကျင့်သင်ယူပီး ြဖစရ်မည်။ 
 

(ဂ) STCW ကနွဗ်င်းရှင်း အပါအဝင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) က 

ချမှတ ် ကျင့်သံုးထားသည့် မြဖစမ်ေန လုိကန်ာရမည့် စာချပ်စာတမ်းများင့်ှအည ီ

ေလ့ကျင့်သင်ယူြခင်းင့်ှ လကမှ်တ်ထုတေ်ပးြခင်းကို အထကပ်ါ အပုိဒခ်ွဲ (က) င့်ှ (ခ) 

၏ လုိအပ်ချက်များင့်ှ ကိုက်ညီမရိှေစရန ်ထည့်သွင်းစဉး်စားရမည်။ 
 

သေဘာဝနထ်မ်းအလုပ်ခန�ထ်ားြခင်းသေဘာတူစာချပ် (စည်းမျဉး် ၂.၁) 
 

၄။ (က) သေဘာတစစ်းီစးီေပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်း၌ 

 သေဘာဝန်ထမ်းအလုပ်ခန�ထ်ားြခင်းသေဘာတူစာချပ ် မူရင်းတစခ် ု ရိှရမည်ြဖစ်ပီး 

 ထုိစာချပ်တင်ွ သေဘာဝနထ်မ်းင့်ှ သေဘာပိုင်ရှင် သုိမဟတု ် သေဘာပုိင်ရှင်၏ 

 ကိုယ်စားလှယ်တိုက လကမှ်တေ်ရးထုိးထားရမည် သုိမဟတု် ၎င်းတိုသည် 

 အလုပ်သမားများမဟတုခ်ဲ့လင် စာချပ်အေထာကအ်ထား သုိမဟတု် တညီူေသာ 

 အစအီမံများရှိရမည်ြဖစ်ပီး ဤကနွဗ်င်းရှင်း၏ လုိအပ်ချကအ်ရ သေဘာေပတွင် 
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 သကေ်တာင့်  သက်သာရိှေစမည့် အလုပ်င့်ှ ေနထုိင်မအေြခအေနများကို ေထာကပ့ံ် 

 ေပးထားရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည် လကမှ်တေ်ရးထုိးြခင်းမြပမီ သေဘာဝန်ထမ်း အလုပ် 

ခန�ထ်ားြခင်း သေဘာတူစာချပ်ပါ စည်းကမ်းချကမ်ျားကို စစေ်ဆးခွင့်ှင့် အ�ကံာဏ် 

ရယူခွင့်ရှရိမည်။ 
 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် အလုပ်ခန�ထ်ားြခင်းှင့် သကဆ်ိုင်သည့် စည်းကမ်းချကမ်ျားကို 

ရှင်းလင်းစာွ ေဖာြ်ပထားေသာ သေဘာဝနထ်မ်းတစဦ်းချင်းင့်ှ ချပ်ဆိုထားသည့် 

သေဘာဝန်ထမ်း အလုပ်ခန�ထ်ားြခင်း သေဘာတစူာချပ် မိတတစစ်ုံစီကို 

သေဘာဝန်ထမ်းက လွယ်ကစူာွရယူိုင်ရန်ှင့် ဆပ်ိကမ်းများတင်ွ စစေ်ဆးခင့်ွရိှေသာ 

သကဆ်ိုင်ရာ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာအခင့်ွအာဏာရိှသည့် အရာရိှတစဦ်းက 

ြပနလ်ည်သံုးသပ်ိုင်ရန်အတကွ ်သေဘာေပတွင် ေသချာစာွထားရှိရမည်။ 
 

(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများအား သေဘာဝနထ်မ်း သကေ်သခံ 

မှတတ်မ်းစာအုပ်ကဲ့သုိေသာ အလပ်ုခန�ထ်ားြခင်း မှတတ်မ်းဝင်သည့် စာရ�ကစ်ာတမ်း                   

အေထာကအ်ထားတစခ်ုကို ေသချာစာွေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ပီး အဆိုပါ စာရ�ကစ်ာတမ်း 

အေထာကအ်ထားတင်ွ သေဘာဝန်ထမ်း၏ အရည်အချင်း သိုမဟုတ ် လုပ်ခငှ့် 

စပ်လျဉး်ေသာ အချက်အလကမ်ျား မပါရိှေစရ။ 
 

(င) ြမနမ်ာအလံလင့်ထထူားသည့် သေဘာများေပတင်ွ သေဘာဝနထ်မ်း အလုပ်ခန� ်

ထားြခင်း သေဘာတစူာချပ်ကို ဦးစးီဌာနမှ သတမှ်တထ်ားသည့်ပံုစြံဖင့် အသံုးြပရ 

မည်။ 
 

(စ) သေဘာဝန်ထမ်းအလုပ်ခန�ထ်ားြခင်း သေဘာတစူာချပ်ကို ေစာစးီစာွ ရပ်စြဲခင်း 

အတကွ ် အေကာင်းကားရမည့်ကာလသည် အနည်းဆုံး ၇ ရကထ်က် ေလျာ့နည်း 

ြခင်းမရိှေစရ ြဖစေ်သာ်လည်း စသံတမ်တှခ်ျက် ေအ ၂.၁.၆ အရ အချနိက်ပ်၍ 

တင်ြပေသာ အေကာင်းကားစာအတကွ ် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကစိရပ်များ သုိမဟတု ်

အြခားအေရးကးီေသာ ကစိရပ်များအတွကြ်ဖစ်ပါက ြပစဒ်ဏ ်မသတမှ်တဘ် ဲခင့်ွြပရ 

မည်။  
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(ဆ) စေုပါင်းေတာင်းဆိညုိင်းသေဘာတစူာချပ်ကို သေဘာဝန်ထမ်း အလုပ်ခန�ထ်ားြခင်း 

သေဘာတစူာချပ်၏ တစစ်တိတ်စပုိ်င်းအြဖစ ်သင့်ေလျာ်သလုိ ပူးတွဲထားရိှရမည်။ 

(ဇ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်း၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကစိရပ်များ သုိမဟတု ်

အြခားအေရးေပကစိရပ်များေကာင့် အချနိက်ပ်၍ တင်ြပေသာ အေကာင်းကားစာ 

ကိုြဖစေ်စ၊ အေကာင်းကားစာမေပးဘြဲဖစေ်စ၊ သေဘာဝန်ထမ်း အလုပ်ခန�ထ်ားြခင်း 

သေဘာတစူာချပ် ရပ်စြဲခင်းကို နစန်ာမေကးြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ေကးြဖစေ်စ၊ အြမနေ်ကး 

ြဖစေ်စမပါဘ ဲခင့်ွြပရမည်။ 
 

(ဈ) သေဘာဝန်ထမ်း အလုပ်ခန�ထ်ားြခင်း သေဘာတစူာချပ်င့်ှ စေုပါင်းေတာင်းဆို 

ညိင်းသေဘာတစူာချပ်တိုသည် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် မဟတုခ်ဲ့လင် အဂလိပ ်

ဘာသာ ြပနဆ်ိုပီး သေဘာေပတွင်ထားရိှရမည်။ 

 

လုိင်စင်ရ သိုမဟတု ်လကမှ်တရ် သိုမဟတု ်စည်းကမ်းှင့် ကိုကညီ်ေသာ ပုဂလိက သေဘာဝနထ်မ်း 

စေုဆာင်းြခင်းှင့် အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်ကို အသံုးြပ 

ြခင်း (စည်းမျဉး် ၁.၄)  
 

၅။ (က) “သေဘာဝန်ထမ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ 

 ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်” ဆိုသည်မှာ သေဘာပုိင်ရှင်ကိုယ်စား သေဘာဝနထ်မ်းများ 

 စေုဆာင်းြခင်း သုိမဟုတ ် သေဘာပုိင်ရှင်ှင့်အတူ သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ် 

 ေနရာချထားြခင်းတင်ွ  ပါဝင်ေသာ   အြခားပုဂိလ်၊  ကမုဏ၊ီ   တတသိ်နားလည်ေသာ 

  အဖဲွ ၊  ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး် သုိမဟတု ်အြခားအဖဲွအစည်းတစခ်ခုကုို ဆိုသည်။ 
 

(ခ) ိုင်ငံေတာ်ရိှ သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းှင့် အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ 

ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်အားလံုးသည် ဦးစးီဌာန၏ အမနိ�်ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ ် (၁/၂၀၁၇) အရ သေဘာဝန်ထမ်း အလုပ်အကိုင် ဝနေ်ဆာင်မလုိင်စင်ကို 

ေလာက်ထားရယူရမည်။ 
 

(ဂ) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား ကနွဗ်င်းရှင်းအဖဲွဝင်ိုင်ငံများတင်ွ အေြခစိုက်ပီး 

ထုိိုင်ငံများမှ လိင်ုစင်ထုတေ်ပးထားေသာ သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ ်

ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိယ်ုစားလှယ်လုပ်ငနး်များကိုလည်း ဦးစးီဌာန 

ကအသိအမှတြ်ပမည်။ 
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(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း အဖဲွဝင် 

မဟတုသ်ည့်ိုင်ငံများတွင် တည်ရိှသည့် သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ် 

ေနရာချ ထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်များကို အသံုးြပသည့် 

အခါ ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်းပါ လုိအပ်ချက်များင့်ှ ကိုက်ညီ 

ေစရန် တတ်ိုင်သမ ေသချာေအာင် ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 
 

(င) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း အဖဲွဝင်                   

မဟတုသ်ည့် ိုင်ငံများတင်ွ တည်ရိှသည့် သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ ်

ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်များကို စစေ်ဆးရန် 

ဦးစးီဌာနမှ အခင့်ွအာဏာ လဲအပ်ထားေသာ အသိအမှတြ်ပအဖဲွအစည်းတစခ်ခု ု

သုိမဟတု ် သေဘာပုိင်ရှင်၏ ဌာနတင်ွးလုပ်ငနး်စစ်ေဆးမ ယရားစနစြ်ဖင့် 

ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည်။ သေဘာပိင်ုရှင်သည် ဦးစးီဌာန၏ အသိအမှတြ်ပအဖဲွအစည်း 

တစခ်ခုကု စစ်ေဆးခဲ့ပီးေသာ သေဘာဝန်ထမ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ်ေနရာ 

ချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်ကိုလည်း အသံုးြပိုင်သည်။ 

သေဘာပိင်ုရှင်သည် ထုိငှားရမ်းထားေသာ သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ ်

ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်များကို ပင်လယ ်

ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ ြပင်ဆင်ချက ် ၏ 

စသံတမှ်တခ်ျက် ေအ ၁.၄ ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားှင့် ကိုက်ညီမရိှေစရန ် ေသချာေအာင် 

ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

 

အလုပ်ချနိ ်သုိမဟတု ်နားေနချနိ ်(စည်းမျဉး် ၂.၃) 
 

၆။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာေပရိှ သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းအား နားေနချနိ ် ရရိှေစရန ်

 ေသချာေအာင် ေဆာင်ရ�ကရ်မည့်အြပင် နားေနချနိ်သည် မည်သည့် ၂၄ နာရီပုိင်း 

 အတင်ွး ၁၀ နာရီ ှင့် မည်သည့် ၇ ရက ် အတင်ွးတင်ွ ၇၇ နာရီေအာက ် ေလျာ့နည်း 

 ြခင်း မရိှေစရ။ နားေနချနိက်ို အနည်းဆုံးကာလပုိင်း စှခ်ထုက ်မပုိဘ ဲခွဲြခားထား ိုင ်

 ပီး ကာလပုိင်းတစခ်ုသည် အနည်းဆုံး ၆ နာရီ ကာချနိရိှ် ရမည်ြဖစ်ပီး အစဉလုိ်က ်

 အနားယူသည့် ကာလပုိင်း စှ်ခ၏ု ကားကာလသည် ၁၄ နာရီထက ် ေကျာ်လွနြ်ခင်း 

 မရိှေစရ။ 
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(ခ) သေဘာဝန်ထမ်းင့်ှ သေဘာပိင်ုရှင်တိုအကား ချပ်ဆိုေသာ စေုပါင်းေတာင်းဆို 

ညိင်းသေဘာတစူာချပ် သုိမဟတု ် အြခားစာချပ်တစခ်ခုတုင်ွ အလှည့်ကျ 

ေစာင့်ကပ်မ တာဝန်အတကွ် STCW ကနွဗ်င်းရှင်းအရ လကမှ်တထ်တုေ်ပးထားေသာ 

အလှည့်ကျ ေစာင့်ကပ်စစေ်ဆးေရး တာဝနယူ်သည့် သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ်

အပုိဒ်ခွဲ (က) ပါ လုိအပ်ေသာ နားေနချနိက်ို ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချကမ်ျားငှ့် 

ကိုက်ညီလင် ခင်းချကမ်ျား ခင့်ွြပေပးိုင်သည်- 
 

(၁) နားေနချနိသ်ည် ၂၄ နာရီ ကာလတိုင်းတင်ွ အနည်းဆုံး ၁၀ နာရီ ှင့် ၇ ရက ်

တိုင်းတင်ွ ၇၀ နာရီ ေအာက ် ေလျာ့နည်းြခင်း မရိှေစရမည့်အြပင် အဆိုပါ 

ခင်းချကသ်ည် စှပ်တ်ဆကတ်ိုကထ်က ် မပုိေစရ။ ေနာကထ်ပ် စှပ်တ ်

ဆကတ်ိုက ် ခင်းချကြ်ပထားသည့် နားေနချနိ်ှင့် ကားကာလသည် ယခင ်

နားေနချနိက်ာလ၏ စှ်ဆေအာကေ်လျာ့နည်းြခင်းမရိှေစရ။ 
 

(၂) အနည်းဆုံးနားေနချနိက်ို ကာလပုိင်း သံုးခုထက ် မပုိဘ ဲ ခွဲြခားိုင်သည်။ 

ကာလပိင်ုး တစခ်ုသည် အနည်းဆုံ ၆ နာရီ ကာချနိ်ရိှရမည်ြဖစ်ပီး အြခား 

ကာလပိင်ုးစှခ်ုသည် တစခ်လုင် ကာချနိ ် ၁ နာရီေအာက ် ေလျာ့နည်းြခင်း 

မရိှေစရ။ 
 

(၃) အစဉလုိ်ကြ်ဖစေ်သာ နားေနချနိက်ာလများ အကားရိှ ကာလသည် ၁၄ နာရီ 

ထကမ်ပိေုစရ။ 
 

(၄) ၇ ရကအ်တင်ွးတွင် ခင်းချက ်၂၄ နာရီ ၂ ကမ်ိ ထကမ်ပုိေစရ။ 
 

(၅) ခင်းချကမ်ျားေပးရာတင်ွ STCW ကနွဗ်င်းရင်ှး၏ Code B ၌ သတမှ်တ ်

ထားေသာ ပင်ပနး်ွမ်းနယ်မကို ကာကွယ်ြခင်းအတကွ ် လမ်းနခ်ျက်အား 

ထည့်သွင်းစဉး်စားရမည်။ 
 

 (ဂ) သေဘာဝန်ထမ်းင့်ှ သေဘာပုိင်ရှင်တိုအကား သကဆ်ိုင်ေသာ စေုပါင်းေတာင်းဆို 

ညိင်းသေဘာတစူာချပ် သုိမဟတု ်အြခားသေဘာတစူာချပ် တစခ်ခုပုါ ြပာနး်ချက် 

များတင်ွ ခရီးတိုသွား သေဘာ၏ သေဘာဝန်ထမ်းများ အားလံုးအတကွ ်အပုိဒ်ခွဲ (က) 

ပါ လုိအပ်ေသာ နားေနချနိမှ်အပ ခင်းချကမ်ျားေပးိုင်သည်။ ခင်းချက်များေပးရာ 

တင်ွ ကမ်ိဖန်များစာွ ထပ်လာြခင်း သုိမဟတု ်ခွင့်ရက်ရှည် ကာလ သိုမဟတု ်အစား 
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ထုိးခင့်ွ ကာလအတွင်းြဖစြ်ခင်းတိုကို ထည့်သွင်းစဉး်စားရမည်။ (ဤအပုိဒ်အရ 

"ခရီးတို" ဆိုသည်မှာ ၂၄ နာရီကာလအတင်ွး သေဘာသည် ဆိပ်ကမ်းစှခ်ု သုိမဟတု ်

စှခ် ု ထကပုိ်၍ ဆိုက်ကပ်ေသာဆပ်ိကမ်း သုိမဟတု ် ကနုစ်ည်တင်ေသာ သုိမဟတု ်

ချေသာေနရာ သုိမဟုတ ် ခရီးသည်တင်ြခင်း သုိမဟတု ် ဆင်းြခင်းများြပလုပ်ေသာ 

ခရီးစဉက်ိုဆိုသည်။ ၂၄ နာရီကာလကို ခရီးတိုစတင်ေသာ ဆပ်ိကမ်း သုိမဟတု ်

ေနရာတို၌ ပထမဆုံး ဆိုကက်ပ်သည့်အချနိမှ် စတင်ရမည်။) ယခုခင်းချကမ်ျားသည် 

အထက်ပါ အပုိဒ်ခွဲ (ခ) တင်ွ ြပာနး်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များင့်ှလည်း 

ကိုက်ညီရမည်။ 
 

(ဃ) အပုိဒ်ခွဲ (ခ) င့်ှ (ဂ) တိုတင်ွ ရည်နး်ထားေသာ လိုအပ်သည့် နားေနချနိမှ် 

ခင့်ွြပထားသည့် ခင်းချကမ်ျားပါ ြပာနး်ချကမ်ျားကို ဦးစးီဌာနတင်ွ မှတတ်မ်းတင် 

ရမည်။ 
 

(င) "နားေနချနိ"် ဆိုသည်မှာ သေဘာဝန်ထမ်းက အလုပ်ချနိ်မှအပ လွတ်လွတလ်ပ်လပ် 

ြဖင့် လပ်ရှားေဆာင်ရ�က်ေသာ ကာလကိုဆိုသည်။ အလုပ်လုပ်ချနိအ်တွင်း အချနိတ်ို 

နားေနချနိ ် သုိမဟတု ် စားေသာက်သည့်ကာလကို နားေနချနိအ်ြဖစ် သတမှ်တြ်ခင်း 

မြပရ။ 
 

(စ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ ေန�စဉ် နားေနချနိ်င့်ှ သေဘာေပတွင ်

ထားရိှရေသာ အလုပ်အစအီစဉတ်ိုကို မှတ်တမ်းြပစရုာတင်ွ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) င့်ှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖဲွချပ် (ILO) 

တိုက လမ်းနထု်တြ်ပနထ်ားသည့် သေဘာဝန်ထမ်းများ သေဘာေပတင်ွ ထားရိှ 

ရေသာ အလုပ်လပ်ုကိုင်မ အစီအမဇံယားင့်ှ သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ အလုပ်ချနိ်ှင့် 

နားေနချနိ ်မှတတ်မ်းပံုစံများပါအတိုင်း လုပ်ငနး်သံုးဘာသာစကား သုိမဟတု ်သေဘာ 

ေပတင်ွ အသုံးြပသည့် ဘာသာစကားင့်ှ အဂလိပ်ဘာသာတိုြဖင့် ြပင်ဆင်ြပစုပီး 

သေဘာေပတင်ွ ြမင်သာေသာေနရာ၌ ြပသရမည်။ 
 

(ဆ) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစာချပ်များတင်ွ ပါဝင်ပီးေသာ ဥပေဒြဖင့် ြပာနး်ထားသည့် 

အေရးေပစေုဝးြခင်း၊ မီးသတြ်ခင်းှင့် အသကက်ယ်ေလှ ေလ့ကျင့်ခနး်များကို 

ေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ ပင်ပနး်မ်ွးနယ်မ မြဖစေ်စရန ် အနည်းဆုံး နားေနချနိ ် ကာလကို 

အောှင့်အယှကမ်ြဖစေ်စရ။ 
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(ဇ) မည်သည့်အေကာင်းအေကာင့်ြဖစေ်စ ေရေကာင်းသွားလာမဆိုင်ရာ ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးင့်ှ သေဘာအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လံု�ခေံရးတိုှင့် သကဆ်ိုင်သည့် 

လုပ်ငနး်များအား ထမ်းေဆာင်ေနသည့် သေဘာဝနထ်မ်းများအတကွ် အထူးသြဖင့် 

ပင်ပနး်မ်ွးနယ်မေကာင့် ေပေပါကေ်စသည့် အရာယ်ကို ထည့်သွင်းစဉး်စားရမည်။ 

 

ကမ်းကျင်မလကမှ်တ်အရ ထားရှိရမည့် သေဘာဝနထ်မ်းအေရအတကွ ်(စည်းမျဉး် ၂.၇) 
 

၇။ သေဘာပိင်ုရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၂၆) ရကစ်ွဲြဖင့် ေခတက်ာလင့်ှအညီ 

ဉးီစးီဌာနမ ှ ြပင်ဆင်ထုတြ်ပနထ်ားသည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးင့်ှ လံု�ခမံတိုအတကွ ်

လုိအပ်ချကဆ်ိုင်ရာ န်ကားချက် (၁၅/၂၀၁၈) ကို ေသချာစာွလိုကန်ာရမည်။ သေဘာသည် 

အေြခအေနအားလံုး၌ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ထိထေိရာက်ေရာက ် ေဆာင်ရ�က်ိုင်မ 

ေသချာေစရန ် လည်းေကာင်း၊ လံု�ခစံာွေဆာင်ရ�က်ိုင်မ ေသချာေစရန်လည်းေကာင်း၊ သေဘာ၏ 

အရ�ယ်အစားင့်ှ အရည်အချင်းသတ်မှတခ်ျက်များကို လုိက၍်လည်းေကာင်း၊ လံုေလာကေ်သာ 

သေဘာဝန်ထမ်းအေရအတကွက်ို ထားရိှရမည်။ 

 

ေနရာထုိင်ခင်း (စည်းမျဉ်း ၃.၁) 
 

၈။ (က) ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ေမလ (၂၅) ရကေ်န� သုိမဟတု ်ယင်းေန� ေနာက်ပုိင်းတွင် တည်ေဆာက ်

 ထားေသာ သေဘာများသည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ 

 င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ  စသံတမှ်တခ်ျက် ေအ ၃.၁ ပါ လုိအပ်ချက်များှင့်အည ီ

 လုိကန်ာရမည်။ 
 

(ခ) ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ေမလ (၂၅) ရကေ်န� မတိုင်မီက တည်ေဆာကေ်သာ သေဘာများသည ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖဲွချပ် (ILO) ၏ သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ်

ေနရာထုိင်ခင်းဆိင်ုရာ ကနွဗ်င်းရင်ှး (၁၉၄၉ အမှတ-်၉၂) သုိမဟတု် (ထပ်မံြဖည့်စကွ ်

ထားသည့် ြပာနး်ချက်များ) (အမှတ်-၁၃၃) ကို  သင့်ေလျာ်သလိ ုလုိကန်ာရမည်။ 
 

(ဂ) သေဘာဝန်ထမ်းများ ေနရာထုိင်ခင်း သန�ရှ်င်းေရး၊ သင့်တင့် ေလျာကပ်တစ်ွာ 

ေနထုိင်ေရးင့်ှ ေကာင်းမွနသ်ည့်အေြခအေနများ ြပြပင်ထိနး်သိမ်းထားေရးတိုကို 

ေသချာမရိှေစရန ် ေရယာဉမ်ှး သုိမဟတု ် ေရယာဉ်မှး၏ အခင့်ွအာဏာြဖင့် ၇ 
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ရကထ်က ် မေကျာ်လွန်သည့်ကာလ၌ စစေ်ဆးြခင်းကို စာရ�ကစ်ာတမ်းအေထာက ်

အထားြဖင့် သေဘာေပတင်ွ ထားရိှေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

 

သေဘာေပရိှ အပနး်ေြဖြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး (စည်းမျဉး် ၃.၁) 
 

၉။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် အပနး်ေြဖြခင်းဆိုင်ရာအခင့်ွအေရး၊ ေဖျာ်ေြဖေရးှင့် ဝန်ေဆာင ်

 ြခင်းတိုကို သေဘာေပတင်ွ ေနထုိင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနေသာ သေဘာဝနထ်မ်းများ 

 အတကွ ် သင့်ေလျာ်အဆင်ေြပေစရန ် သတမှ်တထ်ားသည့် လုိအပ်ချကမ်ျားင့်ှအည ီ

 ေဆာင်ရ�ကထ်ားရိှရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ 

ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားကို မထိခိုကေ်စဘ ဲ ယင်းအပုိင်း(ခ) ပါ 

လမ်းနခ်ျကမ်ျားကို ထည့်သွင်းစဉး်စား၍ တယ်လီေဗးရှင်း၊ ဖတရ်နစ်ာအုပ်များငှ့် 

အပနး်ေြဖအားကစားမများအတကွ ် ေနရာများကို အေြခခလုိံအပ်ချက်တစခ်အုြဖစ ်

ြဖည့်ဆည်းေထာကပ့ံ်ေပးရမည်။  သေဘာဝန်ထမ်းများ အသံုးြပရန ် သေဘာေပမ ှ

ကမ်းေြခသုိ တယ်လီဖုန်းဆကသွ်ယ်ြခင်းှင့် အီးေမးလ်၊ အင်တာနက ် ဝနေ်ဆာငမ် 

တိုကို ထုိက်သင့်ေသာ အခေကးေငွြဖင့် အသံုးြပခွင့်ေပးရမည်။ 

 

စားနပရိ်ကာှင့် အစားအေသာက်ေကးေမွးြခင်း (စည်းမျဉး် ၃.၂) 
 

၁၀။ (က) သေဘာတိုင်းတင်ွ သေဘာဝနထ်မ်းအသီးသီး၏ မတညီူသည့် ယဉေ်ကျးမင့်ှ ဘာသာ 

 ေရးေနာကခ်မံျား၊ ခရီးစဉ၏် သေဘာသဘာဝင့်ှ ကာြမင့်ချနိတ်ိုကို ထည့်သွင်း 

 စဉး်စားပီး သင့်ေလျာ်သည့် အရည်အေသးွ အမျ ိးအမည် အစုံအလင်၊ အာဟာရ 

 ဓာတြ်ပည့်ဝြခင်းတို ြပည့်စုံပီး၊ လံုေလာကေ်သာ ပမာဏရှိသည့် စားနပ်ရိကာကို 

 အခေကးေငွမယူဘ ဲ သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ် အခမ့ဲ ြဖည့်ဆည်းေထာကပ့ံ် 

 ေပးရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာရိှ အစားအေသာကေ်ကးေမွးြခင်းင့်ှဆိုင်ေသာအဖဲွှင့် အသံုးအေဆာင်များ 

သည် သေဘာဝနထ်မ်းများအတကွ ်လံုေလာကေ်သာ၊ အမျ ိးမျ ိးေသာ၊ အာဟာရဓာတ ်

ြပည့်ဝ ေသာ စားနပ်ရိကာ၊ ကျနး်မာေရးှင့် ညီွတေ်အာင် ြပင်ဆင်ေကးေမွးိုင်ရန် 

ြဖည့်ဆည်းေထာကပ့ံ်ေပးရမည်။ 



12 
 

(ဂ) အစားအေသာကေ်ကးေမွးြခင်းင့်ှဆိုင်ေသာအဖွဲ၏ ဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ 

တာဝနမ်ျားကို ထမ်းေဆာင်ရန်အတကွ ် စနစ်တကျ ေလ့ကျင့်ထားပီးသူ သုိမဟတု ်

သင်ယူထားပီးသြူဖစရ်မည်။ 
 

(ဃ) ေရယာဉ်မှး သုိမဟုတ ် ေရယာဉမ်ှး၏ အခင့်ွအာဏာြဖင့် သေဘာေပတွင် 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါကစိရပ်များင့်ှ စပ်လျဉး်၍ ၇ ရကထ်က ်မေကျာ်လွနသ်ည့် ကာလ၌ 

စစေ်ဆးြခင်းကို စာရ�က်စာတမ်း အေထာက်အထားြဖင့် ေဆာင်ရ�ကရ်မည်- 
 

 (၁) စားနပ်ရိကာင့်ှ ေသာက်သံုးေရများေပးြခင်း၊ 
 

(၂) စားနပ်ရိကာင့်ှ ေသာကသံု်းေရများ ကိုင်တွယ်ြခင်းင့်ှ သုိေလှာင်သည့် 

ေနရာများှင့် ကရိိယာများအားလံုး၊ 
 

(၃) အစားအစာ ေကးေမွးြခင်းင့်ှ ြပင်ဆင်ြခင်းအတကွ ် အသံုးအေဆာင်များင့်ှ 

သေဘာစားဖိေုဆာင်။ 
 

(င) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာစားဖိမှုးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာ                         

ဝနထ်မ်း၏ ေလ့ကျင့်သင်ယူြခင်း၊ အရည်အေသွးြပည့်ဝြခင်းှင့် ကမ်းကျင်မရှြိခင်းတို 

အေပ ေသချာမရိှေစရန ်ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

 

ကျနး်မာေရး၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရင်ှးေရးင့်ှ မေတာ်တဆမတားဆးီြခင်း (စည်းမျဉး် ၄.၃) 
 

၁၁။ (က) သေဘာေပရှ ိ စက်ယရားင့်ှ ပစည်းကိရိယာများကိ ု အသံုးြပြခင်းေကာင့် 

 ေပေပါက်လာေသာ အနာေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း သုိမဟတု ် ထခိိုကဒ်ဏရ်ာရရှြိခင်း၊ 

 ဓာတပုစည်းများင့်ှ ပတဝ်နး်ကျင်အရာယ်တိုေကာင့် ထိခိုက်ပျကစ်းီိုင်ေြခ 

 အဆင့်ဆင့်တိုကို တားဆးီရန်င့်ှ ေလာ့ချရန ် ေဆာင်ရ�ကမ်များ အပါအဝင ်

 လုပ်ငနး်ခွင်ဆိုင်ရာ မေတာ်တဆမများ ထိခိုကဒ်ဏ်ရာရရိှမများှင့် အနာေရာဂါ 

 ြဖစြ်ခင်းတိုမှ  ကာကွယ်ရန ် သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ ေလ့ကျင့်ြခင်း၊ သင်ယူြခင်းှင့် 

 ထိခိုကပ်ျကစ်းီိုင်ေြခအား အကြဲဖတြ်ခင်းများပါဝင်သည့် လုပ်ငနး်ခင်ွဆိုင်ရာ 

 ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးင့်ှ ကျနး်မာေရးတိုင့်ှ စပ်လျဉး်သည့် ထိေရာကေ်သာ 

 မူဝါဒများင့်ှ အစီအစဉမ်ျားကို သေဘာပုိင်ရှင်က ချမှတရ်မည်။ 
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(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် အကာအကွယ်ပစည်းကိရိယာ သုိမဟတု ်အြခား မေတာ်တဆမ 

ကို တားဆးီသည့်ကရိိယာများင့်ှ ထုိပစည်းကရိိယာ အသံုးြပရန ် သတမှ်တခ်ျက ်

များကို သေဘာဝနထ်မ်းများအား ြဖည့်ဆည်းေထာကပ့ံ်ေပးရမည်။ 
 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာေပတွင်အသံုးြပေသာ စက်ယရားများ၌ သင့်ေလျာ် 

သည့် အရံအတားများ တပ်ဆင်ထားရိှမကို ေသချာေစရမည်ြဖစ်ပီး အရံအတားမဲ့ 

ေသာ စက်ယရားများကို အသံုးြပြခင်းအား တားြမစရ်မည်။ 
 

(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်စားလယ်ှများှင့်သက်ဆိုင်ရာ 

အြခားပုဂိလ်များကို လုပ်ငနး်ခွင်ဆိုင်ရာ မေတာ်တဆမများ၊ ထိခိုကဒ်ဏ်ရာရရိှမ 

များင့်ှ အနာေရာဂါြဖစြ်ခင်းတိုမှ ကာကွယ်တားဆးီရန်င့်ှ အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

လုပ်ငနး်ခွင်ဆိုင်ရာ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးင့်ှ ကျနး်မာေရး ကာကွယ ်

တားဆးီရာတင်ွ စဉ်ဆကမ်ြပတတ်ိုးတက်ရန်အတကွ ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငနး်င့်ှ 

ပံုစထိံနး်သိမ်းြခင်း၊ စေုပါင်းင့်ှတစဦ်းချင်းတာဝနမ်ျားအတကွ ် လုပ်ငန်းစဉမ်ျားင့်ှ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အစားထုိးြခင်းှင့် တစက်ိုယ်ေရ ကာကွယ်ေရး ပစည်း 

ကရိိယာအသံုးြပြခင်း စီစဉ်ေဆာကရ်�က်မတိုကိ ုထည့်သွင်းစဉး်စားပီး ေသချာေအာင် 

ေဆာင်ရ�က်ေပးရမည်။ 
 

(င) သေဘာပိင်ုရှင်သည် လုပ်ငနး်ခင်ွဆိုင်ရာ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရး 

စမံီခန�ခ်ွဲြခင်းင့်ှ စပ်လျဉး်သည့် ပျကစ်းီဆုံးံးိုင်ေြခ အကြဲဖတြ်ခင်းကို 

ေဆာင်ရ�က်ရာတင်ွ ၎င်းတို၏ သေဘာများမှ သင့်ေတာ်သည့် အချကအ်လက ်

စာရင်းဇယားများှင့် ဦးစးီဌာနမှ ထုတြ်ပန်ထားသည့် ေယဘူယျ စာရင်းဇယားကို 

ရည်နး်ရမည်။ 
 

(စ) သေဘာပိင်ုရှင် သုိမဟုတ ်သေဘာ၏ ေရယာဉ်မှးသည် သေဘာေပတွင် လုပ်ငနး်ခငွ ်

မေတာ်တဆမမများ၊ ထိခိုကဒ်ဏ်ရာရရိှမများ၊ အနာေရာဂါြဖစြ်ခင်းတိုင့်ှ အရာယ်ရှိ 

ေနသည့် အေြခအေနများကို ြပြပင်အေရးယူေဆာင်ရ�ကထ်ားြခင်းကို ၃ ရက ်

ဆကတ်ိုက ် ထကပုိ်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန ် သင့်ေတာ်ြခင်းမရိှေစေသာ သုိမဟတု ်

အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီကာ ေဆးုံတကရ်ေစသည့် မည်သည့် မေတာ်တဆမ၊ 

ထိခိုကဒ်ဏ်ရာရရိှမှင့် အနာေရာဂါြဖစြ်ခင်းတိုကို ဦးစးီဌာနသုိ သတင်းေပးပုိရမည်။ 
 



14 
 

(ဆ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာ၏ အရာယ်ကင်းရှင်းေရးေကာ်မတ ီ အစည်းအေဝး 

များတင်ွ အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ ် ပါဝင်ရနေ်ရ�းချယ ်

ထားေသာ သုိမဟတု် ခန�်အပ်ထားေသာ သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့် 

အာဏာကို သတမ်တှေ်ပးရမည်။ သေဘာဝနထ်မ်း ၅ ဦး သုိမဟတု ်၅ ဦး ထကပုိ်ေသာ 

သေဘာေပတင်ွ အဆိုပါ ေကာ်မတကီို ဖဲွစည်းထားရမည်။ 

 

သေဘာေပရိှ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ် (စည်းမျဉး် ၄.၁) 
 

၁၂။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ ကျန်းမာေရးကို ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက ်

 ရန ် အာမခသံည့်အေနြဖင့် အာမခေံပလစီတစ်ခု ထားရိှေပးရမည်ြဖစ်ပီး သေဘာ 

 ဝနထ်မ်းများ သေဘာေပတင်ွ အလုပ်လပ်ုကိုင်ေနစဉအ်တွင်း  ကျနး်မာေရး                

 ေစာင့်ေရှာကမ် ခံယူခင့်ွကို လံုေလာကစ်ွာရရိှေရးအတကွ ် ယင်းအာမခေံပလစတီွင ်

 ေဖာ်ြပပါရိှေအာင်  စစီဉေ်ပးရမည်။ အာမခေံပလစသီည် သေဘာဝနထ်မ်း 

 အလုပ်ခန�်ထားြခင်း သေဘာတစူာချပ်ပါ ကာလအတိုင်း အကျးံဝင်ရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအချကမ်ျားအား ေဆာင်ရ�က်ထားရိှြခင်းကို 

ေသချာေစရမည်- 
 

(၁) သေဘာဝန်ထမ်းများသည် ဆပ်ိကမ်းသုိ ဆိုက်ေရာကစ်ဉ် တတ်ိုင်သမ 

ောှင့်ေးှကန�်ကာမမရိှဘ ဲ အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ ဆရာဝန် သုိမဟတု ်

သွားဆရာဝန်ထံသို သွားေရာကြ်ပသခင့်ွရိှြခင်း၊ 
 

(၂) သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်းသည် သေဘာေပတင်ွြဖစေ်စ၊ ဆပ်ိကမ်းသုိ 

ဆိုကေ်ရာကေ်နစဉြ်ဖစေ်စ သေဘာဝန်ထမ်းက ကနုက်ျစရိတ ် စိုကထု်တရ်န ်

မလုိေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ်ကိ ုခစံားခင့်ွရိှြခင်း၊ 
 

(၃) ကျနး်မာေရးြမင့်တင်မှင့် ပညာေပးမအစအီစဉ်များ ကဲ့သိုေသာ ကျနး်မာေရး 

ေစာင့်ေရှာကမ်အတကွ ် ကိတင်ကာကွယ်သည့် သဘာဝရိှေသာ အစအီမံများ 

ကို ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း။ 
 

(ဂ) သေဘာတိုင်းသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖဲွချပ် (ILO)၊ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) င့်ှ ကမာ့ကျနး်မာေရးအဖဲွချပ် (WHO) တုိ 
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ပူးေပါင်းြပစေုသာ ေနာကဆ်ုံးထုတြ်ပန်ထားသည့် သေဘာများအတကွ် ိုင်ငံတကာ 

ေဆးပညာဆိုင်ရာလမ်းနခ်ျက၊် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO)က 

ထုတြ်ပနထ်ားသည့် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ကနုစ်ည်များေကာင့် ေပေပါက်သည့် 

မေတာ်တဆမများ၌ အသံုးြပရနအ်တွက ် ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေရှးဦးြပစြုခင်း 

လမ်းနခ်ျက်င့်ှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလပ်ုသမားအဖဲွချပ် (ILO)၊ အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ ေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) င့်ှ ကမာ့ကျနး်မာေရးအဖွဲချပ် (WHO)တို 

ပူးေပါင်းြပစေုသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပင်လယ်ေရေကာင်း သေဘာဝနထ်မ်း 

ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း လမ်းနခ်ျကတ်ိုင့်ှတက ွ ိုင်ငံေတာ၏် ဥပေဒအေထာက ်

အထား စာရ�ကစ်ာတမ်းများင့်ှ လမ်းနခ်ျကမ်ျားပါ သတမှ်တခ်ျက်များအရ သေဘာ 

အရ�ယ်အစားများှင့် ကိုကညီ်သည့် ေဆးဝါးသုိေလှာင်ုံ၊ ေဆးခနး်သံုးပစည်းများှင့် 

ေဆးကသုမဆိုင်ရာလမ်းနခ်ျကမ်ျားကို သေဘာေပတင်ွ သယ်ေဆာင်ထားရိှရမည်။ 
 

(ဃ) ခရီးသည် ဦးေရ ၁၀၀ င့်ှအထက ် တင်ေဆာင်ေသာ သေဘာများသည ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာခရီးစဉ်များတင်ွ သာမနအ်ားြဖင့် ၃ ရက ် အထက ် ကာြမင့်လင ်

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ်ေပးရန်အတကွ ် အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ ဆရာဝန ်

တစဦ်းကို သေဘာေပတင်ွ တာဝနခ်ျထားရမည်။ 
 

(င) သေဘာတိုင်းသည် STCW ကနွဗ်င်းရှင်းပါ လုိအပ်ချကမ်ျားင့်ှအညီ ကျနး်မာေရး 

ေစာင့်ေရှာကမ်တွင် ေလ့ကျင့်သင်ယူပီး တတက်မ်းသည့် သေဘာဝနထ်မ်းတစဦ်း 

အနည်းဆုံးထားရှိရမည်။ 
 

(စ) ဦးစးီဌာနက သတမှ်တ်ထားေသာ ေဆးဘကဆ်ိုင်ရာ မှတတ်မ်းပံုစကံိုသာ ေရယာဉမ်ှး 

င့်ှတက ွ သကဆ်ိုင်ရာဆပ်ိကမ်းှင့် သေဘာေပရှ ိ ေဆးဝနထ်မ်းတိုက အသုံးြပ 

ရမည်။ 

 

သေဘာေပ၌ တိုင်ကားပံု လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ (စည်းမျဉး် ၅.၁.၅) 
 

၁၃။ (က) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်အား 

 ချ ိးေဖာက်သည်ဟ ုစပ်ွစွဲမအေပ  သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်း၏ တိုင်ကားချကကိ်ု 

 တရားမတမရိှပီး၊ ထိေရာကြ်မနဆ်နစ်ာွ အေရးယူေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစရန် ပင်လယ ်

 ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စည်းမျဉး် 
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 ၅.၁.၅ င့်ှ စသံတ်မှတခ်ျက ် ေအ ၅.၁.၅ တိုအရ လုိအပ်ေသာ သေဘာေပ၌ 

 တိုင်ကားပံု လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတစရ်ပ် ေဆာင်ရ�က်ထားရိှေရးကို ေသချာေစရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာတစစ်းီစးီတင်ွ လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝနထ်မ်း 

အားလံုးတိုကို သေဘာေပ၌ တိုင်ကားပံု လုပ်ထံုးလုပ်နည်း မိတတစ်စုံစ ီ  ရရိှေရး 

ေဆာင်ရ�ကထ်ားရိှမကို ေသချာေစရမည်။ အဆိုပါ မိတတွင် ဦးစးီဌာနသုိ 

ဆကသွ်ယ်ရန ် အချက်အလက်များ၊ ထုိသုိမဟုတလ်င် သေဘာဝနထ်မ်းေနထုိင်ရာ 

ိုင်ငံရိှ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာအခင့်ွအာဏာရိှသူ၊ သေဘာေပ၌ တိုင်ကားပံု 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လုိကန်ာေစရန ် အြခားနည်းြဖင့် ေြဖရှင်းကူညီသူ၊ သေဘာ 

ဝနထ်မ်းများ၏ တိုင်ကားချကအ်ေပတင်ွ အတင်ွးေရးကို ထိနး်သိမ်းေသာမူြဖင့် 

သမာသမတ်ကျစာွ အ�ကံာဏေ်ပးိုင်သူ၊ သေဘာေပရိှ ေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်သည့် 

ပုဂိလ်တစဦ်း သုိမဟတု ်ပုဂိလ်များ၏ အမည်များလည်း ပါဝင်ရမည်။ 
 

(ဂ) သေဘာဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို၏ တိုင်ကားချကအ်ား ေရယာဉမှ်းအြပင ်

သင့်ေလျာ်ေသာ ြပင်ပအာဏာပုိင်များထံသုိလည်း တိုက်ိုကတ်င်ြပခွင့်ရိှရမည်။ 
 

လုပ်ခေပးေချြခင်း (စည်းမျဉး် ၂.၂) 
 

၁၄။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းအလုပ်ခန�ထ်ားြခင်း သေဘာတစူာချပ်အရ ငှ့် 

 တစလ်ထက်မပုိေစဘဲ သေဘာဝနထ်မ်း၏ လစာကို ေပးေချေဆာင်ရ�က်ရန ်

 ေသချာေစရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းများအား ၎င်းတို၏ လုပ်ခှင့် လုပ်ခ လဲေြပာင်း 

ေပးြခင်းကဲ့သုိေသာ တရားဝင်ခွင့်ြပထားသည့် လစာတ်ယူမ တစ်ရပ်ရပတ်ို ပါဝင ်

သည့် လစဉ ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းတစခ်ရုရိှခင့်ွကို ေသချာေအာင် ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 
 

(ဂ) ေငွေကးလဲလှယ်မနး်ထားသည် သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ် အသာရမမရိှေသာ 

နး်ထား မြဖစေ်စရ။ 

(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းမ ှ ၎င်းတို၏ လုပ်ခအားလံုးြဖစေ်စ၊ တစ်စတ်ိ 

တစပုိ်င်းြဖစေ်စ ၎င်းတို၏ မိသားစမုျား သုိမဟုတ ် မီှခိုသူ သုိမဟတု ် ဥပေဒေကာင်း 

အရ အကျ ိးခစံားခင့်ွရိှသူထံသို လဲေြပာင်းေပးသည့် နည်းလမ်းများကို စီမံေဆာင်ရ�က် 
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ေပးရမည်။ ထုိသုိေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ သေဘာဝန်ထမ်းများမှ ၎င်းတို၏ မိသားစမုျား 

ထံသို လုပ်ခလဲေြပာင်းိုင်ေသာ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းများပါဝင်သည်- 
 

(၁) သေဘာဝန်ထမ်းများ ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည့် စနစတ်စရ်ပ်ြဖစ်သည့် သေဘာ 

ဝနထ်မ်းများ အလုပ်စတင်ခန�အ်ပ်သည့်အချနိ် သုိမဟတု ် အလုပ်လပ်ုေနစဉ် 

ကာလအတင်ွး ၎င်းတို၏ မိသားစုထံသို လုပ်ခလစာ တစစ်တိတ်စပုိ်င်းအား 

ခွဲေဝရန ် ဆရိှပါက ပံုမှနက်ာလ၌ ဘဏ်မှလဲေြပာင်းေပးြခင်း သုိမဟတု ်

အလားတူ အစအီစဉတ်စရ်ပ်၊ 
 

(၂) သေဘာဝန်ထမ်းများက အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားသည့် ပဂုိလ် သုိမဟတု ်

ပုဂိလ်များထံသုိ လုပ်ခလစာတိုက်ိုကလ်ဲေြပာင်းမကို သတမှ်တခ်ျနိ်အတိုင်း 

ေပးိုင်ေသာ လုိအပ်ချက်တစခ်။ု 
 

(င) အပုိဒ်ခွဲ (ဃ) အရ ေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ ဝန်ေဆာင်ေကးေငွ တစရ်ပ်ရပ်သည် 

သင့်ေလျာ်သည့် ပမာဏြဖစရ်မည်။ 

 

ေနရင်းေဒသသုိြပနလ်ည်ပုိေဆာင်ြခင်းအတကွ ်ေငွေကးအာမခ ံ(စည်းမျဉး် ၂.၅) 
 

၁၅။ (က) သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်းသည် ေနရင်းေဒသသုိြပန်ရန ် ြဖစေ်ပလာလင် သေဘာ 

 ပုိင်ရင်ှသည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ 

 ြပင်ဆင်ချက၏် စသံတ်မှတခ်ျက် ေအ ၂.၅.၂ ပါ လုိအပ်ချက်များင့်ှ ကိုက်ညီသည့် 

 တာဝန်ရိှမတစရ်ပ်ရပ်ြဖစ်ေသာ သကတ်မ်းရိှ အာမခေံပလစတီစခ် ု သုိမဟတု ်အြခား 

 လံုေလာကေ်သာ ေငွေကးအာမခေံဆာင်ရ�ကထ်ားရိှမကို ေသချာေစရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ေငွေကးအာမခေံပးသူက အတည်ြပေထာကခ်ခံျက ် ေငွေကး 

အာမခ ံ သုိမဟတု ် အြခားအာမခေံပလစ၏ီ အေထာက်အထား သုိမဟတု ်

လကမှ်တတ်စခ်တုိုကို သေဘာေပတင်ွ သယ်ေဆာင်ထားရိှရန ် ေသချာေစရမည်။ 

ယင်းမိတတစစ်ုံကို သေဘာဝနထ်မ်းများ သိသာေစရန ် သေဘာေပရှိ ြမင်သာေသာ 

ေနရာတင်ွ ကပ်ထားရမည်။ 

(ဂ) သေဘာေပတင်ွ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန ် ခန�အ်ပ်ထားသည့် သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်းအား 

သေဘာေပမှစနွ�ခ်ာွသည့်အခါ ကူညီေထာက်ပ့ံေပးိုင်ရနအ်တကွ ် ေငွေကးအာမခ ံ

လကမှ်တတ်စခ်ု၏ သက်တမ်းရိှေစေရးကို ေသချာေစရမည်။ 
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(ဃ) ေငွေကးအာမခေံပးသူ တစဦ်းထကပုိ်လင် ေပးသူတစဦ်းချင်းစကီ ေပးအပ်သည့် 

စာရ�ကစ်ာတမ်း အေထာကအ်ထားတိုကို သေဘာေပတင်ွသယ်ေဆာင်ထားရိှရမည်။ 
 

(င) လကမှ်တ ် သိုမဟတု ် အြခားသကေ်သခံ စာရ�ကစ်ာတမ်းတင်ွ ပင်လယ်ေရေကာင်း 

အလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက ် ၏ ေနာကဆ်ကတဲွ်             

ေအ ၂-၁ အရ လုိအပ်သည့် အချကအ်လကမ်ျား ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပီး အဂလိပ်ဘာသာ 

သုိမဟတု ်အဂလိပ်ဘာသာသုိ ြပနဆ်ိုချကအ်ား ပူးတွဲပါရှရိမည်။ 

 

ေငွေကးအာမခှံင့်စပ်လျဉး်၍ သေဘာပုိင်ရှင်၏ တာဝနရိှ်မ (စည်းမျဉး် ၄.၂) 
 

၁၆။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်း အလုပ်သမား ကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ငှ့် 

 ယင်း၏ ြပင်ဆင်ချက်၏ စသံတမှ်တခ်ျက် ေအ ၄.၂ ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားငှ့် 

 ကိုက်ညီသည့် လုပ်ငနး်ခွင်ဆိုင်ရာ  ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရမ၊ နာမကျနး်ြဖစမ် သုိမဟတု ်

 အရာယ်ြဖစ်မများအတွက ် သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်းကို ေလျာ်ေကးေပးရန ် သေဘာ 

 ပုိင်ရင်ှ၏  လံုေလာကေ်သာ တာဝနရိှ်မင့်ှ ကိကု်ညီလာမည့် သကတ်မ်းရှိ အာမခ ံ

 ပဋိညာဉတ်စခ် ု သုိမဟုတ ် အြခား ေငွေကးအာမခ ံ ေဆာင်ရ�ကထ်ားရိှမ ေသချာ 

 ေစရမည်။ 
 

(ခ) သေဘာဝန်ထမ်းတစဉ်းီ သုိမဟတု ် ယင်း၏ေဆမွျ ိးရင်းချာ သိုမဟုတ ် ယင်း၏ 

ကိုယ်စားလှယ် သိုမဟတု ် လျာထားသတ်မှတထ်ားသည့် အကျ ိးခစံားခင့်ွရိှသ ူ

တစဦ်းဦးအား သေဘာဝနထ်မ်း ေသဆုံးြခင်း သုိမဟတု ် နာတာရှည်သနမ်စမ်ွး 

ြဖစြ်ခင်းေကာင့် ေပးေချရမည့်ေလျာ်ေကး တစရ်ပ်ရပ်ေအာက် ေလျာ့နည်းသည့် 

ပမာဏကို လကခ်ံရန ်ဖိအားမေပးရ။ 
 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ေငွေကးအာမခေံပးသူက ထုတေ်ပးထားသည့် လကမှ်တတ်စခု် 

သုိမဟတု ် အြခားေငွေကးအာမခ ံ သကေ်သခံစာရ�ကစ်ာတမ်းကို သေဘာေပတွင် 

သယ်ေဆာင်ထားရှိရန ် ေသချာေစရမည်။ ယင်းမိတတစစ်ုံကို သေဘာဝနထ်မ်းများ 

သိေစိုင်ရန ်သေဘာေပရိှ ြမင်သာေသာေနရာတွင် ထားရိှရမည်။ 

(ဃ) ေငွေကးအာမခေံပးသူ တစ်ဦးထကပုိ်သည့်အခါ ေပးသူတစဦ်းချင်းစ၏ီ ေပးအပ ်

ထားသည့် စာရ�ကစ်ာတမ်း အေထာကအ်ထားကို သေဘာေပတွင် သယ်ေဆာင ်

ထားရိှရမည်။ 
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(င) လကမှ်တ ် သုိမဟတု် အြခားေငွေကးအာမခံ သကေ်သခံစာရ�က်စာတမ်းတင်ွ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ ေအ ၄-၁ တင်ွ လုိအပ်သည့် အချကအ်လကမ်ျား ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပီး 

အဂလိပ်ဘာသာ သုိမဟုတ ်အဂလိပ်ဘာသာသုိ ြပနဆ်ိုချက်အား ပူးတွဲပါရိှရမည်။ 
 

(စ) ေလျာ်ေကးေငွတစ်ရပ်ေပးရန ် ေတာင်းဆိုသူများသည် ပင်လယ်ေရေကာင်း 

အလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ ေနာကဆ်ကတဲွ်                     

ဘ ီ၄-၁ တင်ွ သတ်မှတ်ထားသည့် လကခ်ံရရိှေကာင်းင့်ှ ေြပေအးေကာင်းနမနူာပံုစံ 

(Model Receipt and Release Form) ကို အသံုးြပရမည်။ 

 

       အမည်  …………………………………

        ရာထူး  ………………………………… 

လကမှ်တ် ………………………………… 

ေနရာ  ………………………………… 

ရကစ်ွဲ  ………………………………… 

 

       (အာဏာပုိင်အဖဲွအစည်း၏ တဆံိပ်ေခါင်း သိုမဟတု ်တဆံပ်ိတုံး) 

ြပည့်စုံလံုေလာကေ်သာ တညီူမများ 

(မှတခ်ျက။် အသံုးမြပေသာ ေရးသားေဖာ်ြပချက်များကို ြခစပ်စရ်န်) 
 

အထကတ်ွင်  ေဖာ်ြပထားသည်များမှလဲွ၍  ကနွဗ်င်းရှင်း၏  အပုိဒ ် ၆၊  စာပုိဒ ် ၃  င့်ှ ၄ အရ ြပာနး် 

ထားေသာ ေအာကပ်ါ ြပည့်စုံလံုေလာကေ်သာ တူညီမများအား ေရးသွင်းထားသည်- 
 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

မည်သည်တညူမီကိုမ ခွင့်ြပထားြခင်းမရိှ။ 
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အမည်  …………………………………….. 

                    ရာထူး  ……………………………………. 

လကမှ်တ် …………………………………….. 

ေနရာ  …………………………………….. 

ရကစ်ွဲ  …………………………………….. 

 

        (အာဏာပုိင်အဖဲွအစည်း၏ တဆံပ်ိေခါင်း သုိမဟတု ်တဆံပ်ိတုံး) 

 

ကင်းလွတခ်ွင့်များ 

(မှတခ်ျက။် အသံုးမြပေသာေရးသား ေဖာ်ြပချက်များကို ြခစပ်စရ်န်) 

 

ကနွဗ်င်းရင်ှးပါ ေခါင်းစဉ ် ၃ ၏ ြပာနး်ချကမ်ျားင့်ှအည ီ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ 

အခင့်ွအာဏာရိှသူက ခွင့်ြပထားေသာ ေအာကပ်ါ ကင်းလွတခ်ွင့်များကို ေရးသွင်းထားသည်- 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

မည်သည့်ကင်းလွတခ်င့်ွကိုမ ခင့်ွြပထားြခင်းမရှိ။ 

 

အမည်  …………………………………….. 

         ရာထူး  ……………………………………. 

လကမှ်တ် …………………………………….. 

ေနရာ  …………………………………….. 

ရကစ်ွဲ  …………………………………….. 

 

        (အာဏာပုိင်အဖဲွအစည်း၏တဆံိပ်ေခါင်း သုိမဟတု ်တဆံပ်ိတုံး) 
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ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက် ၏ စည်းမျဉး် ၂.၅ ှင့် 

စည်းမျဉး် ၄.၂  တိုှင့်စပ်လျဉး်၍ ေငွေကးဆိုင်ရာအာမခံအတကွ ်

ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာနမှ အတည်ြပထားသည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ထိခိုကန်စန်ာမအတကွ ်ေလျာ်ေကးရရိှေရးှင့် ကာကွယ်ေရးအာမခအံသင်းအဖဲွဝင်စာရင်း 

 

၁။ American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc 

၂။ Assurance foreningen Skuld 

•  Skuld Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd. 

၃။ Gard P&I (Bermuda) Ltd 

•  Assuranceforeningen Gard 

၄။ The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited 

၅။ The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association 

၆။ The London Steam‐Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited 

၇။ The North of England Protecting & Indemnity Association Limited 

၈။ The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) 

၉။ The Standard Club Ltd 

•  The Standard Club Europe Ltd. 

•  The Standard Club Asia Ltd. 

၁၀။ The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited The 

•  Steamship Mutual Underwriting Association Ltd 

၁၁။ Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club 

၁၂။ United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited 
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ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက် ၏ စည်းမျဉး် ၂.၅ ှင့် 
စည်းမျဉး် ၄.၂  တိုှင့်စပ်လျဉး်၍ ေငွေကးဆိုင်ရာအာမခံအတကွ် 

ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာနမှ အသိအမှတြ်ပထားသည့် အာမခကံုမဏီများ၊ 
ေငွေကးအာမခေံပးသူများှင့် ထိခိုကန်စန်ာမအတကွ ်ေလျာ်ေကးရရိှေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးအာမခအံသင်းအဖဲွစာရင်း 
 

 

၁။ INGOSSTRAKH INSURANCE COMPANY 
 

 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ (ဂ) 



 
လကမ်တ်ှအမှတ်. ဝိုင်ဂျအီင်/အမအဲ်လစ်ီ/ 

 

 

 
 

 

ပင်လယေ်ရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာယာယီလက်မှတ် 
ပငလ်ယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွနဗ်ငရှ်ငး်၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆငခ်ျက်၏ အပုိဒ ်၅ ှင့် ေခါင်းစဉ် ၅ တိုပါ 

ြပာန်းချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေရေကာင်းပုိေဆာငေ်ရးန်ကားမဦးစးီဌာန 

ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာိုငငံ်ေတာ်၏အခင့်ွအာဏာအရထုတ်ြပနြ်ခင်း 
 

သေဘာ၏အေသးစတိ်အချက်အလကမ်ျား 
 

သေဘာအမည်  
ထင်ရာှးေသာနပံါတ် (သုိ) စာလုံးအကရာ  
မတှပ်ုံတင်သည့်မိ  
မတှပ်ုံတင်သည့်ေန�စွဲ  
လုံးေပါင်းတန်ချနိ်၁  
(IMO) အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာေရေကာငး်အဖဲွွချပ်တငွ ်  
မတှပ်ုံတင်ထားေသာနံပါတ ်
သေဘာအမျ ိးအစား  
သေဘာပိုငရ်င်ှ၂ ၏အမည်ှင့်လပိစ်ာ  
  
  
မနှက်န်ေကာငး်ေထာက်ခခံျက် 

ကွနဗ်င်းရင်ှး၏ စသံတ်မတှခ်ျက် ေအ ၅.၁.၃ , အပုိဒ ် ၇  ၏ရည်ရ�ယ်ချက်များင့်ှအညီ - 
(က) ဤသေဘာသည် ကွနဗ်ငး်ရင်ှး၏ ေနာက်ဆက်တဲွ ေအ ၅- ၁ တွင်ပါရှိေသာ ကိစရပမ်ျားှင့် ေအာက်တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ အပုိဒ ်(ခ)၊ (ဂ) 

င့်ှ (ဃ) တုိပါ အချက်အလက်များကုိ ထည့်သွငး်စဉ်းစားပီး စစ်ေဆးရာ မန်ှကနေ်ကာငး်ေတွရိှရသည်။ 
(ခ) ဤသေဘာသည် ကွနဗ်ငး်ရှငး်ကုိ လိုက်နာရန်အတွက် လုံေလာက်ေသာ လုပထ်ုံးလုပန်ည်းများရိှပးီြဖစ်ေကာငး် သက်ဆိုငရ်ာ ကမ်းကျင် 

နားလည်ေသာ အာဏာပုိင ်သုိမဟုတ် အသိအမတ်ှြပအဖဲွအစည်းများအား သေဘာပိုငရ်င်ှက ထင်ရာှးစာွလပုေ်ဆာင်ြပသပးီ ြဖစ်သည်။ 
(ဂ) ေရယာဉ်မှးသည်ကွနဗ်ငး်ရှငး်၏လုိအပခ်ျက်များင့်ှအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မတာဝန်ဝတရားများအားရင်းီှးကမး်ကျင်ပီးြဖစ်သည်။ 
(ဃ) “ပင်လယေ်ရေကာင်း အလုပသ်မားသတမ်တ်ှချက်များကုိ လိုက်နာေကာငး်ေကညာချက်” ထတုြ်ပန်ရန်အတက်ွ သက်ဆုိငရ်ာ ကမး်ကျင် 

နားလည်ေသာ အာဏာပုိင ်သုိမဟုတ် အသိအမတ်ှြပအဖဲွအစည်းများသုိ အချက်အလက်များ တင်ြပပီးြဖစသ်ည်။ 
 

 ဤလက်မတ်ှသည် ကွနဗ်ငး်ရှငး်၏ စံသတမ်တှခ်ျက် ေအ ၅.၁.၃ ှင့် ေအ ၅.၁.၄ တုိငှ့်အညီ စစ်ေဆးခဲ့ြခင်းအရ 
_______________________   ( ရက်၊ လ၊ ခုစ်ှ ) တိုင်ေအာငသ်က်တမး်ရိှသည်။ 
 ဤလက်မတ်ှအတက်ွ အထက်ေဖာ်ြပပါ အပုိဒ ် (က) အရ စစ်ေဆးမပးီဆုံးေသာရက်မာှ _____________________ (ရက်၊ လ၊ ခုစှ)် 
ြဖစ်သည်။ 
 

လက်မတ်ှထတုေ်ပးရာမိ __________________________ ရက်စွဲ  _______________________ (ရက်၊ လ၊ ခုစှ ်) 
 
 
          

န်ကားေရးမှးချပ ်
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန 

(လက်မတှထု်တေ်ပးေသာ အာဏာပိုငအ်ဖဲွအစည်း၏ အမှတ်တဆံပိ ်သုိမဟုတ ်တံဆပိတ်ုံး) 
 
၁။ (အိုငအ်မ်အို) မှ အတည်ြပထားေသာ တန်ချန်ိတုိငး်တာြခငး် ကားကာလစီမခံျကတွ်င ် အကျံးဝငေ်သာ သေဘာများအတွက ် လံုးေပါင်းတန်ချန်ိသည ် “အြပည်ြပညဆုိ်ငရ်ာတန်ချန်ိလကမ်တ်ှ ၁၉၆၉” ၏ 

မတ်ှချကေ်ကာ်လံ တွင ်ပါရိှသည့်အတုိငး်ြဖစ်သည။် ကွန်ဗငး်ရငှး်၏ အပုိဒ်၂ (၁) (စီ) တွင်ကည့်ပါ။ 
၂။ သေဘာပိုငရှ်င၏် တာဝန်ဝတရား တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်ကို ြဖည့်ဆညး်ေပးလျကရိှ်ေသာ မည်သည့်အဖွဲအစညး်ြဖစ်ေစ၊ ပုဂိလ်ြဖစ်ေစ ရှိေစကာမူ သ ေဘာပိုင်ရငှဆ်ိုသညမှ်ာ သေဘာကိုပိုငဆုိ်ငသူ် (သုိ) အဖွဲအစညး် 

(သုိ) မန်ေနဂျာ၊ သေဘာကိုယ်စားလှယ် (သုိ) သေဘာပိုင်ရငှက်ဲ့သုိ တာဝန်ရိှေသာ သေဘာငှားရမး်သူ၊ သေဘာ၏လုပင်န်းလညပ်တ်မအတွက ်တာဝန်ကုိ သေဘာပိုငရှ်ငထံ်မ ှလဲယူရရှိသညဟ် ုယူဆရေသာသူှင့် 
ယငး်တာဝန်ကို ဆက်လကတ်ာဝန်ရှိသူဟ ု ယူဆရေသာသူြဖစ်ပးီ  ကန်ွဗငး်ရင်ှးအရ  သေဘာပိုငရ်ငှအ်တွက် ြပာန်းထားေသာ တာဝန်ှင့်ဝတရားများကို သေဘာပိုငရှ်ငထံ်မ ှ လဲေြပာင်းလကခ်ရံရှိရန် သေဘာ 
တူညထီားသူကို ဆိုလုိသည။် ကန်ွဗငး်ရင်ှး ၏ အပိုဒ် (၂) (၁) (ေဂျ) တွင်ကည့်ပါ။  

 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ(ဃ) 

 



 
 

-၁- 
 လကမှ်တ်အမှတ်. ဝုိငဂ်ျအီင်/အမ်အဲလ်စ/ီ    

 
 

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပသ်မားဆုိင်ရာလက်မှတ် 
( မှတ်ချက်။ ပငလ်ယ်ေရေကာငး်အလုပ်သမားသတမှ်တ်ချကမ်ျားကုိ လုိကန်ာေကာင်း ေကညာချက် အပုိငး် (၁) ကုိ 

ဤလကမှ်တ်ငှ့် ပူးတဲွထားရှိရမည်။) 
ပငလ်ယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွနဗ်ငရှ်ငး်၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆငခ်ျက်၏ အပုိဒ ်၅ ှင့် ေခါင်းစဉ် ၅ တုိပါ 

ြပာန်းချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာန 
ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ အခင့်ွအာဏာအရ ထုတ်ြပန်ြခင်း 

 သေဘာ၏ အေသးစတိ်အချက်အလကမ်ျား 
သေဘာအမည်  
ထင်ရာှးေသာနပံါတ် (သုိ) စာလုံးအကရာ  
မတှပ်ုံတင်သည့်မိ  
မတှပ်ုံတင်သည့်ေန�စွဲ  
လုံးေပါင်းတန်ချနိ်၁  
(IMO) အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာေရေကာငး်အဖဲွွချပ်တငွ ်  
မတှပ်ုံတင်ထားေသာနံပါတ ်
သေဘာအမျ ိးအစား  
သေဘာပိုငရ်င်ှ၂ ၏အမည်ှင့်လပိစ်ာ  
  
  
မနှက်န်ေကာငး်ေထာက်ခခံျက် 
၁။ ပးူတဲွပါ “ပင်လယေ်ရေကာင်းအလပုသ်မားသတ်မတှခ်ျက်များကုိလိုက်နာေကာင်းေကညာချက်၊ အပုိငး်(၁)” ရိှ ြပာနး်ချက်များှင့် 
ကွနဗ်င်းရင်ှးပါ လိုအပ်ချက်များအား ဤသေဘာက လုိက်နာကျင့်သံုးမကုိ စစ်ေဆးခ့ဲပးီ၊ လိုက်နာမရိှေကာငး်ေတွရိှရသည်။ 
၂။ ကွနဗ်င်းရင်ှး၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ေအ ၅ - ၁ တင်ွ သတ်မတှေ်ဖာ်ြပထားေသာ သေဘာဝန်ထမး်များ၏ လုပ်ငနး်ခွင်င့်ှ ေနရာထုိင်ခငး်တုိ၏ 
အေြခအေနများသည် ိုင်ငေံတာ်က ဤကွနဗ်င်းရင်ှးကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာ၌ လုိက်နာရန် သတမ်တ်ှချက်များငှ့် ကုိက်ညီ 
ေကာငး် ေတွရိှရသည်။ အဆုိပါ ိုငငံ်ေတာ်၏ သတမ်တ်ှချက်များအား “ပင်လယေ်ရေကာင်းအလုပသ်မား သတမ်တ်ှချက်များ လိုက်နာေကာငး် 
ေကညာချက်၊ အပုိငး် (၁)” တငွ ်အကျဉ်းချပ၍် ေဖာ်ြပထားသည်။ 
 ဤလက်မတ်ှအတက်ွ ကွနဗ်ငး်ရှငး်၏ စံသတမ်တှခ်ျက် ေအ ၅.၁.၃ ငှ့် ေအ ၅.၁.၄ တုိငှ့်အညီ စစ်ေဆးခဲ့ြခင်းအရ ---------------- 
(ရက်၊ လ၊ ခုစ်ှ) တုိငေ်အာင် သက်တမ်းရှိသည်။ 
 ဤလက်မတ်ှအတက်ွ စစေ်ဆးမပးီဆုံးေသာရက်မာှ ----------------- (ရက်၊ လ၊ ခုစှ)် ြဖစ်သည်။ 
 

လက်မတ်ှထတုေ်ပးရာမိ   -------------------    ရက်စွဲ ------------------ (ရက်၊ လ၊ ခုစှ)် 
 

န်ကားေရးမှးချပ ်
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန 

( လက်မတ်ှထတ်ုေပးေသာ အာဏာပိုငအ်ဖဲွအစည်း၏ အမတ်ှတဆံပိ ် သုိမဟုတ ်တံဆပိတ်ုံး ) 

၁။ (အိုငအ်မ်အို) မှ အတည်ြပထားေသာ တန်ချန်ိတုိငး်တာြခငး် ကားကာလစီမခံျက်တွင ် အကျံးဝင်ေသာ သေဘာများအတွက ် လံုးေပါင်းတန်ချန်ိသည ် “အြပညြ်ပည်ဆိုငရ်ာ တန်ချန်ိ လကမ်တ်ှ ၁၉၆၉” ၏ 

မတ်ှချကေ်ကာ်လံတွင် ပါရိှသည့်အတုိငး်ြဖစ်သည။် ကန်ွဗငး်ရငှး်၏ အပုိဒ် ၂ (၁) (စီ) တွင်ကည့်ပါ။ 

၂။ သေဘာပိုငရှ်င၏် တာဝန်ဝတရား တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးလျကရ်ှိေသာ မည်သည့်အဖွဲအစညး်ြဖစ်ေစ၊ ပဂုိလ်ြဖစ်ေစ ရှိေစကာမ ူ သ ေဘာပိုငရ်ငှဆ်ိုသည်မာှ သေဘာကိုပိုင်ဆိုငသူ် (သုိ) အဖွဲအစညး် 

(သုိ) မန်ေနဂျာ၊ သေဘာကိုယ်စားလှယ် (သုိ) သေဘာပိုငရှ်ငက်ဲ့သုိ တာဝန်ရှိေသာ သေဘာငှားရမး်သူ၊ သေဘာ၏လုပင်န်းလညပ်တ်မအတွက ် တာဝန်ကို သေဘာပိုငရှ်ငထံ်မ ှ လဲယူရရှိသညဟ် ု ယူဆရေသာသူှင့် 

ယငး်တာဝန်ကို ဆကလ်ကတ်ာဝန်ရှိသူဟ ုယူဆရေသာသူြဖစ်ပးီ  ကန်ွဗင်းရငှး်အရ  သေဘာပိုငရ်င်ှအတွက ်ြပာန်းထားေသာ တာဝန်ှင့်ဝတရားများကို သေဘာပိုင်ရငှထံ်မ ှလဲေြပာငး်လကခ်ရံရှိရန် သေဘာတူည ီ

ထားသူကို ဆိုလုိသည။် ကန်ွဗငး်ရငှး် ၏ အပုိဒ် (၂) (၁) (ေဂျ) တွင်ကည့်ပါ။  
 

 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ(င) 

 



 
 

-၂- 
 လကမှ်တ်အမှတ်. ဝုိငဂ်ျအီင/်အမ်အဲလ်စ/ီ 

 
 

မြဖစ်မေနကားကာလစစေ်ဆးြခင်း၊ လုိအပခ်ျက်အရစစ်ေဆးြခင်းှင့် အြခားထပမံ်စစေ်ဆးြခင်းများအတက်ွ ထပ်ဆင့်လက်မှတေ်ရးထိုးေပးြခင်း 
 

 ကွနဗ်င်းရင်ှး၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ေအ ၅ - ၁ တွင် သတ်မတှေ်ဖာ်ြပထားေသာ သေဘာဝန်ထမး်များ၏ လုပ်ငနး်ခွင်င့်ှ ေနရာထုိင်ခငး်တုိ၏ 

အေြခအေနများသည် ုိငငံ်ေတာ်က ကွနဗ်င်းရင်ှးကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာ၌ လုိက်နာရန် သတမ်တ်ှချက်များငှ့် ကုိက်ညီေကာငး်ကုိ 

ကွနဗ်င်းရင်ှး၏ စသံတ်မတှခ်ျက် ေအ ၅.၁.၃ ှင့် ေအ ၅.၁.၄ တိုင့်ှအညီ စစ်ေဆးခဲ့ပီး သေဘာသည် လိုက်နာမရှိေကာင်း ေထာက်ခံသည်။ 
 

ကားကာလစစ်ေဆးြခင်း                လက်မတ်ှ 

၂ ှစှ်င့် ၃ှစ ်ှစပ်တ်လည်ရက်အတင်ွး     (အာဏာပိုငအ်စုိးရ အရာရိှလက်မတှ ်) 

ပးီဆံုးရမည် ။       ေနရာ 

        ရက်စွဲ 

      (လက်မတ်ှထတ်ုေပးေသာ အာဏာပိုငအ်ဖဲွအစည်း၏ အမှတ်တဆံပိ ်သုိမဟုတ ် တဆံပ်ိတုံး) 
 

ထပ်မစံစေ်ဆးြခင်းအတွက် ထပ်ဆင့်လက်မတှေ်ရးထိုးေပးြခင်း (လိုအပ်ပါက ) 

 ကွနဗ်င်းရင်ှး၏ စသံတမှ်တခ်ျက် ေအ ၃.၅ အပုိဒ ် ၃ တင်ွပါရှိေသာ ြပန်လည်မတှပ်ုံတင်ြခင်း သုိမဟုတ ် အဓကိကျေသာ 

ေနရာထုိငခ်င်းများ ေြပာင်းလဲြပငဆ်င်ြခငး် သုိမဟတ်ု အြခားအေကာငး်ြပချက်တို၏ လိုအပခ်ျက်အြဖစ် ိုငငံ်ေတာ်က ကွနဗ်င်းရင်ှးကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာ၌ လုိက်နာရန ် သတ်မတှခ်ျက်များြဖစ်သည့် စသံတမ်တှခ်ျက် ေအ ၃.၁ အပုိဒ ် ၃ အရ သေဘာသည ်

စဉ်ဆက်မြပတ် လုိက်နာကျင့်သံုး ေနေကာင်း မှနက်နမ်ရှိေစရန်အတွက် သေဘာ၌ ထပ်မံစစေ်ဆးပီးြဖစ်ပါေကာငး် ေဖာ်ြပသည်။ 
 

ထပ်မစံစေ်ဆးြခင်း       လက်မတ်ှ 

(လိုအပပ်ါက)       (အာဏာလဲအပ်ထားသည့်အရာရှိလက်မတှ)် 

        ေနရာ 

        ရက်စွဲ 

(လက်မတှထု်တေ်ပးေသာအာဏာပုိငအ်ဖဲွအစည်း၏အမှတတံ်ဆပိ ် သုိမဟုတ ် တံဆပိတ်ုံး) 
 

ထပ်မစံစေ်ဆးြခင်း       လက်မတ်ှ 

(လိုအပပ်ါက)       (အာဏာလဲအပ်ထားသည့်အရာရှိလက်မတှ)် 

        ေနရာ 

        ရက်စွဲ 

(လက်မတှထု်တေ်ပးေသာအာဏာပုိငအ်ဖဲွအစည်း၏အမှတတံ်ဆပိ ်  သုိမဟုတ ်  တဆံပ်ိတုံး) 

 

ထပ်မစံစေ်ဆးြခင်း       လက်မတ်ှ 

(လိုအပပ်ါက)       (အာဏာလဲအပ်ထားသည့်အရာရှိလက်မတှ)် 

        ေနရာ 

        ရက်စွဲ 

(လက်မတှထု်တေ်ပးေသာအာဏာပုိငအ်ဖဲွအစည်း၏အမှတတံ်ဆပိ ်  သုိမဟုတ ်  တဆံပ်ိတုံး) 
 

ထပ်မစံစေ်ဆးြခင်း       လက်မတ်ှ 

(လိုအပပ်ါက)       (အာဏာလဲအပ်ထားသည့်အရာရှိလက်မတှ)် 

        ေနရာ 

        ရက်စွဲ 

(လက်မတှထု်တေ်ပးေသာအာဏာပုိငအ်ဖဲွအစည်း၏ အမှတ်တဆံပိ ်  သုိမဟုတ ် တံဆပိတ်ုံး) 

 

 



 
 

-၃- 
             လကမှ်တအ်မှတ.် ဝုိငဂ်ျအီင်/အမ်အလ်ဲစ/ီ 

 

 

လက်မတ်ှအသစ်လရဲန် စစ်ေဆးြခင်းပးီဆံုးပးီေနာက် ဤလက်မတ်ှအားသက်တမး်တိုးေပးြခင်း (လုိအပပ်ါက ) 

 

လက်မတ်ှအသစ်လရဲန် စစ်ေဆးရာတင်ွ သေဘာသည် ုိငင်ေံတာ်၏ ဉပေဒများှင့် စည်းမျဉ်းများ သုိမဟုတ ် ကွနဗ်ငး်ရှငး်၏ 

လိုအပ်ချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည့် အြခားေဆာင်ရ�က်ချက်များအား  စဉ်ဆက်မြပတလုိ်က်နာေနေကာင်းကုိ ေတွရိှရသြဖင့် 

ကွနဗ်င်းရင်ှး၏ စသံတ်မတှခ်ျက် ၅.၁.၃ ၏ အပုိဒ ်၄  င့်ှအညီ  ဤလက်မတှကုိ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါကာလထိ သက်တမး်တုိးေကာငး် ေထာက်ခံသည်။ 

  

______________________________  ( ရက် ၊ လ ၊ ခုစှ် ) ရက်စွဲ (တည်ဆဲလက်မတ်ှ၏ သက်တမး်ကုနဆ်ုံးပီးေနာက် ( ၅ ) လ ထက်မပိုေသာ 

ရက်စွဲ) တိုင်ေအာင ်လက်မတ်ှသစထ်တ်ုေပးရန်အတွက် ဤလက်မတ်ှကုိ ခင့်ွြပြခင်းြဖစ်ပးီ သေဘာေပတငွထ်ားရိှရမည်။ 

 

ဤလက်မတ်ှသက်တမး်တိုးြခင်းအတက်ွ အေြခခံေသာ လက်မတှအ်သစ်လဲရန်  စစ်ေဆးပီးေြမာက်မ ရက်စွဲမာှ ________________________      

( ရက် ၊ လ ၊ ခှုစ ်) ြဖစ်သည် ။  

 

 

 

 လက်မတှ ်

( အာဏာလဲွအပထ်ားသည့်အရာရိှလက်မတ်ှ ) 

 ေနရာ 

ရက်စွဲ 

      (လက်မတှထု်တေ်ပးေသာအာဏာပုိငအ်ဖဲွအစည်း၏အမှတတံ်ဆပိ ်သုိမဟုတ ် တံဆပိတ်ုံး) 

 

 

  

 


