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ပင်လယ်ေရေကာင်းအလပ်ုသမားကန်ွဗင်းရှင်း၊၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက ်

 

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလပ်ုသမားသတ်မှတခ်ျက်များကိုလိုကန်ာေကာင်း 

ေကညာချက်၊ အပုိင်း (၁) 

 

 (ဤေကညာချက်သည်သေဘာများ၏ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာလက်မှတ်င့်ှ 

ပူးတွဲထားရှိရမည်) 

 

ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

၏အခွင့်အာဏာအရထတုြ်ပန်ြခင်း 

 

 ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချကပ်ါ 

ြပာနး်ချကမ်ျားင့်ှ စပ်လျဉး်၍ ေအာကတ်ွင်ရည်နး်ထားသည့် သေဘာသည် 
 

သေဘာအမည် 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေကာင်း 

အဖဲွချပ်(IMO) တင်ွ 
မှတပံု်တင်ထားေသာနပံါတ် 

လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ် 

   

 

ကနွဗ်င်းရင်ှး၏ စသံတမှ်တခ်ျကေ်အ ၅.၁.၃ င့်ှအညီ ထားရိှရသည်။ 
 

 အထကတ်ွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အခွင့်အာဏာရှသူိကိုယ်စား 

ေအာကတ်ွင် လကမှ်တေ်ရးထုိးထားသူ ေကညာသည်မှာ- 
 

(က) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ 

ြပာနး်ချကမ်ျားကို ိုင်ငံေတာ၏် လိုအပ်ချကမ်ျားတင်ွ ေအာကပ်ါ ရည်နး်ထား 

သည့်အတိုင်း အြပည့်အဝ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားသည်။ 
 

(ခ) ိုင်ငံေတာ်၏ လုိအပ်ချကမ်ျားသည် ေအာကပ်ါရည်နး်ထားသည့် ိုင်ငံေတာ၏် 

ြပာနး်ချကမ်ျားတင်ွ ပါဝင်ပီး၊ ထိုြပာနး်ချကမ်ျားင့်ှစပ်လျဉး်သည့် ရှင်းလင်းချက် 

များကို လုိအပ်သည့် ေနရာများတွင် ြပာနး်ထားသည်။ 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ(က) 
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(ဂ) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆င့်ှ ယင်း၏ ြပင်ဆင်ချက်ပါ 

ပုဒ်မ ၆၊ စာပုိဒ် ၃ င့်ှ ၄ အရ သိသာထင်ရှားေသာ တညီူမများ၏ အေသးစတိ ်

အချကအ်လက်များကို <ိုင်ငံေတာ်၏ လုိအပ်ချကမ်ျား ေအာက်တင်ွရိှေသာ 

သကဆ်ိုင်ရာ ြပာနး်ချကမ်ျားအလုိက်> <ဤရည်ရ�ယ်ချက ် အတကွ ် ေအာကပ်ါ 

ပုဒ်မတင်ွ ြပာနး်ထားသည်> (မသကဆ်ိုင်ေသာေရးသား ေဖာ်ြပချကမ်ျားကို 

ြခစပ်စရ်န်)  

(ဃ) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ ြပင်ဆင်ချကပ်ါ 

ေခါင်းစဉ ် ၃ င့်ှအညီ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အခင့်ွအာဏာရိှသူမှ ခင့်ွြပထား 

သည့် ကင်းလွတခ်င့်ွများအား ဤရည်ရ�ယ်ချကအ်တကွ ် ြပာနး်ထားသည်ကို 

ေအာကပ်ါအပိင်ုးတင်ွ ရှင်းလင်းစာွနြ်ပထားသည်။ 

(င) ိုင်ငံေတာ်၏ဥပေဒအရ သေဘာအမျ ိးအစားတစမ်ျ ိးမျ ိး၏ သီးြခားလုိအပ်ချက ်

များကို ေအာကပ်ါသက်ဆိုင်ရာလုိအပ်ချကမ်ျားတင်ွ ရည်နး်ကိုးကားထားသည်။ 
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အငယ်ဆုံးရိှရမည့်အသက ်(စည်းမျဉး် ၁.၁) 
 

၁။ ြမနမ်ာအလံလင့်ထထူားသည့် သေဘာတစစ်းီေပတင်ွ အလုပ်ခန�်အပ် သုိမဟတု ်

ငှားရမး်ပးီ အလုပ်လုပ်ကိုင်ိုင်သူ၏ အငယ်ဆုံးရိှရမည့် အသကမှ်ာ ၁၈ စှ်  ြဖစသ်ည်။ 

 

ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးမလကမှ်တ်ထုတေ်ပးြခင်း (စည်းမျဉး် ၁.၂) 
 

၂။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်က ၎င်းအလုပ်ခန�်အပ်ထားသည့် သေဘာဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦးသည ်

သေဘာတစစ်းီစးီေပတွင် စတင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပမ ီ သေဘာေပတွင် 

တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန် ကျနး်မာေရးေကာင်းမွနေ်ကာင်းကို ေထာက်ခထံားသည့် 

သကတ်မ်းရိှ ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးမ လကမှ်တတ်စခ်အုား ကိုင်ေဆာင် ထားသည်ကို 

ေသချာေစရမည်။ 
 

(ခ) ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာနက အမိန�ေ်ကာ်ြငာစာအမှတ ် ၇/၂၀၁၈ 

ြဖင့်ထုတြ်ပနခ်ဲ့ေသာ သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးြခင်းငှ့် 

သကေ်သခလံက်မှတမ်ျားအတကွ ် လမ်းနခ်ျက ် သုိမဟတု ် ေနာကဆ်ကတ်ွဲ 

လမ်းနခ်ျက်င့်ှအည ီ သေဘာဝန်ထမ်းများကို ဦးစးီဌာနက အတည်ြပထားသည့် 

ိုင်ငံေတာ်အတင်ွးရိှ ဆရာဝနမ်ျားမှ ကျနး်မာေရး သကေ်သခံလကမှ်တမ်ျား 

ထုတေ်ပးရမည်။ 

(ဂ) ဦးစးီဌာနသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆရာဝန်များက ထုတေ်ပးသည့် ကျနး်မာေရး 

သကေ်သခလံက်မှတမ်ျားကိုလည်း လကခ်ံသည်- 

(၁) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖဲွချပ် (ILO) င့်ှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) က ထုတြ်ပန်ထားသည့် သေဘာဝနထ်မ်းများ 

အတကွ ် ကျနး်မာေရးေကာင်းမွနေ်ကာင်း စစေ်ဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန် 

ချကမ်ျား (ေနာကဆ်က်တွဲ လမ်းနခ်ျကအ်ပါအဝင်) င့်ှ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO)၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား 

အဖဲွချပ် (ILO) င့်ှ ကမာ့ကျနး်မာေရးအဖွဲချပ် (WHO) တိုမှ  ထုတြ်ပန ်

ထားေသာ အြခားသကဆ်ိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ လမ်းန်ချက ်

များအား အကမး်တဝင်ရိှသည့် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား 
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ကနွဗ်င်းရင်ှး အဖဲွဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံက အသိအမှတြ်ပထားသည့်  ဆရာဝန ်

တစဦ်း၊ သုိမဟတု် 

(၂) ၁၉၇၈ ခုစှ၊် သေဘာဝနထ်မ်းများေလ့ကျင့်ေရး၊ ကမ်းကျင်မလကမှ်တ ်

ထုတေ်ပးေရးင့်ှ အလှည့်ကျေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရး တာဝနထ်မ်း 

ေဆာင်ရန် စမံျားသတ်မှတထ်ားသည့် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာကနွဗ်င်းရှင်းင့်ှ 

ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက ် (STCW ကနွဗ်င်းရှင်း) ပါ ြပာနး်ချကမ်ျားအား 

အြပည့်အဝအကျ ိးသက်ေရာကမ်ရိှေကာင်း လကေ်တွြပသပီးေသာ STCW 

ကနွဗ်င်းရင်ှး အဖဲွဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံက အသိအမှတြ်ပထားသည့် ဆရာဝန် 

တစဦ်း။ 

 

(ဃ) ကျနး်မာေရးသကေ်သခံလကမှ်တတ်ွင် ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးသည့် ေန�မှစ၍ 

သတမှ်တ်ထားေသာ သကတ်မ်းကာလကို ေဖာ်ြပရမည်။ ကျနး်မာေရးသကေ်သခ ံ

လကမှ်တ်၏ အများဆုံးသကတ်မး်ကာလသည် ဓာတေုဗဒပစည်း သယ်ေဆာင ်

သည့် သေဘာတင်ွ အလုပ်လပ်ုကိုင်သူ အပါအဝင် အသက ် ၁၈ ှစမှ် အသက် ၅၅ 

စှအ်ထိ သေဘာဝနထ်မ်းအားလံုးအတကွ ် ၂ ှစ်င့်ှ အသက ် ၅၅ စှ် အထက ်

သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ်၁ ှစထ်က ်ေကျာ်လွနြ်ခင်း မရိှေစရ။ အသိအမှတြ်ပ 

ဆရာဝနက် သေဘာဝနထ်မ်း၏ ကျနး်မာေရးအေြခအေနများအရ လကမှ်တ်၏ 

သကတ်မ်းကာလကိ ု၂ စှ် ေအာကေ်လျာ့နည်း၍ ထုတေ်ပးိုင်သည်။ 

(င) သေဘာဝန်ထမ်း၏ ကျနး်မာေရးသကေ်သခံလကမှ်တသ်ည် ပင်လယ်ေရေကာင်း 

အလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စသံတ်မှတခ်ျက ်    

ေအ ၁.၂ ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားင့်ှ ကိုက်ညီရမည်။ 

 

 

သေဘာဝနထ်မ်းများ၏အရည်အချင်း (စည်းမျဉး်၁.၃) 
 

၃။  (က) သေဘာတစစ်းီစးီေပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည် 

ေလ့ကျင့်သင်ယူထားြခင်း သုိမဟတု ်အရည်အချင်း ြပည့်မေီကာင်း ေထာကခ်ခံျက ်

ရရိှထားြခင်း သုိမဟတု် ၎င်းတို၏တာဝနမ်ျားကို ေဆာင်ရ�က်ိင်ုရန ် အရည်အချင်း 

ြပည့်မီြခင်းရိှရမည်။ 
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(ခ) သေဘာတစစ်းီစးီေပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည် 

သေဘာေပတင်ွ တစက်ိုယ်ေရ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး သင်တနး်ကို 

ေအာင်ြမင်စာွ ေလ့ကျင့်သင်ယူပီးြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်များသည် သေဘာဝန်ထမ်းများကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေရေကာင်း 

အဖဲွချပ် (IMO) က ချမှတက်ျင့်သုံးထားသည့် မြဖစမ်ေန လုိကန်ာရမည့် 

စာချပ်စာတမ်းများင့်ှအညီ ေလ့ကျင့်သင်ယူထားြခင်းင့်ှ ေထာကခ်ခံျက ်

လကမှ်တတ်ိုကို အထက်ပါ အပိုဒခ်ွဲ (က) င့်ှ (ခ) ၏ လိုအပ်ချကမ်ျားှင့် ကိုက်ညီမ 

ရိှေစရန ်ထည့်သွင်းစဉး်စားရမည်။ 
 

သေဘာဝနထ်မ်းများအလုပ်ခန�ထ်ားမဆိင်ုရာသေဘာတစူာချပ်(စည်းမျဉ်း၂.၁) 
 

၄။     (က) သေဘာတစစ်းီစးီေပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်း၌ 

သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်မူရင်း တစ်ခု 

ရိှရမည်ြဖစ်ပီး ထုိစာချပ်တင်ွ သေဘာဝနထ်မ်းင့်ှ သေဘာပုိင်ရှင် သုိမဟတု ်

သေဘာပိင်ုရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်တိုက လကမှ်တေ်ရးထုိးထားရမည် သုိမဟတ်ု 

၎င်းတိုသည် အလုပ်သမားများ မဟတုခ်ဲ့လင် စာချပ်အေထာကအ်ထား သုိမဟတု် 

တညီူေသာအစအီမံများ ရိှရမည်ြဖစ်ပီး ဤကနွဗ်င်းရင်ှး၏ လုိအပ်ချကအ်ရ 

သေဘာေပတင်ွ သင့်တင့်ေလျာက်ပတေ်သာ အလုပ်င့်ှ ေနထုိင်မ အေြခအေန 

များကို ေထာကပ့ံ်ေပးထားရမည်။ 

(ခ) သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည် လကမှ်တေ်ရးထုိးြခင်းမြပမီ သေဘာဝန်ထမ်းများ 

အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်ပါ စည်းကမ်းချကမ်ျားကို စစေ်ဆးခင့်ွ 

င့်ှ အ�ကံာဏ်ရယူခွင့်ရိှရမည့်အြပင် အြခားေသာခစံားခင့်ွ အေြခအေနများ 

ကိုလည်း သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ အခွင့်အေရးင့်ှ တာဝနဝ်တရားများအေပ 

ြပည်စုံစာွ သရိှိနားလည်ြခင်းြဖင့် သေဘာတစူာချပ်တင်ွ လွတလ်ပ်စွာ 

ထည့်သွင်းိုင်ေစရမည်။ 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် အလုပ်ခန�ထ်ားြခင်းှင့် သကဆ်ိုင်သည့် စည်းကမ်းချကမ်ျားကို 

ရှင်းလင်းစာွေဖာ်ြပထားေသာ သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်းချင်းင့်ှ ချပ်ဆိုထားသည့် 

သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာသေဘာတစူာချပ် မိတတစစ်ုံစီကို 

ေရယာဉ်မှးအပါအဝင် သေဘာဝန်ထမ်းက လွယ်ကစူာွရယူိုင်ရန်ှင့် ဆပ်ိကမ်း 
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များတင်ွ စစေ်ဆးခင့်ွရိှေသာ သကဆ်ိင်ုရာ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အခင့်ွအာဏာ 

ရိှသည့် အရာရှတိစဦ်းက ြပနလ်ည်သုံးသပ်ိင်ုရန်အတကွ ် သေဘာေပတွင်ေသချာ 

စာွထားရှရိမည်။ 

(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများအား သေဘာဝနထ်မ်း သကေ်သခံ 

မှတတ်မ်းစာအုပ်ကဲ့သုိေသာ အလုပ်ခန�ထ်ားြခင်းမှတတ်မ်းဝင်သည့် စာရ�ကစ်ာတမ်း 

အေထာကအ်ထားတစခ်ုကို ေသချာစွာေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ပီး အဆိုပါ စာရ�က ်

စာတမ်း အေထာက်အထားတွင် သေဘာဝနထ်မ်း၏ ရာထူးအဆင့်အတနး် 

သုိမဟတု ်လုပ်ခှင့် စပ်လျဉး်ေသာ အချကအ်လကမ်ျား မပါရိှေစရ။ 

(င) ြမနမ်ာအလံလင့်ထထူားသည့် သေဘာများေပတင်ွ ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ ်

သမားကနွ်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက၏် စံသတမှ်တခ်ျက ်ေအ ၂.၁ ပါ 

လုိအပ်ချကမ်ျားကို ထည့်သွင်းထားေသာ သေဘာဝနထ်မ်းများအလုပ်ခန�ထ်ားမ 

ဆိုင်ရာသေဘာတစူာချပ်ကို ဦးစးီဌာနမှ သတမှ်တထ်ားသည့်ပံုစြံဖင့် အသံုးြပရ 

မည်။ 

(စ) သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်ကို ေစာစးီစာွ 

ရပ်စြဲခင်းအတကွ ် အေကာင်းကားရမည့်ကာလသည် အနည်းဆုံး ၇ ရကေ်အာက ်

ေလျာ့နည်းြခင်းမရိှေစရမည် ြဖစေ်သာ်လည်း စသံတမှ်တခ်ျကေ်အ ၂.၁.၆ အရ 

အချနိ ် ကပ်၍တင်ြပေသာ အေကာင်းကားစာအတကွ ် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

ကစိရပ်များ သုိမဟတု် အြခားအေရးကးီေသာ ကစိရပ်များအတကွြ်ဖစပ်ါက 

ြပစဒ်ဏ် မသတမှ်တဘ်ဲ ခင့်ွြပရမည်။  

(ဆ) စေုပါင်းေတာင်းဆိညုိင်းသေဘာတစူာချပ်ကို သေဘာဝန်ထမ်းများအလုပ်ခန�ထ်ား 

မဆိုင်ရာသေဘာတစူာချပ၏် တစစ်တိတ်စပုိ်င်းအြဖစ ် သင့်ေလျာ်သလုိ ပူးတွဲ 

ထားရိှရမည်။ 

(ဇ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်း၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကစိရပ်များ သုိမဟတု ်

အြခားအေရးေပကစိရပ်များေကာင့် အချနိက်ပ်၍တင်ြပေသာ အေကာင်းကားစာ 

ကိုြဖစေ်စ၊ အေကာင်းကားစာမေပးဘြဲဖစေ်စ၊ သေဘာဝန်ထမ်းများအလုပ်ခန�ထ်ား 

မဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်ရပ်စြဲခင်းကို နစန်ာမေကးြဖစေ်စ၊ ဒဏ်ေကးြဖစေ်စ၊ 

အြမနေ်ကးြဖစေ်စ မပါဘခဲင့်ွြပရမည်။ 
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(ဈ) ပင်လယ်ဓါးြပမေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊  လကန်ကက်ိင်ု လုယက်မေကာင့် 

ေသာ်လည်းေကာင်း သေဘာေပတွင်ြဖစေ်စ သုိမဟတု် သေဘာေပမဟတုေ်သာ 

အြခားေနရာတွင်ြဖစေ်စ သေဘာဝန်ထမ်းအား ဖမ်းဆးီထိနး်သိမ်းခရံြခင်းေကာင့် 

သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�ထ်ားမဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်သည် သကတ်မ်း 

ေကျာ်လွန်သွားြခင်း သုိမဟတု် အလပ်ုရှင်င့်ှ သေဘာဝန်ထမ်း တဖကဖ်ကမ်ှ 

စာချပ်အား ရပ်ဆိုင်းရန် သေဘာတူထားသည့် ရကေ်ကျာ်လွန်သွားြခင်း ြဖစေ်စ 

ကာမူ ၎င်းစာချပ်သည် ပျကြ်ပယ်သွားြခင်း မရိှေစဘဲ အကျ ိးသက်ေရာကမ် 

ဆကလ်က်ရိှေစရမည်။ 

  ဤအပုိဒ်၏ ရည်ရ�ယ်ချကအ်တကွ်- 
 

(၁) ပင်လယ်ဓါးြပမ ဆိုသည်မှာ ၁၉၈၂ ခုစှ၊် ကလုသမဂ ပင်လယ်ြပင်ဥပေဒ 

ဆိုင်ရာကနွဗ်င်းရှင်းတင်ွ ဖွင့်ဆိုထားသည့် အနကအ်ဓပိါယ်အတိုင်းပင် 

ြဖစသ်ည်။ 

(၂) လကန်ကက်ိင်ုလုယကမ် ဆိုသည်မှာ ပင်လယ်ဓါးြပ ြပလုပ်ြခင်းမှလဲွ၍ 

ဥပေဒင့်ှ ဆန�က်ျင်သည့် ကမ်းကတေ်သာ အြပအမူတစခ်ခုု သုိမဟတု ်

ဖမ်းဆးီအကျဉး်ချထားမ  သုိမဟတု် ထိခိုက်ပျကစ်းီေစေသာအြပအမူ 

တစခ်ခု ု သုိမဟတု် ထုိသုိေသာ အေြခအေနြဖစေ်စရန် ခမ်ိးေြခာကြ်ခင်း 

တိုြဖင့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ အချပ်အြခာအာဏာပုိင် ေရြပင်၊ ပုိင်နကပ်င်လယ် 

င့်ှကနး်စေုရြပင်အတင်ွး သေဘာ သုိမဟတု် သေဘာေပမှ လူပုဂိလ်များ 

သုိမဟတု် သေဘာေပမှပစည်းများအား ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအတွက် 

တိုက်ိုကက်ျးလွနြ်ခင်း သုိမဟတု် အထကေ်ဖာ်ြပပါ အြပအမူများအား 

ကျးလွန်ရန် လံ�ေဆာ်ြခင်း သုိမဟတု် ရည်ရ�ယ်ချကရိှ်ရိှြဖင့် ပ့ံပုိးေပးြခင်း 

တိုြဖစသ်ည်။ 

(ည) သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်င့်ှ စုေပါင်း 

ေတာင်းဆိုညိင်းသေဘာတစူာချပ်တိုသည် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် မဟုတခ်ဲ့လင ်

အဂလိပ်ဘာသာြပန်ဆိုပီး သေဘာေပတင်ွထားရိှရမည်။ 
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လုိင်စင်ရ သုိမဟတု် လကမှ်တရ် သုိမဟတု ် စည်းကမ်းင့်ှ ကိုကည်ေီသာ ပုဂလိက 

သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းှင့် အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ ်

လုပ်ငန်းကို အသံုးြပြခင်း (စည်းမျဉး်၁.၄)  
 

၅။ (က) “သေဘာဝန်ထမ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ

 ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်” ဆိုသည်မာှ သေဘာပုိင်ရှင်ကိယ်ုစား သေဘာဝန်ထမ်းများ

 စေုဆာင်းြခင်း သုိမဟုတ ် သေဘာပုိင်ရှင်င့်ှအတ ူ သေဘာဝနထ်မ်းများ အလုပ်

 ေနရာချထားြခင်းတင်ွ ပါဝင်ေသာ အြခားပုဂိလ်၊ ကမုဏီ၊  တတသိ်နားလည်ေသာ 

 အဖဲွ ၊ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး် သုိမဟတု ်အြခားအဖဲွအစည်းတစခ်ခုကုို ဆိုသည်။ 

(ခ) ိုင်ငံေတာ်ရိှ သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ 

ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်အားလံုးသည် ဦးစးီဌာန၏ အမိန�ေ်ကာ်ြငာစာ 

အမှတ ်၁/၂၀၁၇ (ေနာကဆ်ကတ်ွဲလမ်းနခ်ျက ်အပါအဝင်) အရ သေဘာဝနထ်မ်း 

အလုပ်အကိင်ုဝနေ်ဆာင်မလုိင်စင်ကို ေလာက်ထားရယူရမည်။ 

(ဂ) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး အဖဲွဝင်ိင်ုငံများတင်ွ အေြခစိုက်ပီး 

ထုိိုင်ငံများမှ လုိင်စင်ထုတေ်ပးထားေသာ သေဘာဝန်ထမ်း စေုဆာင်းြခင်းင့်ှ 

အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်များကိုလည်း 

ဦးစးီဌာနက အသိအမှတ်ြပမည်။ 

(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား ကနွ်ဗင်းရှင်းအဖဲွဝင် 

မဟတုသ်ည့် ိုင်ငံများတင်ွ တည်ရိှသည့် သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ် 

ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်များကို အသံုးြပသည့် 

အခါ ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားငှ့် 

ကိုက်ညီေစရန ်တတ်ိုင်သမ ေသချာေအာင်ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

(င) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး အဖဲွဝင် 

မဟတုသ်ည့် ိုင်ငံများတင်ွ တည်ရိှသည့် သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ် 

ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်များကို စစေ်ဆးရန် 

ဦးစးီဌာနမှ အခင့်ွအာဏာလဲအပ်ထားေသာ အသိအမှတြ်ပအဖဲွအစည်းတစခ်ခု ု

သုိမဟတု ် သေဘာပုိင်ရှင်၏ ဌာနတင်ွးလုပ်ငနး်စစ်ေဆးမ ယရားစနစြ်ဖင့် 

ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည်။ သေဘာပုိင်ရှင်သည် ဦးစးီဌာန၏ အသအိမတှြ်ပအဖဲွအစည်း 
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တစခ်ခုကု စစ်ေဆးခဲ့ပီးေသာ သေဘာဝန်ထမ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ်ေနရာ 

ချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်ကိုလည်း အသံုးြပိုင်သည်။ 

သေဘာပိင်ုရှင်သည် ထုိငှားရမ်းထားေသာ သေဘာဝန်ထမ်းစေုဆာင်းြခင်းငှ့် 

အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငနး်များကို 

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား ကနွ်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ 

စသံတမှ်တခ်ျက ်ေအ ၁.၄ ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားှင့် ကိုကည်မီရိှေစရန ်ေသချာေအာင် 

ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

(စ) သေဘာပိင်ုရှင်များ သုိမဟတု ် သေဘာဝနထ်မ်းစေုဆာင်းြခင်းင့်ှ အလုပ်ေနရာ 

ချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငနး် လုပ်ကိုင်သူများသည် 

ေအာကပ်ါအချက်များကိုေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းမြပရ- 
 

         (၁) သေဘာဝန်ထမ်းမှ လုပ်ကိုင်ိုင်ေသာ အလုပ်ခန�ထ်ားခရံြခင်း အခင့်ွအေရး  

 မရရှေိစိုင်ရန ် ရည်ရ�ယ်တားဆးီေသာသ ေဘာြဖင့် နာမည်ပျကစ်ာရင်းသွင်း 

 ြခင်းကဲ့သုိ စာရင်းများ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟနမ်ျား၊ နည်းလမ်းများအသံုးြပြခင်း၊ 

(၂) သေဘာဝန်ထမ်းိုင်ငံ၏ ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးမလကမှ်တ၊် သေဘာဝန်ထမ်း 

စာအုပ်ှင့် ိုင်ငံကးူလကမှ်တ ် သုိမဟတု ် အလားတ ူ ခရီးသွားလာြခင်း 

ဆိုင်ရာစာရ�ကစ်ာတမ်းများ ရယူြခင်းအတွက ် ေငွေကးကနုက်ျြခင်းများှင့် 

သေဘာပိင်ုရှင်မှကျခေံသာ ြပည်ဝင်ခွင့်အတကွ ်အခေကးေငွမှလဲွ၍ သေဘာ 

ဝနထ်မ်း အလပ်ုခန�ထ်ားြခင်းအတကွ ်သေဘာဝန်ထမ်းထံမ ှတိုက်ိုကေ်သာ် 

လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက၍်ေသာ်လည်းေကာင်း ေငွေကးေတာင်းခြံခင်း။ 

 

အလုပ်ချနိ ်သုိမဟတု ်နားေနချနိ ်(စည်းမျဉး်၂.၃) 
 

၆။     (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာေပရှ ိ သေဘာဝနထ်မ်းတိုင်းအား နားေနချနိ ်

ရရိှေစရနေ်သချာေအာင်ေဆာင်ရ�ကရ်မည့်အြပင် နားေနချနိ်သည်  ၂၄ နာရီ ကာလ 

အပုိင်းအြခားတစခ်ုအတွင်းတင်ွ ၁၀ နာရီ ှင့် ၇ ရက ် ကာလ အပုိင်းအြခား 

တစခ်အုတင်ွးတင်ွ ၇၇ နာရီေအာက ် ေလျာ့နည်းြခင်းမရှိေစရ။ နားေနချနိက်ို 

အနည်းဆုံး ကာလအပုိင်းအြခားစှခ်ုထကမ်ပုိဘ ဲ ခွဲြခားထားိုင်ပီး ကာလ 

အပုိင်းအြခားတစခ်သုည် အနည်းဆုံး ၆ နာရ ီ ကာချနိရိှ်ရမည်ြဖစ်ပီး အစဉလုိ်က ်
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အနားယူသည့် ကာလအပုိင်းအြခားစှ်ခု၏ ကားကာလသည် ၁၄ နာရီထက ်

ေကျာ်လွနြ်ခင်း မရိှေစရ။ 

(ခ) သေဘာဝန်ထမ်းင့်ှသေဘာပုိင်ရှင်တိုအကား ချပ်ဆိုေသာ စေုပါင်းေတာင်းဆို 

ညိင်းသေဘာတစူာချပ် သုိမဟတု ် အြခားသေဘာတစူာချပ်တစခ်ခုတုင်ွ 

အလှည့်ကျ ေစာင့်ကပ်မတာဝနအ်တွက ် STCW ကနွဗ်င်းရင်ှးအရ လကမှ်တ ်

ထုတေ်ပးထားေသာ အလှည့်ကျေစာင့်ကပ်စစေ်ဆးေရး တာဝနယူ်သည့် သေဘာ 

ဝနထ်မ်းများအတကွ ်အပုိဒခ်ွဲ (က) ပါ လုိအပ်ေသာ နားေနချနိက်ို ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ 

စည်းကမ်းချကမ်ျားင့်ှကိုက်ညီလင် ခင်းချကမ်ျား ခင့်ွြပေပးိုင်သည်- 
 

(၁) နားေနချနိသ်ည် ၂၄ နာရီ ကာလအပုိင်းအြခားတစခ်အုတင်ွးတင်ွ ၁၀ နာရီ 

င့်ှ ၇ ရက ် ကာလအပုိင်းအြခားတစခ်အုတွင်းတင်ွ ၇၀ နာရီေအာက ်

ေလျာ့နည်းြခင်းမရိှေစရ။ အဆိုပါခင်းချကက်ို ှစပ်တဆ်ကတ်ိုက်ထကပုိ်ပီး 

ခင့်ွမြပပါ။ သေဘာေပတင်ွ ခင်းချကေ်ပးေသာကာလအပုိင်းအြခား စှ်ခု 

၏ကားကာလသည် ခင့်ွြပထားေသာခင်းချက်၏ စှဆ်ေအာက ်ေလျာ့နည်း 

ြခင်းမရိှေစရ။   

(၂) အနည်းဆုံး နားေနချနိက်ို ကာလအပုိင်းအြခားသံုးခထုက်မပုိဘ ဲ ခွဲြခား 

ိုင်သည်။ ကာလအပုိင်းအြခားတစခ်သုည် အနည်းဆုံး ၆ နာရီ ကာချနိ ်

ရိှရမည်ြဖစ်ပီး အြခား ကာလအပုိင်းအြခားစှခ်ုသည် တစခ်လုင် ကာချနိ် ၁ 

နာရီေအာက ် ေလျာ့နည်းြခင်း မရိှေစရ။ အစဉ်လုိက်အနားယူသည့် ကာလ 

အပုိင်းအြခားစှခ်ု၏ ကားကာလသည် ၁၄ နာရီထက ် ေကျာ်လွနြ်ခင်း 

မရိှေစရ။ ၇ ရက ် ကာလအပိင်ုးအြခားတစခ်ုအတင်ွး ခင်းချကေ်ပးရာတင်ွ 

မည့်သည့် ၂၄ နာရီမဆို စှ်ကမ်ိထက ်မပုိေစရ။ 

(၃) ခင်းချကမ်ျားေပးရာတင်ွ STCW ကနွဗ်င်းရင်ှး၏ ကဒု် ဘ ီ (CODE B) ၌ 

သတမှ်တ်ထားေသာ ပင်ပနး်မ်ွးနယ်မကို ကာကွယ်ြခင်းအတွက ် လမ်းန် 

ချကအ်ား ထည့်သွင်းစဉး်စားရမည်။ 

(၄) ခရီးတိုသွားသေဘာများေပတင်ွ အလုပ်လုပ်ေနေသာ ေစာင့်ကည့်တာဝန ်

ထမ်းေဆာင်သည့် သေဘာဝနထ်မ်းများ သုိမဟတု ် သေဘာဝန်ထမ်းများ 

အတကွ ် ခင်းချကမ်ျားအေနြဖင့် ခင့်ွေပးေသာအခါတင်ွ မကာခဏ 
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သုိမဟတု ်ခင့်ွရကရ်ည်ှ သုိမဟတု ်အစားထုိးခင့်ွရကမ်ျားစေုဆာင်း၍ ေပးရန ်

ထည့်သွင်းစဉး်စားရမည်။ 

(ဂ) သေဘာဝန်ထမ်းင့်ှ သေဘာပုိင်ရှင်တိုအကား သကဆ်ိုင်ေသာ စေုပါင်းေတာင်းဆို 

ညိင်းသေဘာတစူာချပ် သုိမဟတု ် အြခားသေဘာတစူာချပ်တစခ်ခုပုါ 

ြပာနး်ချကမ်ျားတင်ွ ခရီးတိုသွားသေဘာ၏ သေဘာဝနထ်မ်းများအားလံုးအတကွ ်

အပုိဒ်ခွဲ (က) ပါ လုိအပ်ေသာ နားေနချနိမှ်အပ ခင်းချကမ်ျားေပးိုင်သည်။  

(ဤစာပုိဒ်အရ "ခရီးတို" ဆိုသည်မှာ ၂၄ နာရီကာလအတင်ွး သေဘာသည် 

ဆပ်ိကမ်းစှခ် ု သုိမဟုတ ် စှခ်ထုကပုိ်၍ ဆိုကက်ပ်ေသာ ဆပ်ိကမ်း သုိမဟတု ်

ကနုစ်ည်တင်ေသာ သုိမဟတု ် ချေသာေနရာ သုိမဟတု ် ခရီးသည်တင်ြခင်း 

သုိမဟတု ် ဆင်းြခင်းများ ြပလုပ်ေသာ ခရီးစဉ်ကို ဆိုသည်။ ၂၄ နာရီ ကာလကို 

ခရီးတိုစတင်ေသာ ဆပ်ိကမ်း သုိမဟတု ် ေနရာတို၌ ပထမဆုံးဆိုက်ကပ်သည့် 

အချနိမှ်စတင်ရမည်။) ယခုခင်းချကမ်ျားသည် အထကပ်ါ အပုိဒခ်ွဲ (ခ) တင်ွ 

ြပာနး်ထားသည့် စည်းကမ်းချကမ်ျားှင့်လည်း ကိုက်ညီရမည်။ 

(ဃ) အပုိဒ်ခွဲ (ခ) င့်ှ (ဂ) တိုတင်ွ ရည်နး်ထားေသာ လုိအပ်သည့် နားေနချနိမှ် ခင့်ွြပ 

ထားသည့် ခင်းချကမ်ျားပါ ြပာနး်ချကမ်ျားကိ ုဦးစးီဌာနတင်ွ မှတတ်မ်းတင်ရမည်။ 
 

(င) ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား သတမှ်တခ်ျကမ်ျားကို လုိကန်ာေကာင်း 

ေကညာချက် အပုိင်း (၁) ၏ ြပာနး်ချကမ်ျားအရ- 

(၁) အလုပ်ချနိ် ဆိုသည်မှာ သေဘာှင့်စပ်လျဉး်ေသာ အလပ်ုများကို သေဘာ 

ဝနထ်မ်းက လုပ်ဆာင်ေနေသာ ကာလကိုဆိလုိုသည်။  

(၂) နားေနချနိ ် ဆိုသည်မှာ သေဘာဝန်ထမ်းက အလုပ်ချနိ်မှအပ လွတလ်ပ်စာွ 

ေနထုိင်ေသာ လပ်ရှားေဆာင်ရ�ကေ်သာ ကာလကိုဆိုသည်။ အလုပ်လုပ်ချနိ ်

အတင်ွး အချနိတ်ိုနားေနချနိ ် သုိမဟတု ် စားေသာကသ်ည့်ကာလကို နားေန 

ချနိအ်ြဖစ ်သတ်မှတြ်ခင်းမြပရ။  

(စ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ ေန�စဉ်နားေနချနိ်င့်ှ သေဘာေပတငွ ်

ထားရိှရေသာ အလုပ်အစအီစဉတ်ိုကို မှတတ်မ်းြပစရုာတင်ွ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) င့်ှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖဲွချပ် (ILO) 

တိုက လမ်းန်ထုတြ်ပနထ်ားသည့် သေဘာဝန်ထမ်းများ သေဘာေပတင်ွ ထားရှိ 
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ရေသာ အလုပ်လုပ်ကိုင်မ အစအီမဇံယားှင့် သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ အလုပ်ချနိ်ှင့် 

နားေနချနိမှ်တတ်မ်းပံုစမံျားပါအတိုင်း လုပ်ငန်းသံုးဘာသာစကား သုိမဟတု ်

သေဘာေပတင်ွ အသံုးြပသည့် ဘာသာစကားင့်ှ အဂလိပ်ဘာသာတိုြဖင့် 

ြပင်ဆင်ြပစုပးီ သေဘာေပတင်ွ ြမင်သာေသာေနရာ၌ ြပသရမည်။ 

(ဆ) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစာချပ်စာတမ်းများတင်ွ ပါဝင်ပီးေသာ ဥပေဒြဖင့် ြပာနး်ထား 

သည့် အေရးေပစေုဝးြခင်း၊ မီးသတြ်ခင်းှင့် အသကက်ယ်ေလှေလ့ကျင့်ခနး်များကို 

ေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ နားေနချနိက်ာလကို အောှင့်အယှကြ်ဖစ်မ အနည်းဆုံးြဖစေ်စ 

ပီး၊ ပင်ပနး်မ်ွးနယ်မမြဖစေ်စရန ်ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

(ဇ) မည်သည့်အေကာင်းအေကာင့်ြဖစေ်စ ေရေကာင်းသွားလာမဆိုင်ရာ ေဘးအရာယ ်

ကင်းရှင်းေရးင့်ှ သေဘာအရာယ်ကင်းရင်ှးေရး၊ လံု�ခေံရးတိုင့်ှ သက်ဆိုင်သည့် 

လုပ်ငနး်များအား ထမ်းေဆာင်ေနသည့် သေဘာဝနထ်မ်းများအတကွ ် အထူးသြဖင့် 

ပင်ပနး်မ်ွးနယ်မေကာင့် ေပေပါကေ်စသည့်အရာယ်ကို ထည့်သွင်းစဉး်စားရမည်။ 

(ဈ) သေဘာ၊ သေဘာဝန်ထမ်းများှင့် တင်ေဆာင်လာေသာ ကနုစ်ည်များ၏ 

လတတ်ေလာ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ပင်လယ်ြပင်၌ ေဘးဒုကေရာက ်

ေနေသာ အြခားသေဘာ သုိမဟတု ် လူပုဂိလ်များအတကွ ် ကူညီကယ်ဆယ်ေရး 

တိုအတကွ ်ေရယာဉမ်ှးမှ လုိအပ်လာပါက အထကေ်ဖာ်ြပပါ အပုိဒခ်ွဲ (က) မှ (ဇ) ထိ 

ေဖာ်ြပထားေသာ နားေနချနိဆ်ိုင်ရာ ြပာနး်ချက်များကို ပလပ်ိုင်သည်။ ထုိသုိေသာ 

အေြခအေနများ �ကေံတွခဲ့ပါက ေရယာဉမှ်းမှ အလုပ်ချနိ်င့်ှ စပ်လျဉး်၍ 

သေဘာဝန်ထမ်း ပံုမှန်အေြခအေနသုိ ြပနလ်ည်ေရာကရိှ် လပ်ုကိုင်ိုင်သည်အထ ိ

အလုပ်ချနိ ် သုိမဟတု ် နားေနချနိ ် အစအီမံများကို ရပ်နားထားိုင်သည်။ ပံုမှန ်

အေြခအေနသုိ ြပနလ်ည်ေရာကရိှ် လုပ်ကိုင်ိုင်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် နားေနချနိ ်

ကာလအစအီစဉြ်ဖင့် ေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့ေသာ မည်သည့်သေဘာဝန်ထမ်းမဆို လံုေလာက ်

ေသာနားေနချနိ်ရရိှေကာင်း ေရယာဉမှ်းမှေသချာေစရမည်ြဖစ်သည်။ 

ကမ်းကျင်မလကမှ်တ်အရ ထားရှိရမည့် သေဘာဝနထ်မ်းအေရအတကွ ်(စည်းမျဉး်၂.၇) 
 

၇။ သေဘာပိင်ုရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ ၂၆ ရကစ်ွဲြဖင့် ေခတက်ာလှင့်အည ီ

ဉးီစးီဌာနမ ှ ြပင်ဆင်ထုတြ်ပနထ်ားသည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် လံု�ခေံရးတိုအတကွ် 

လုိအပ်ချကဆ်ိုင်ရာ န်ကားချက် ၁၅/၂၀၁၈ (ေနာကဆ်ကတ်ွဲ န်ကားချကမ်ျားအပါအဝင်) ကို 
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ေသချာစာွလုိကန်ာရမည်။ သေဘာကို အေြခအေနအားလံုး၌ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး 

ထိထိေရာကေ်ရာက ် ေဆာင်ရ�က်ိုင်မ ေသချာေစရန်လည်းေကာင်း၊ လံု�ခစံာွေဆာင်ရ�က်ိုင်မ 

ေသချာေစရန ် လည်းေကာင်း၊ သေဘာ၏ အရ�ယ်အစားှင့် အရည်အချင်းသတမှ်တခ်ျကမ်ျားကို 

လုိက၍်လည်းေကာင်း၊ လံုေလာကေ်သာ သေဘာဝနထ်မ်းအေရအတကွ်ကို ထားရိှရမည်။ 

 

ေနရာထုိင်ခင်း (စည်းမျဉ်း၃.၁) 
 

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

ထားေသာ သေဘာများသည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ 

င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ စသံတမှ်တခ်ျက ်ေအ ၃.၁ ပါ လုိအပ်ချက်များင့်ှ အညီ 

လုိကန်ာရမည်။ 

(ခ) ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ေမလ ၂၅ ရကေ်န�မတိုင်မီက တည်ေဆာကေ်သာသေဘာများသည ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖဲွချပ် (ILO) ၏ သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ်

ေနရာထုိင်ခင်းဆိင်ုရာကွနဗ်င်းရှင်း (၁၉၄၉ အမှတ-်၉၂) သုိမဟတု ် (ထပ်မံြဖည့်စွက ်

ထားသည့်ြပာနး်ချကမ်ျား) (အမှတ်-၁၃၃)ကို သင့်ေလျာ်သလုိလုိကန်ာရမည်။ 

(ဂ) သေဘာဝန်ထမ်းများ ေနရာထုိင်ခင်း သန�ရှ်င်းေရး၊ သင့်တင့်ေလျာကပ်တစ်ာွ 

ေနထုိင်ေရးင့်ှ ေကာင်းမွနသ်ည့်အေြခအေနများ ြပြပင်ထိနး်သိမ်းထားေရးတိုကို 

ေသချာမရိှေစရန ်ေရယာဉမှ်း သုိမဟတု ်ေရယာဉမှ်း၏ အခွင့်အာဏာြဖင့် ၇ ရက ်

ထကမ်ေကျာ်လွနေ်သာ ကာလအပိင်ုးအြခားအလုိက ် စစေ်ဆးြခင်းကို စာရ�က် 

စာတမ်း အေထာက်အထားြဖင့် သေဘာေပတွင်ထားရိှေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

 

သေဘာေပရိှအပနး်ေြဖြခင်းဆိုင်ရာအခင့်ွအေရး (စည်းမျဉး် ၃.၁) 
 

၉။    (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် အပနး်ေြဖြခင်းဆိုင်ရာ အခင့်ွအေရး၊ ေဖျာေ်ြဖေရးငှ့် 

ဝနေ်ဆာင် ြခင်းတိုကို သေဘာေပတွင်ေနထုိင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနေသာ 

သေဘာဝန်ထမ်းများ အတကွ ် သင့်ေလျာ်အဆင်ေြပေစရန ် ပင်လယ်ေရေကာင်း 

အလုပ်သမား ကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချကပ်ါ စည်းမျဉ်း ၄.၃ င့်ှ 

စသံတမှ်တခ်ျက် ေအ ၄.၃ အရ လုိအပ်ချကမ်ျားှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ထားရိှရမည်။ 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ 

ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားကို မထိခိုကေ်စဘ ဲ ယင်းအပုိင်း (ခ) ပါ 
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လမ်းနခ်ျကမ်ျားကို ထည့်သွင်းစဉး်စား၍ တယ်လီေဗးရှင်း၊ ဖတရ်နစ်ာအုပ်များငှ့် 

အပနး်ေြဖအားကစားမများအတကွ ်ေနရာများကို အေြခခလုိံအပ်ချက ်တစခ်အုြဖစ ်

ြဖည့်ဆည်းေထာကပ့ံ်ေပးရမည်။ သေဘာဝန်ထမ်းများ အသံုးြပရန ် သေဘာေပမ ှ

ကမ်းေြခသုိ တယ်လီဖနု်းဆကသွ်ယ်ြခင်းှင့် အီးေမးလ်၊ အင်တာနကဝ်န်ေဆာင်မ 

တိုကို ထုိက်သင့်ေသာအခေကးေငွြဖင့် အသံုးြပခွင့်ေပးရမည်။ 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်မှ အပနး်ေြဖြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးင့်ှ ဝနေ်ဆာင်ြခင်းတိုသည ်

နည်းပညာအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ လပ်ုငနး်ေဆာင်တာအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေရေကာင်းလုပ်ငနး်ရိှ တိုးတကေ်ြပာင်းလဲလာေသာ အေြခအေနရေသာ်                 

လည်းေကာင်း သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ လုိအပ်ချက၊် ကိုက်ညီမတိုင့်ှတစေ်ြပးညီ 

ေြပာင်းလဲလာမများင့်ှ သင့်တင့်ေလျာကပ်တ်ေကာင်းကို မကာမကာအကြဲဖတ ်

သံုးသပ်ရမည်။  

စားနပရိ်ကာှင့်အစားအေသာကေ်ကးေမွးြခင်း (စည်းမျဉး်၃.၂) 
 

၁၀။(က) သေဘာတိုင်းတင်ွ သေဘာဝနထ်မ်းအသးီသီး၏ မတူညီသည့် ယဉေ်ကျးမင့်ှ 

 ဘာသာေရးေနာကခ်မံျား၊ ခရီးစဉ၏် သေဘာသဘာဝင့်ှ ကာြမင့်ချနိတ်ိုကို 

 ထည့်သွင်းစဉး်စားပီး သင့်ေလျာ်သည့် အရည်အေသွးအမျ ိးအမည် အစုံအလင်၊ 

 အာဟာရြပည့်ဝြခင်းတို ြပည့်စုံပီး၊ လံုေလာကေ်သာပမာဏရိှသည့် စားနပ်ရိကာငှ့် 

 ေသာက်သံုးေရကို အခေကးေငွမယူဘ ဲ သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ် အခမ့ဲ 

 ြဖည့်ဆည်း ေထာက်ပ့ံေပးရမည်။ 

(ခ) သေဘာရိှ အစားအေသာကေ်ကးေမွးြခင်းင့်ှဆိုင်ေသာ အဖွဲင့်ှ အသုံးအေဆာင ်

များသည် သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ် လံုေလာကေ်သာ၊ အမျ ိးမျ ိးေသာ၊ 

အာဟာရဓာတြ်ပည့်ဝ ေသာ စားနပ်ရိကာ၊ ကျနး်မာေရးင့်ှ ညီွတေ်အာင် ြပင်ဆင် 

ေကးေမွးိုင်ရန ်ြဖည့်ဆည်းေထာကပ့ံ်ေပးရမည်။ 

(ဂ) အစားအေသာကေ်ကးေမွးြခင်းင့်ှဆိုင်ေသာအဖွဲ၏ ဝနထ်မ်းများသည် သက်ဆိုင ်

ရာတာဝနမ်ျားကို ထမ်းေဆာင်ရန်အတကွ် စနစတ်ကျေလ့ကျင့်ထားပီးသူ 

သုိမဟတု ်သင်ယူထားပီးသူြဖစရ်မည်။ 
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(ဃ) ေရယာဉ်မှး သိုမဟတု် ေရယာဉမ်ှး၏ အခွင့်အာဏာြဖင့် သေဘာေပတငွ ်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါကစိရပ်များင့်ှ စပ်လျဉး်၍ ၇ ရကထ်ကမ်ေကျာ်လွန်သည့် 

ကာလ၌ စစေ်ဆးြခင်းကို စာရ�ကစ်ာတမ်းအေထာကအ်ထားြဖင့်ေဆာင်ရ�ကရ်မည်- 
 

 (၁) စားနပ်ရိကာင့်ှေသာက်သံုးေရများေပးြခင်း၊ 
 

(၂) စားနပ်ရိကာင့်ှ ေသာကသံု်းေရများ ကိုင်တွယ်ြခင်းင့်ှ သုိေလှာင်သည့် 

ေနရာများှင့် ကရိိယာများအားလံုး၊ 

(၃) အစားအစာ ေကးေမွးြခင်းင့်ှ ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက ်အသံုးအေဆာင်များငှ့် 

သေဘာစားဖိေုဆာင်။ 

(င) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာစားဖိမှုးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာ 

ဝနထ်မ်း၏ ေလ့ကျင့်သင်ယူြခင်း၊ အရည်အေသွးြပည့်ဝြခင်းှင့် ကမ်းကျင် မရိှြခင်း 

တိုအေပေသချာမရှိေစရန ် ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ ထုိအြပင် သေဘာစားဖုိမှးအြဖစ ်

တာဝနထ်မ်းေဆာင်မည့် သေဘာဝနထ်မ်းသည် ဦးစးီဌာနမှ အသိအမှတြ်ပထား 

သည့် လကေ်တွချကြ်ပတမ်၊ အစားအေသာက်င့်ှ တစက်ိုယ်ေရ သန�ရှ်င်းေရး၊ 

အစားအေသာက်ထားသုိမ၊ လကက်ျနစ်ာရင်းစစ်မ၊ ပတဝ်နး်ကျင်ထိနး်သိမ်းေရးငှ့် 

အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မဆိင်ုရာ ကျနး်မာေရးင့်ှ အရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

စေသာအချကမ်ျားပါဝင်ေသာ သင်တနး်ကို တက်ေရာက်ပီးြဖစ်ရမည်။ 

 

ကျနး်မာေရး၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရင်ှးေရးင့်ှ မေတာ်တဆမတားဆးီြခင်း (စည်းမျဉး်၄.၃) 
 

၁၁။ (က) သေဘာေပရှ ိ စကယ်ရားင့်ှ ပစည်းကရိိယာများကို အသံုးြပြခင်းေကာင့် 

ေပေပါက်လာေသာ အနာေရာဂါြဖစ်ပာွးြခင်း သုိမဟတု ် ထိခိုကဒ်ဏ်ရာရရိှြခင်း၊ 

ဓာတပုစည်းများင့်ှ ပတဝ်နး်ကျင်အရာယ်တိုေကာင့် ထိခိုက်ပျကစ်းီိုင်ေြခ 

အဆင့်ဆင့်တိုကို တားဆးီရန်င့်ှ ေလာ့ချရန် ေဆာင်ရ�ကမ်များ အပါအဝင ်

လုပ်ငနး်ခွင် မေတာ်တဆမများ၊ ထိခိုကဒ်ဏ်ရာရရှမိများင့်ှ အနာေရာဂါြဖစြ်ခင်း 

တိုမှကာကယ်ွရန ် သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ ေလ့ကျင့်ြခင်း၊ သင်ယူြခင်းှင့် ထိခိုက ်

ပျကစ်းီိုင်ေြခအား အကြဲဖတြ်ခင်းများပါဝင်သည့် လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရး၊ ကျနး်မာေရးတိုင့်ှစပ်လျဉး်သည့် ထိေရာကေ်သာ မူဝါဒများငှ့် 

အစအီစဉမ်ျားကို သေဘာပုိင်ရှင်က ချမတှရ်မည်။ 
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(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် အကာအကွယ်ပစည်းကိရိယာ သုိမဟတု ်အြခား မေတာ်တဆ 

ထိခိုကမ်ကို တားဆးီသည့်ကရိယိာများှင့် ထုိပစည်းကရိိယာ အသံုးြပရန ်

သတမှ်တခ်ျက်များကို သေဘာဝနထ်မ်းများအား ြဖည့်ဆည်းေထာကပ့ံ်ေပးရမည်။ 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာေပတွင်အသံုးြပေသာ စက်ယရားများ၌ သင့်ေလျာ် 

သည့် အရံအတားများ တပ်ဆင်ထားရိှမကို ေသချာေစရမည်ြဖစ်ပီး အရံအတားမဲ့ 

ေသာစက်ယရားများကို အသံုးြပြခင်းအားတားြမစရ်မည်။ 

(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များင့်ှ သကဆ်ိုင်ရာ 

အြခားပုဂိလ်များကို လုပ်ငနး်ခွင်ဆိုင်ရာ မေတာတ်ဆမများ၊ ထိခိုကဒ်ဏ်ရာ 

ရရိှမများှင့် အနာေရာဂါြဖစြ်ခင်းတိုမှ ကာကယ်ွတားဆးီရန်င့်ှ လုပ်ငနး်ခွင် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးင့်ှ ကျနး်မာေရး ကာကွယ်မများတင်ွ စဉ်ဆကမ်ြပတ ်

တိုးတကရ်နအ်တွက ် သေဘာလုပ်ငနး်စဉမ်ျား ေဆာင်ရ�က်ရာတင်ွ အင်ဂျင်နယီာ 

လုပ်ငနး်ှင့် ပံုစထိံနး်သိမ်းြခင်း၊ စေုပါင်းှင့် တစ်ဦးချင်း တာဝနမ်ျားအတကွ ်

လုပ်ငနး်စဉမ်ျားင့်ှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို အစားထုိးြခင်းှင့် တစက်ိုယ်ေရ 

ကာကွယ်ေရး ပစည်းကိရိယာအသံုးြပြခင်း စစီဉ်ေဆာကရ်�က်မတိုကိ ု ထည့်သွင်း 

စဉး်စားပီး ေသချာေအာင်ေဆာင်ရ�ကေ်ပးရမည်။ 

(င) သေဘာပိင်ုရှင်သည် လုပ်ငနး်ခင်ွေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးင့်ှ ကျနး်မာေရး စမံီ 

ခန�ခ်ွဲြခင်းင့်ှစပ်လျဉး်သည့် ပျကစ်းီဆုံးံးိုင်ေြခ အကြဲဖတြ်ခင်းကို ေဆာင်ရ�က ်

ရာတင်ွ ၎င်းတို၏သေဘာများမှ သင့်ေလျာ်သည့် အချက်အလက ် စာရင်းဇယား 

များင့်ှ ဦးစးီဌာနမှထုတြ်ပနထ်ားသည့် ေယဘယုျစာရင်းဇယားကို ရည်နး် 

ကိုးကားရမည်။ 

(စ) သေဘာပိင်ုရှင် သုိမဟတု ် သေဘာ၏ ေရယာဉ်မှးသည် သေဘာေပတွင် 

လုပ်ငနး်ခွင် မေတာ်တဆမများ၊ ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရရိှမများ၊ အနာေရာဂါြဖစြ်ခင်းတိုင့်ှ 

အရာယ်ရိှေနသည့် အေြခအေနများကို ြပြပင်အေရးယူေဆာင်ရ�က်ထားြခင်းကို 

ဦးစးီဌာနသုိ သတင်းေပးပုိရမည်။ ၃ ရက ် ဆက်တိုကထ်က ် ပုိ၍အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန ်

သင့်ေလျာ်ြခင်းမရိှေစေသာ သိုမဟတု ် အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီ ကာ ေဆးုံတကရ် 

ေစသည့် မည်သည့်မေတာ်တဆထိခိုက်မ၊ ဒဏရ်ာရရှမိှင့် အနာေရာဂါ ြဖစြ်ခင်း 

တိုကိုမဆိ ုဦးစးီဌာနသုိ သတင်းေပးပုိရမည်။ 
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(ဆ) သေဘာပိင်ုရှင်သည်- 

(၁) သေဘာေပရှ ိ လုပ်ငနး်ခင်ွေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းင့်ှ ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ 

မူဝါဒများင့်ှ အစအီမံများကို ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းင့်ှစပ်လျဉး်ေသာ တာဝန ်

ဝတရားများအတကွ ် ေရယာဉမှ်း သုိမဟတု ်  ေရယာဉ်မှးမှ အခွင့်အာဏာ 

ေပးထားသူ သိုမဟတု ် စှဦ်းစလံုး၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာကို သတ်မှတ်ေပး 

ရမည်။ 

(၂) သေဘာ၏ အရာယ်ကင်းရှင်းေရးေကာ်မတ ီ အစည်းအေဝးများတင်ွ 

အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ ်ပါဝင်ရန ်ေရ�းချယ် 

ထားေသာ သုိမဟတု ်ခန�အ်ပ်ထားေသာ သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ လုပ်ပိုင်ခင့်ွ 

အာဏာကို သတမှ်တေ်ပးရမည်။ သေဘာဝန်ထမ်း ၅ ဦး  သုိမဟတု ် ၅ ဦး 

ထကပုိ်ေသာ သေဘာေပတင်ွ အဆိုပါေကာ်မတီကို ဖဲွစည်းထားရမည်။ 

(ဇ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ ေနထုိင်မ၊ လုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်မှင့် 

ေလ့ကျင့်သင်ကားမများ ြပလုပ်ရာတင်ွ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး သန�ရှ်င်းမ 

ရိှေသာပတဝ်နး်ကျင်ြဖစ်ေစရနအ်တကွ် ေသချာေစရန်မှ ပင်လယ်ြပင်ှင့် ဆပ်ိကမ်း 

များတင်ွ သေဘာများေပ၌ မေတာ်တဆမများ တာဆးီေရး လကေ်တွကျင့်သံုးမ 

ဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖဲွချပ် (ILO) ကဒု ် ၁၉၉၆ 

(ေနာကဆ်ကတ်ွဲ ဥပေဒများ အပါအဝင်)၊ စစိစခ်ွဲြခားိုင်ေသာ ြဖစ်ိုင်ေြခများ 

အပါအဝင် လုပ်ငနး်ခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးင့်ှ ကျနး်မာေရးကာကွယ်မ 

များင့်ှ သကဆ်ိင်ုေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ် (ILO)င့်ှ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံန်းများ၊ လမ်းနခ်ျက်များ၊ နည်းဥပေဒများှင့် အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ သေဘာလုပ်ငနး်အဖဲွင့်ှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး 

အလုပ်သမားများအဖဲွချပ်တိုမှ ပူးတွဲထုတေ်ဝသည့် သေဘာများေပ၌ အောှင့် 

အယှကေ်ပးြခင်းင့်ှ အိုင်အထကက်ျင့်ြခင်းများ ပေပျာကေ်ရးင့်ှ ပတသ်ကေ်သာ 

ေနာကဆ်ုံးအကမ်ိထုတ် လမ်းနခ်ျကမ်ျားကို ထည့်သွင်းစဉး်စားကာ သေဘာများ 

ေပ၌ လုပ်ငနး်ခင်ွ ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရးင့်ှ ကျနး်မာေရးကာကွယ်မများင့်ှ 

သကဆ်ိုင်ေသာ မူဝါဒများ၊ အစီအစဉမ်ျားကို ထိထိေရာကေ်ရာက် ေဖာ်ေဆာင်ုိင် 

ေစေရးများအတွက် ေသချာေစရမည်။ ထုိြပင် သေဘာပုိင်ရှင်သည် အထူးအားြဖင့် 
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ေအာကပ်ါ ကများှင့် စပ်လျဉး်သည့် ကျနး်မာေရးင့်ှ ေဘးကင်းေရးများကို 

ဂဓုမ ြပရမည်- 

 (၁) အေရးေပအြခအေနများင့်ှ မေတာ်တဆမများအတကွတ်ုံြပနမ်များ၊ 

 (၂) မူးယစေ်ဆးဝါးှင့် အရကေ်သစာေသာကစ်ားမများေကာင့် ြဖစေ်ပ 

 လာေသာအကျ ိးဆကမ်ျား၊ 

 (၃) HIV / AIDS ကာကယ်ွေရး င့်ှ တားဆးီေရးများ၊ 

 (၄) အောှင့်အယှကေ်ပးြခင်းင့်ှ အိုင်အထကြ်ပကျင့်ြခင်းများ။ 

 

သေဘာေပရိှကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ်(စည်းမျဉး်၄.၁) 
 

၁၂။   (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းများ၏ကျနး်မာေရးကို ကာကယ်ွေစာင့်ေရှာက ်

ရနအ်ာမခသံည့်အေနြဖင့် အာမခေံပလစီတစခ် ု ထားရိှေပးရမည်ြဖစ်ပီး သေဘာ 

ဝနထ်မ်းများ သေဘာေပတင်ွ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဉအ်တွင်း ကျနး်မာေရး     

ေစာင့်ေရှာကမ်ခံယူခင့်ွကို လံုေလာကစ်ွာရရိှေရးအတကွ ် ယင်းအာမခေံပလစတီွင ်

ေဖာ်ြပပါရိှေအာင် စစီဉေ်ပးရမည်။ အာမခေံပလစသီည် သေဘာဝန်ထမ်းများ 

အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်ပါ ကာလအတိုင်း အကျးံဝင်ရမည်။ 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအချကမ်ျားအား ေဆာင်ရ�က်ထားရိှြခင်းကို 

ေသချာေစရမည်- 

(၁) သေဘာဝန်ထမ်းများသည် ဆပ်ိကမ်းသုိ ဆိုက်ေရာကစ်ဉ် တတ်ိုင်သမ 

ောှင့်ေးှကန�်ကာမမရိှဘ ဲ အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာဆရာဝန် သုိမဟုတ ်

သွားဆရာဝန်ထံသို သွားေရာကြ်ပသခင့်ွရိှြခင်း၊ 
 

(၂) သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်းသည် သေဘာေပတင်ွြဖစေ်စ၊ ဆပ်ိကမ်းသုိ 

ဆိုကေ်ရာကေ်နစဉြ်ဖစေ်စ သေဘာဝန်ထမ်းက ကနုက်ျစရိတ ် စိုကထု်တ်ရန ်

မလုိေသာ သွားဘက်ဆိုင်ရာကျနး်မာေရးအပါအဝင် ကျနး်မာေရး ေစာင့်

ေရှာကမ်ကို ခစံားခင့်ွရှိြခင်း၊ 

(၃) ကျနး်မာေရးြမင့်တင်မှင့် ပညာေပးမအစီအစဉ်များကဲ့သုိေသာ ကျနး်မာေရး 

ေစာင့်ေရှာကမ်အတကွ်ကိတင်ကာကွယ်သည့် သဘာဝရိှေသာ အစအီမံများ 

ကိုေဆာင်ရ�ကေ်ပးြခင်း။ 
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(ဂ) သေဘာတိုင်းသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလပ်ုသမားအဖဲွချပ် (ILO)၊ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) င့်ှ ကမာ့ကျနး်မာေရးအဖဲွချပ် (WHO) တို 

ပူးေပါင်းြပစေုသာ ေနာကဆ်ုံးထုတြ်ပန်ထားသည့် သေဘာများအတကွ ်ိုင်ငံတကာ 

ေဆးပညာဆိုင်ရာ လမ်းနခ်ျက၊် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) 

ကထုတြ်ပန်ထားသည့် ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုနစ်ည်များေကာင့် ေပေပါက်သည့် 

မေတာ်တဆမများ၌ အသံုးြပရန်အတကွ ် ေဆးပညာရပ်ဆိင်ုရာ ေရှးဦးြပစြုခင်း 

လမ်းနခ်ျက်င့်ှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလပ်ုသမားအဖဲွချပ် (ILO)၊ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖဲွချပ် (IMO) င့်ှ ကမာ့ကျနး်မာေရးအဖဲွချပ် (WHO) တို 

ပူးေပါင်းြပစေုသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပင်လယ်ေရေကာင်း သေဘာဝနထ်မ်း 

ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း လမ်းနခ်ျကတ်ိုင့်ှတက ွိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒ အေထာက ်

အထားစာရ�ကစ်ာတမ်းများင့်ှ လမ်းနခ်ျက်များပါ သတ်မှတခ်ျကမ်ျားအရ 

သေဘာအရ�ယ်အစားများင့်ှ ကိုကည်သီည့် ေဆးဝါးသုိေလှာင်ုံ၊ ေဆးခနး်သံုး 

ပစည်းများင့်ှ ေဆးကသုမဆိုင်ရာ လမ်းနခ်ျကမ်ျားကို သေဘာေပတွင ်

သယ်ေဆာင်ထားရှိရမည်။ 

(ဃ) ခရီးသည်ဦးေရ ၁၀၀ င့်ှအထက ် တင်ေဆာင်ေသာ သေဘာများသည ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသွားခရီးစဉတ်င်ွ သာမန်အားြဖင့် ၃ ရကအ်ထက်ကာြမင့်လင် 

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ်ေပးရန်အတကွ ် အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ ဆရာဝန ်

တစဦ်းကို သေဘာေပတင်ွ တာဝနခ်ျထားရိှရမည်။ 
 

(င) ဆရာဝနမ်တင်ေဆာင်ေသာ သေဘာတိုင်းသည် STCW ကနွဗ်င်းရှင်းပါ လုိအပ်ချက ်

များင့်ှအညီ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ်တွင် ေလ့ကျင့်သင်ယူပီး တတက်မ်းသည့် 

သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်း အနည်းဆုံးထားရှိရမည်။ 

(စ) ဦးစးီဌာနက သတမှ်တထ်ားေသာ ေဆးဘကဆ်ိုင်ရာ မှတတ်မ်းပံုစကံိုသာ 

ေရယာဉ်မှးင့်ှတက ွသကဆ်ိုင်ရာ ဆပ်ိကမ်းင့်ှ သေဘာေပရှ ိေဆးဝန်ထမ်းတိုက 

အသံုးြပရမည်။ 

သေဘာေပ၌တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလပ်ုနည်းများ (စည်းမျဉး် ၅.၁.၅) 
 

၁၃။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ 

 ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်အား ချ ိးေဖာက်သည်ဟု စွပ်စွဲမအေပ သေဘာဝနထ်မ်း 
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 တစဦ်း၏ တိုင်ကားချကက်ို တရားမတမရိှပီး၊ ထိေရာကြ်မနဆ်နစ်ာွ အေရးယူ 

 ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစရန ် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ငှ့် 

 ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စည်းမျဉး် ၅.၁.၅ င့်ှ စသံတမှ်တခ်ျက ် ေအ ၅.၁.၅ တိုအရ 

 လုိအပ်ေသာ  သေဘာေပ၌ တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတစရ်ပ် 

 ေဆာင်ရ�က်ထားရိှေရးကို ေသချာေစရမည်။ 

(ခ) သေဘာေပ၌ တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတင်ွ ပူးတွဲပါေသာ သုိမဟတု ်

ကိုယ်စားြပေသာ သေဘာဝနထ်မ်း၏ရပုိင်ခွင့်အခင့်ွအေရးများအြပင် တိုင်ကားြခင်း 

ေဆာင်ရ�က်သည့်အတကွ် သေဘာဝန်ထမ်းသို ြဖစ်လာိုင်ဖွယ်ရိှေသာ မတရား ဖိှိပ် 

ဆကဆ်ခံရံြခင်းတိုအတွက ်ကာကွယ်ေပးထားမများလည်း ပါဝင်ရမည်။  မတရား 

ဖိှိပ်ဆက်ဆခံရံြခင်းဆိုရာ၌ သိသာထင်ရှားစွာ ဥပါဒြ်ဖစေ်စြခင်း သုိမဟတ်ု 

မလုိတမာြဖင့် ြပလုပ်ထားြခင်းမရိှေသာ တိုင်ကားမကို ြပလုပ်ထားသည့် သေဘာ 

ဝနထ်မ်းသုိ အြခားမည်သူတစဦ်းကမဆို ြပလုပ်ေသာ ဆိုးရ�ားထိခိုကေ်စသည့် 

အြပအမူ ြဖစသ်ည်။ 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာတစစ်းီစးီတင်ွ လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝနထ်မ်း 

အားလံုးတိုကို သေဘာေပ၌ တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းမိတတစစ်ုံစ ီ 

ရရိှေရး ေဆာင်ရ�ကထ်ားရိှမကို ေသချာေစရမည်။ အဆိုပါမိတတွင် ဦးစးီဌာနသုိ 

ဆကသွ်ယ်ရန ် အချက်အလက်များ၊ ထုိသုိမဟုတလ်င် သေဘာဝနထ်မ်းေနထုိင်ရာ 

ိုင်ငံရိှ ကမ်းကျင်ေသာ အခင့်ွအာဏာရိှသူ၊ သေဘာေပ၌ တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုိကန်ာေစရန ် အြခားနည်းြဖင့်ေြဖရှင်းကညီူသူ၊ သေဘာ 

ဝနထ်မ်းများ၏ တိုင်ကားချကအ်ေပတင်ွ အတင်ွးေရးကို ထနိး်သိမ်းေသာမူြဖင့် 

သမာသမတ်ကျစာွ အ�ကံာဏေ်ပးိုင်သူ၊ သေဘာေပရိှ ေဆာင်ရ�ကေ်ပးိုင်သည့် 

ပုဂိလ်တစဦ်း သုိမဟတု ်ပုဂိလ်များ၏ အမည်များ လည်းပါဝင်ရမည်။ 

(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် တိုင်ကားလာမတိုင်းအား ြဖစ်ိုင်သမ ေအာက ်ေြခအဆင့်များ 

တင်ွသာ ေြပလည်ညိင်းမ ရရိှိုင်ေစေရးကိ ု ေသချာေစရမည်။ သေဘာဝနထ်မ်း 

များသည် ၎င်းတို၏တိုင်ကားချကအ်ား ေရယာဉမှ်းအြပင် သင့်ေလျာ်ေသာ ြပင်ပ 

အာဏာပုိင်များထံသုိလည်း တိုက်ိုကတ်င်ြပခင့်ွရိှရမည်။ 
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လုပ်ခေပးေချြခင်း(စည်းမျဉး်၂.၂) 
 

၁၄။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းများ အလုပ်ခန�ထ်ားမဆိုင်ရာ သေဘာတ ူ

 စာချပ်င့်ှ စေုပါင်းေတာင်းဆိုညိင်းသေဘာတစူာချပ်အရ အလုပ်ခန�်အပ ်

 ထားေသာ သေဘာဝနထ်မ်း၏လစာကိ ု တစလ်ထက်ပုိမကာေစဘဲ ေပး ေချ 

 ေဆာင်ရ�က်ရန ်ေသချာေစရမည်။ 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို၏ လုပ်ခှင့် လုပ်ခ 

လဲေြပာင်းေပးြခင်းကဲ့သုိေသာ တရားဝင်ခင့်ွြပထားသည့် လစာတ်ယူမ တစရ်ပ် 

ရပတ်ိုပါဝင်သည့် လစဉေ်ငွစာရင်းရှင်းတမ်းတစခ် ု ရရိှခွင့်ကို ေသချာေအာင ်

ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 
 

(ဂ) ေငွေကးလဲလှယ်မနး်ထားသည် သေဘာဝန်ထမ်းများအတကွ ်အသာရမ မရိှေသာ 

နး်ထားမြဖစေ်စရ။ 

(ဃ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာဝနထ်မ်းမ ှ ၎င်းတို၏လုပ်ခအားလံုးြဖစေ်စ၊ တစစ်တိ ်

တစပုိ်င်းြဖစေ်စ ၎င်းတို၏မိသားစမုျား သုိမဟုတ ် မီှခိုသူ သုိမဟတု် ဥပေဒ 

ေကာင်းအရ အကျ ိးခစံားခင့်ွရိှသူထံသို လဲေြပာင်းေပးသည့် နည်းလမ်းများကို စမီ ံ

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးရမည်။ ထုိသုိေဆာင်ရ�ကရ်ာတွင် သေဘာဝန်ထမ်းများမှ ၎င်းတို၏ 

မိသားစုများထံသုိ လုပ်ခလဲေြပာင်းိုင်ေသာ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းများ 

ပါဝင်သည်- 

(၁) သေဘာဝန်ထမ်းများေဆာင်ရ�က်ိုင်သည့် စနစတ်စရ်ပ်ြဖစ်သည့် သေဘာ 

ဝနထ်မ်းများအလုပ်စတင်ခန�အ်ပ်သည့်အချနိ ် သိုမဟတု ် အလုပ်လုပ်ေနစဉ ်

ကာလအတင်ွး ၎င်းတို၏မိသားစုထံသို လုပ်ခလစာ တစစ်တိတ်စပုိ်င်းအား 

ခွဲေဝရနဆ်ရိှပါက ပံုမှနက်ာလ၌ ဘဏမှ်လဲေြပာင်းေပးြခင်း သုိမဟုတ် 

အလားတူအစအီစဉတ်စ်ရပ်၊ 

(၂) သေဘာဝန်ထမ်းများက အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့်ပုဂိလ် သုိမဟုတ် 

ပုဂိလ်များထံသုိ လုပ်ခလစာတိုက်ိုကလ်ဲေြပာင်းမကို သတမှ်တခ်ျနိ်အတိုင်း 

ေပးိုင်ေသာ သတမှ်တြ်ပာနး်ချကတ်စခ်။ု 

(င) အပုိဒ်ခွဲ (ဃ) အရ ေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ ဝနေ်ဆာင်ေကးေငွတစရ်ပ်ရပ်သည ်

သင့်ေလျာ်သည့် ပမာဏြဖစရ်မည်။ 
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(စ) ပင်လယ်ဓါးြပမေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လကန်ကက်ိုင်လုယကမ်ေကာင့် ေသာ် 

လည်းေကာင်း သေဘာေပတင်ွြဖစေ်စ သုိမဟတု် သေဘာေပမဟတုေ်သာ အြခား 

ေနရာတင်ွြဖစေ်စ သေဘာဝနထ်မ်းအား ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခံရြခင်းေကာင့် သေဘာ 

ဝနထ်မ်း၏လစာေငွင့်ှ စသံတမှ်တခ်ျက် ေအ ၂.၂ ၊ စာပုိဒ်(၄) အရ ေဖြပထားေသာ 

ေငွလဲပုိြခင်းအပါအဝင် သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�ထ်ားမဆိုင်ရာ သေဘာတူ 

စာချပ် သုိမဟတု် သကဆ်ိုင်ရာ စေုပါင်းေတာင်းဆိုညိင်း သေဘာတစူာချပ် 

သုိမဟတု် သကဆ်ိုင်ရာိုင်ငံ၏ြပည်တင်ွးဥပေဒ အရ အြခားရပုိင်ခွင့်များအားလံုး 

အား သေဘာဝနထ်မ်း ဖမ်းဆးီထိနး်သိမ်းခထံားရချနိ် တစ်ေလာက်လံုးမှသည် 

လွတေ်ြမာကခ်ျနိ်ှင့် စသံတမှ်တခ်ျကေ်အ ၂.၅.၁ အရ သတမှ်တ်ထားသည့် 

ေနရပ်သုိ ြပနလ်ည်ပုိေဆာင်ေပးပီးသည်အထိြဖစေ်စ သုိမဟတု် ဖမ်းဆးီထိနး်သိမ်း 

ခရံထားချနိ်အတင်ွး သေဘာဝန်ထမ်း ေသဆုံးသွားပါက သကဆ်ိုင်ရာိုင်ငံ၏ 

ြပည်တင်ွးဥပေဒ သုိမဟတု ် စည်းမျဉး်တိုပါ သတမှ်တခ်ျက်များအရ ေသဆုံးသွား 

သည့်ေန�အထိြဖစေ်စ ဆကလ်ကေ်ပးရမည်ြဖစ်သည်။ ပင်လယ်ဓါးြပမင့်ှ 

လကန်ကက်ိင်ုလုယကမ် အနက်အဓိပါယ်သည် သေဘာဝနထ်မ်းများ အလုပ်ခန� ်

ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ် ေခါင်းစဉေ်အာကရိှ် အပုိဒ် ၄ ၊ အပုိဒ်ခွဲ (ဈ) တင်ွ 

ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်းပင်ြဖစ်သည်။  

 

ေနရင်းေဒသသုိြပနလ်ည်ပုိေဆာင်ြခင်းအတကွ ်ေငွေကးအာမခံ(စည်းမျဉး်၂.၅) 
 

၁၅။ (က) သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်းသည် ေနရင်းေဒသသိုြပနရ်န ် ြဖစေ်ပလာလင် သေဘာ 

 ပုိင်ရင်ှသည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ 

 ြပင်ဆင်ချက၏် စသံတ်မှတခ်ျက ် ေအ ၂.၅.၂ ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားင့်ှ ကိုကညီ်သည့် 

 တာဝန်ရိှမတစရ်ပ်ရပ်ြဖစ်ေသာ သကတ်မ်းရှိ အာမခေံပလစီတစခ်ု သုိမဟတု ်

 အြခားလံုေလာကေ်သာ ေငွေကးအာမခ ံေဆာင်ရ�ကထ်ားရိှမကို ေသချာေစရမည်။ 

(ခ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ေငွေကးအာမခေံပးသူက အတည်ြပေထာကခ်ခံျက ် ေငွေကး 

အာမခ ံ သုိမဟတု ် အြခားအာမခ ံ ေပလစ၏ီ အေထာက်အထား သုိမဟတု ်

လကမှ်တတ်စခ်တုိုကို သေဘာေပတင်ွ သယ်ေဆာင်ထားရိှရန ် ေသချာေစရမည်။ 

ယင်းမိတတစစ်ုံကို သေဘာဝနထ်မ်းများ သိသာေစရနသ်ေဘာေပရိှ ြမင်သာေသာ 

ေနရာတင်ွထားရှရိမည်။ 
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(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် သေဘာေပတင်ွ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန ် ခန�အ်ပ်ထားသည့် 

သေဘာဝန်ထမ်းတစဦ်းအား သေဘာေပမှစွန�ခ်ာွသည့်အခါ ကညူီေထာကပ့ံ် 

ေပးိုင်ရန်အတကွ ် ေငွေကးအာမခလံက်မှတ်တစခ်၏ု သကတ်မ်းရိှေစေရးကို 

ေသချာေစရမည်။ သေဘာဝနထ်မ်းတစဦ်း သေဘာေပမှ စနွ�ခ်ာွြခင်းဆိုရာ၌ 

ယင်းအဓပိါယ်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ 

ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ ြပာနး်ချကမ်ျားင့်ှ သေဘာဝနထ်မ်းများ အလုပ်ခန�် 

ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်ပါ အချက်များကို ချ ိးေဖာက၍် သေဘာပုိင်ရင်ှမှ- 

 (၁) သေဘာဝန်ထမ်း ေနရင်းေဒသသုိ ြပန်ရန်အတကွ ် ကနု်ကျစရိတက်ို 

 မေပးေသာအခါ၊ 

 (၂) လုိအပ်ေသာ ြပြပင်ထိနး်သိမ်းမှင့် အေထာကအ်ပ့ံများမရှဘိ ဲ သေဘာ 

 ဝနထ်မ်းအားထားခဲ့ေသာခါ၊  

 (၃) စာချပ်ပါ အခေကးေငွများကို စှလ်ထကပုိ်ေသာကာလြဖင့် ေပးေချရန် 

 ပျကက်ကွ်မအပါအဝင် သေဘာဝန်ထမ်းအား တစ်ဖက်သတအ်ားြဖင့် 

 သေဘာတေူစေသာအခါများတင်ွ အကျးံဝင်သည်။ 

(ဃ) ေငွေကးအာမခေံပးသူ တစဦ်းထကပုိ်လင် ေပးသူတစဦ်းချင်းစကီ ေပးအပ်သည့် 

စာရ�ကစ်ာတမ်းအေထာကအ်ထားတိုကို သေဘာေပတွင် သယ်ေဆာင်ထားရိှရ 

မည်။ 

(င) လကမှ်တ ် သုိမဟတု ် အြခားသကေ်သခံစာရ�ကစ်ာတမ်းတင်ွ ပင်လယ်ေရေကာင်း 

အလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက၏် ေနာက်ဆကတ်ွဲ      

ေအ၂-၁ အရ လုိအပ်သည့်အချကအ်လကမ်ျား ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပီး အဂလိပ်ဘာသာ 

သုိမဟတု ်အဂလိပ်ဘာသာသုိ ြပနဆ်ိုချကအ်ား ပူးတွဲပါရှရိမည်။ 

(စ) ပင်လယ်ဓါးြပမေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လကန်ကက်ိုင် လုယကမ်ေကာင့် 

ေသာ်လည်းေကာင်း သေဘာေပတွင်ြဖစေ်စ သုိမဟတု် သေဘာေပ မဟတုေ်သာ 

အြခားေနရာတွင်ြဖစေ်စ သေဘာဝနထ်မ်းအား ဖမ်းဆးီထနိး်သိမ်းခံရြခင်းမှလဲွ၍ 

ြပည်တင်ွးဥပေဒ သုိမဟတု ်  စည်းမျဉး် သုိမဟတု် စေုပါင်းေတာင်းဆိုညိင်း 

သေဘာတစူာချပ်အရ သတမှ်တ်ထားေသာ အချနိက်ာလအတင်ွး သေဘာဝနထ်မ်း 

များမှ ၎င်းတို၏ေနရပ်ြပနခ်င့်ွအား မေတာင်းဆိုပါက ထုိခစံားပုိင်ခင့်ွ ပျကြ်ပယ် 

ိုင်သည်။ 
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ေငွေကးအာမခှံင့်စပ်လျဉး်၍ သေဘာပုိင်ရှင်၏ တာဝနရိှ်မ (စည်းမျဉး်၄.၂) 
 

၁၆။ (က) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ 

 ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စသံတမှ်တခ်ျကေ်အ ၄.၂ ပါ လုိအပ်ချကမ်ျားင့်ှ ကိုကည် ီ

 သည့် လုပ်ငနး်ခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုကဒ်ဏ်ရာရမ၊ နာမကျနး်ြဖစမ် သုိမဟတု ်အရာယ ်

 ြဖစမ်များအတကွ ် သေဘာဝနထ်မ်းတစဦ်းကို ေလျာ်ေကးေပးရန ် သေဘာပုိင်ရှင်၏ 

 လံုေလာကေ်သာ တာဝနရိှ်မှင့်  ကိုက်ညီလာမည့် သကတ်မ်းရှ ိ အာမခံ ပဋိညာဉ် 

 တစခ် ုသုိမဟတု ်အြခား ေငွေကးအာမခ ံေဆာင်ရ�ကထ်ားရိှမကို ေသချာေစရမည်။ 

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

ကိုယ်စားလှယ် သိုမဟုတ ် လျာထားသတမ်တှထ်ားသည့် အကျ ိးခစံားခင့်ွရိှသ ူ

တစဦ်းဦးအား သေဘာဝနထ်မ်း ေသဆုံးြခင်းသုိမဟတု ် နာတာရှည်သနမ်စမ်ွး 

ြဖစြ်ခင်းေကာင့် ေပးေချရမည့် ေလျာ်ေကးတစရ်ပ်ရပ်ေအာက် ေလျာ့နည်းသည့် 

ပမာဏကို လကခ်ံရနဖိ်အားမေပးရ။ 

(ဂ) သေဘာပိင်ုရှင်သည် ေငွေကးအာမခေံပးသူက ထုတေ်ပးထားသည့် လကမှ်တ ်

တစခ် ု သုိမဟတု ် အြခားေငွေကးအာမခ ံ သက်ေသခံစာရ�ကစ်ာတမ်းကို သေဘာ 

ေပတင်ွ သယ်ေဆာင်ထားရိှရန ် ေသချာေစရမည်။ ယင်းမိတတစစ်ုံကို သေဘာ 

ဝနထ်မ်းများ သိေစိုင်ရန ်သေဘာေပရိှ ြမင်သာေသာေနရာတင်ွ ထားရိှရမည်။ 

(ဃ) ေငွေကးအာမခေံပးသူတစဦ်းထကပုိ်သည့်အခါ ေပးသူတစဦ်းချင်းစီ၏ ေပးအပ ်

ထားသည့် စာရ�ကစ်ာတမ်းအေထာကအ်ထားကို သေဘာေပတင်ွ သယ်ေဆာင် 

ထားရိှရမည်။ 

(င) လကမှ်တ ် သုိမဟတု် အြခားေငွေကးအာမခသံကေ်သခ ံ စာရ�ကစ်ာတမ်းတင်ွ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကနွ်ဗင်းရင်ှး၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ ြပင်ဆင်ချက်၏ 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ ေအ ၄-၁ တင်ွလုိအပ်သည့် အချကအ်လကမ်ျား ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပီး 

အဂလိပ်ဘာသာ သုိမဟုတ ်အဂလိပ်ဘာသာသုိ ြပနဆ်ိုချက်အား ပူးတွဲပါရိှရမည်။ 
 

(စ) ေလျာ်ေကးေငွတစ်ရပ်ေပးရန ် ေတာင်းဆိသူုများသည် ပင်လယ်ေရေကာင်း 

အလုပ်သမား ကနွဗ်င်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ င့်ှ ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ ေနာက်ဆကတ်ွဲဘ ီ

၄-၁ တွင် သတ်မှတထ်ားသည့် လကခ်ံရရိှေကာင်းင့်ှ ေြပေအးေကာင်းနမနူာပံုစံ 

(Model Receipt and Release Form) ကိုအသံုးြပရမည်။ 
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      အမည်  ………………………………… 

      ရာထူး  ………………………………… 

လကမှ်တ် ………………………………… 

ေနရာ  ………………………………… 

ရကစ်ွဲ  ………………………………… 

 

(အာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်း၏တဆံပ်ိေခါင်း သုိမဟုတ ်တဆံပ်ိတုံး) 
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ြပည့်စုံလံုေလာကေ်သာ တညီူမများ 

(မှတခ်ျက။် အသံုးမြပေသာေရးသားေဖာ်ြပချက်များကိုြခစပ်စရ်န်) 

 

အထကတ်ွင်ေဖာ်ြပထားသည်များမှလဲွ၍ ကနွဗ်င်းရှင်း၏ အပိုဒ ် ၆ ၊ စာပုိဒ ် ၃ င့်ှ ၄ အရ ြပာနး် 

ထားေသာ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ြပည့်စုံလံုေလာကေ်သာ တညူမီများအား ေရးသွင်းထားသည်- 
 

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

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

မည်သည့်တညူမီကိုမ ခွင့်ြပထားြခင်းမရိှ။ 

အမည်  …………………………………….. 

     ရာထူး  ……………………………………. 

လကမှ်တ် …………………………………….. 

ေနရာ  …………………………………….. 

ရကစ်ွဲ  …………………………………….. 

 

(အာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်း၏တဆံပ်ိေခါင်း သုိမဟုတ ်တဆံပ်ိတုံး) 
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ကင်းလွတခ်ွင့်များ 

(မှတခ်ျက။် အသံုးမြပေသာေရးသားေဖာ်ြပချက်များကိုြခစပ်စ်ရန်) 

 

ကနွဗ်င်းရင်ှးပါေခါင်းစဉ ် ၃ ၏ ြပာနး်ချကမ်ျားှင့်အညီ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အခင့်ွအာဏာ 

ရိှသူက ခင့်ွြပထားေသာ ေအာကပ်ါကင်းလွတခ်င့်ွများကိုေရးသွင်းထားသည်- 
 

 

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

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

မည်သည့်ကင်းလွတခ်င့်ွကိုမခင့်ွြပထားြခင်းမရိှ။ 

အမည်  …………………………………….. 

         ရာထူး  ……………………………………. 

လကမှ်တ် …………………………………….. 

ေနရာ  …………………………………….. 

ရကစ်ွဲ  …………………………………….. 

 

(အာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်း၏တဆံပ်ိေခါင်း သုိမဟုတ ်တဆံပ်ိတုံး) 


