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ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်
ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာေကာင်း
ေကညာချက်၊ အပိုင်း (၁)
(ဤေကညာချက်သည်သေဘာများ၏ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာလက်မှတ်ှင့်
ပူးတွဲထားရှိရမည်)

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
၏အခွင့်အာဏာအရထုတ်ြပန်ြခင်း
ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊

၂၀၀၆

ှင့်

ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ

ြပာန်းချက်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်တွင်ရည်န်းထားသည့် သေဘာသည်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေကာင်း
သေဘာအမည်

အဖွဲချပ်(IMO) တွင်

လုံးေပါင်းတန်ချန်ိ

မှတ်ပုံတင်ထားေသာနံပါတ်

ကွန်ဗင်းရှင်း၏ စံသတ်မှတ်ချက်ေအ ၅.၁.၃ ှင့်အညီ ထားရှိရသည်။
အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ

အခွင့်အာဏာရှိသူကိုယ်စား

ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသူ ေကညာသည်မှာ(က)

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ
ြပာန်းချက်များကို ိုင်ငေ
ံ တာ်၏ လိုအပ်ချက်များတွင် ေအာက်ပါ ရည်န်းထား
သည့အ
် တိုင်း အြပည့်အဝ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားသည်။

(ခ)

ိုင်ငံေတာ်၏ လိုအပ်ချက်များသည် ေအာက်ပါရည်န်းထားသည့် ိုင်ငေ
ံ တာ်၏
ြပာန်းချက်များတွင် ပါဝင်ပီး၊ ထိုြပာန်းချက်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရှင်းလင်းချက်
များကို လိုအပ်သည့် ေနရာများတွင် ြပာန်းထားသည်။
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(ဂ)

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ှင့် ယင်း၏ ြပင်ဆင်ချက်ပါ
ပုဒ်မ ၆၊ စာပိုဒ် ၃ ှင့် ၄ အရ သိသာထင်ရှားေသာ တူညီမများ၏ အေသးစိတ်
အချက်အလက်များကို

<ိုင်ငံေတာ်၏

လိုအပ်ချက်များ

ေအာက်တွင်ရှိေသာ

သက်ဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များအလိုက်> <ဤရည်ရ�ယ်ချက် အတွက် ေအာက်ပါ
ပုဒ်မတွင်

ြပာန်းထားသည်>

(မသက်ဆိုင်ေသာေရးသား

ေဖာ်ြပချက်များကို

ြခစ်ပစ်ရန်)
(ဃ)

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ ြပင်ဆင်ချက်ပါ
ေခါင်းစဉ် ၃ ှင့်အညီ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ခွင့်ြပထား
သည့်

ကင်းလွတ်ခွင့်များအား

ဤရည်ရ�ယ်ချက်အတွက်

ြပာန်းထားသည်ကို

ေအာက်ပါအပိုင်းတွင် ရှင်းလင်းစွာန်ြပထားသည်။
(င)

ိုင်ငံေတာ်၏ဥပေဒအရ

သေဘာအမျးအစားတစ်
ိ
မျးမျ
ိ း၏
ိ

သီးြခားလိုအပ်ချက်

များကို ေအာက်ပါသက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များတွင် ရည်န်းကိုးကားထားသည်။
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အငယ်ဆုံးရှိရမည့်အသက် (စည်းမျဉ်း ၁.၁)
၁။

ြမန်မာအလံလင့်ထူထားသည့်

သေဘာတစ်စီးေပတွင်

အလုပ်ခန�်အပ်

သိုမဟုတ်

ငှားရမ်းပီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ိုင်သူ၏ အငယ်ဆုံးရှိရမည့် အသက်မှာ ၁၈ ှစ် ြဖစ်သည်။
ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမလက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်း (စည်းမျဉ်း ၁.၂)
၂။

(က)

သေဘာပိုင်ရှင်က

၎င်းအလုပ်ခန�်အပ်ထားသည့်

သေဘာတစ်စီးစီးေပတွင်

သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးသည်

စတင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပမီ

သေဘာေပတွင်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်းကို ေထာက်ခံထားသည့်
သက်တမ်းရှိ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ လက်မှတ်တစ်ခုအား ကိုင်ေဆာင် ထားသည်ကို
ေသချာေစရမည်။
(ခ)

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနက အမိန�်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၇/၂၀၁၈
ြဖင့်ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ

သေဘာဝန်ထမ်းများ၏

သက်ေသခံလက်မှတ်များအတွက်

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်းှင့်

လမ်းန်ချက်

သိုမဟုတ်

ေနာက်ဆက်တွဲ

လမ်းန်ချက်ှင့်အညီ သေဘာဝန်ထမ်းများကို ဦးစီးဌာနက အတည်ြပထားသည့်
ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ

ဆရာဝန်များမှ

ကျန်းမာေရး

သက်ေသခံလက်မှတ်များ

ထုတ်ေပးရမည်။
(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆရာဝန်များက ထုတ်ေပးသည့် ကျန်းမာေရး
သက်ေသခံလက်မှတ်များကိုလည်း လက်ခံသည်(၁)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ် (ILO) ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ေရေကာင်းအဖွဲချပ် (IMO) က ထုတ်ြပန်ထားသည့် သေဘာဝန်ထမ်းများ
အတွက် ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်
ချက်များ (ေနာက်ဆက်တွဲ လမ်းန်ချက်အပါအဝင်) ှင့် အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖွဲချပ်

(IMO)၊

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

အလုပ်သမား

အဖွဲချပ် (ILO) ှင့် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲချပ် (WHO) တိုမှ
ထားေသာ
များအား

အြခားသက်ဆိုင်သည့်
အကမ်းတဝင်ရှိသည့်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ထုတ်ြပန်

လမ်းန်ချက်

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား
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ကွန်ဗင်းရှင်း အဖွဲဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံက အသိအမှတ်ြပထားသည့် ဆရာဝန်
တစ်ဦး၊ သိုမဟုတ်
(၂)

၁၉၇၈ ခုှစ်၊ သေဘာဝန်ထမ်းများေလ့ကျင့်ေရး၊ ကမ်းကျင်မလက်မှတ်
ထုတ်ေပးေရးှင့်

အလှည့်ကျေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရး

တာဝန်ထမ်း

ေဆာင်ရန် စံများသတ်မှတ်ထားသည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းှင့်
ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်

(STCW

ကွန်ဗင်းရှင်း)

ပါ

ြပာန်းချက်များအား

အြပည့အ
် ဝအကျးသက်
ိ
ေရာက်မရှိေကာင်း လက်ေတွြပသပီးေသာ STCW
ကွန်ဗင်းရှင်း အဖွဲဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံက အသိအမှတ်ြပထားသည့် ဆရာဝန်
တစ်ဦး။
(ဃ)

ကျန်းမာေရးသက်ေသခံလက်မှတ်တွင်

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးသည့်

ေန�မှစ၍

သတ်မှတ်ထားေသာ သက်တမ်းကာလကို ေဖာ်ြပရမည်။ ကျန်းမာေရးသက်ေသခံ
လက်မှတ်၏ အများဆုံးသက်တမ်းကာလသည် ဓာတုေဗဒပစည်း သယ်ေဆာင်
သည့် သေဘာတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ အပါအဝင် အသက် ၁၈ ှစ်မှ အသက် ၅၅
ှစ်အထိ သေဘာဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ၂ ှစ်ှင့် အသက် ၅၅ ှစ် အထက်
သေဘာဝန်ထမ်းများအတွက် ၁ ှစ်ထက် ေကျာ်လွန်ြခင်း မရှိေစရ။ အသိအမှတ်ြပ
ဆရာဝန်က သေဘာဝန်ထမ်း၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနများအရ လက်မှတ်၏
သက်တမ်းကာလကို ၂ ှစ် ေအာက်ေလျာ့နည်း၍ ထုတ်ေပးိုင်သည်။
(င)

သေဘာဝန်ထမ်း၏ ကျန်းမာေရးသက်ေသခံလက်မှတ်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်း
အလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စံသတ်မှတ်ချက်
ေအ ၁.၂ ပါ လိုအပ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီရမည်။

သေဘာဝန်ထမ်းများ၏အရည်အချင်း (စည်းမျဉ်း၁.၃)
၃။ (က)

သေဘာတစ်စီးစီးေပတွင်

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့်

သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည်

ေလ့ကျင့်သင်ယူထားြခင်း သိုမဟုတ် အရည်အချင်း ြပည့်မီေကာင်း ေထာက်ခံချက်
ရရှိထားြခင်း သိုမဟုတ် ၎င်းတို၏တာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် အရည်အချင်း
ြပည့်မီြခင်းရှိရမည်။
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(ခ)

သေဘာတစ်စီးစီးေပတွင်
သေဘာေပတွင်

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့်

တစ်ကိုယ်ေရ

သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည်

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး

သင်တန်းကို

ေအာင်ြမင်စွာ ေလ့ကျင့်သင်ယူပီးြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

သေဘာပိုင်ရှင်များသည် သေဘာဝန်ထမ်းများကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေရေကာင်း
အဖွဲချပ်

(IMO)

က

ချမှတ်ကျင့်သုံးထားသည့်

စာချပ်စာတမ်းများှင့်အညီ

မြဖစ်မေန

ေလ့ကျင့်သင်ယူထားြခင်းှင့်

လိုက်နာရမည့်
ေထာက်ခံချက်

လက်မှတ်တိုကို အထက်ပါ အပိုဒ်ခွဲ (က) ှင့် (ခ) ၏ လိုအပ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမ
ရှိေစရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
သေဘာဝန်ထမ်းများအလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်(စည်းမျဉ်း၂.၁)
၄။

(က)

သေဘာတစ်စီးစီးေပတွင်
သေဘာဝန်ထမ်းများ

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့်

အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ

သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်း၌

သေဘာတူစာချပ်မူရင်း

တစ်ခု

ရှိရမည်ြဖစ်ပီး ထိုစာချပ်တွင် သေဘာဝန်ထမ်းှင့် သေဘာပိုင်ရှင် သိုမဟုတ်
သေဘာပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်တိုက လက်မှတ်ေရးထိုးထားရမည် သိုမဟုတ်
၎င်းတိုသည် အလုပ်သမားများ မဟုတ်ခဲ့လင် စာချပ်အေထာက်အထား သိုမဟုတ်
တူညီေသာအစီအမံများ

ရှိရမည်ြဖစ်ပီး

ဤကွန်ဗင်းရှင်း၏

လိုအပ်ချက်အရ

သေဘာေပတွင် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ အလုပ်ှင့် ေနထိုင်မ အေြခအေန
များကို ေထာက်ပံ့ေပးထားရမည်။
(ခ)

သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းသည်

လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းမြပမီ

သေဘာဝန်ထမ်းများ

အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို စစ်ေဆးခွင့်
ှင့်

အ�ကံာဏ်ရယူခွင့်ရှိရမည့်အြပင်

ကိုလည်း
ြပည်စုံစွာ

သေဘာဝန်ထမ်းများ၏
သိရှိနားလည်ြခင်းြဖင့်

အြခားေသာခံစားခွင့်

အခွင့်အေရးှင့်

အေြခအေနများ

တာဝန်ဝတရားများအေပ

သေဘာတူစာချပ်တွင်

လွတ်လပ်စွာ

ထည့်သွင်းိုင်ေစရမည်။
(ဂ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် အလုပ်ခန�်ထားြခင်းှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းချက်များကို
ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားေသာ

သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းှင့်

ချပ်ဆိုထားသည့်

သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ် မိတတစ်စုံစီကို
ေရယာဉ်မှးအပါအဝင် သေဘာဝန်ထမ်းက လွယ်ကူစွာရယူိုင်ရန်ှင့် ဆိပ်ကမ်း

6

များတွင် စစ်ေဆးခွင့်ရှိေသာ သက်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အခွင့်အာဏာ
ရှိသည့် အရာရှတ
ိ စ်ဦးက ြပန်လည်သုံးသပ်ိုင်ရန်အတွက် သေဘာေပတွင်ေသချာ
စွာထားရှိရမည်။
(ဃ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်

သေဘာဝန်ထမ်းများအား

သေဘာဝန်ထမ်း

သက်ေသခံ

မှတ်တမ်းစာအုပ်ကဲ့သိုေသာ အလုပ်ခန�်ထားြခင်းမှတ်တမ်းဝင်သည့် စာရ�ကစ
် ာတမ်း
အေထာက်အထားတစ်ခုကို
စာတမ်း

ေသချာစွာေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ပီး

အေထာက်အထားတွင်

သေဘာဝန်ထမ်း၏

အဆိုပါ

စာရ�က်

ရာထူးအဆင့်အတန်း

သိုမဟုတ် လုပ်ခှင့် စပ်လျဉ်းေသာ အချက်အလက်များ မပါရှိေစရ။
(င)

ြမန်မာအလံလင့်ထူထားသည့်

သေဘာများေပတွင်

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်

သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စံသတ်မှတ်ချက် ေအ ၂.၁ ပါ
လိုအပ်ချက်များကို

ထည့်သွင်းထားေသာ

သေဘာဝန်ထမ်းများအလုပ်ခန�်ထားမ

ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်ကို ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံြဖင့် အသုံးြပရ
မည်။
(စ)

သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်ကို ေစာစီးစွာ
ရပ်စဲြခင်းအတွက် အေကာင်းကားရမည့်ကာလသည် အနည်းဆုံး ၇ ရက်ေအာက်
ေလျာ့နည်းြခင်းမရှိေစရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း စံသတ်မှတ်ချက်ေအ ၂.၁.၆ အရ
အချန်ိ

ကပ်၍တင်ြပေသာ

ကိစရပ်များ

သိုမဟုတ်

အေကာင်းကားစာအတွက်

အြခားအေရးကီးေသာ

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ

ကိစရပ်များအတွက်ြဖစ်ပါက

ြပစ်ဒဏ် မသတ်မှတ်ဘဲ ခွင့်ြပရမည်။
(ဆ)

စုေပါင်းေတာင်းဆိုညိင်းသေဘာတူစာချပ်ကို သေဘာဝန်ထမ်းများအလုပ်ခန�်ထား
မဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်၏

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ်

သင့်ေလျာ်သလို

ပူးတွဲ

ထားရှိရမည်။
(ဇ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်း၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစရပ်များ သိုမဟုတ်
အြခားအေရးေပကိစရပ်များေကာင့် အချန်ိ ကပ်၍တင်ြပေသာ အေကာင်းကားစာ
ကိုြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းကားစာမေပးဘဲြဖစ်ေစ၊ သေဘာဝန်ထမ်းများအလုပ်ခန�်ထား
မဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်ရပ်စဲြခင်းကို နစ်နာမေကးြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ေကးြဖစ်ေစ၊
အြမန်ေကးြဖစ်ေစ မပါဘဲခွင့်ြပရမည်။
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(ဈ)

ပင်လယ်ဓါးြပမေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊

လက်နက်ကိုင် လုယက်မေကာင့်

ေသာ်လည်းေကာင်း သေဘာေပတွင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် သေဘာေပမဟုတ်ေသာ
အြခားေနရာတွင်ြဖစ်ေစ သေဘာဝန်ထမ်းအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရြခင်းေကာင့်
သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်သည် သက်တမ်း
ေကျာ်လွန်သွားြခင်း သိုမဟုတ် အလုပ်ရှင်ှင့် သေဘာဝန်ထမ်း တဖက်ဖက်မှ
စာချပ်အား ရပ်ဆိုင်းရန် သေဘာတူထားသည့် ရက်ေကျာ်လွန်သွားြခင်း ြဖစ်ေစ
ကာမူ

၎င်းစာချပ်သည်

ပျက်ြပယ်သွားြခင်း

မရှိေစဘဲ

အကျးသက်
ိ
ေရာက်မ

ဆက်လက်ရှိေစရမည်။
ဤအပိုဒ်၏ ရည်ရ�ယ်ချက်အတွက်(၁)

ပင်လယ်ဓါးြပမ ဆိုသည်မှာ ၁၉၈၂ ခုှစ်၊ ကုလသမဂ ပင်လယ်ြပင်ဥပေဒ
ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းတွင်

ဖွင့်ဆိုထားသည့်

အနက်အဓိပါယ်အတိုင်းပင်

ြဖစ်သည်။
(၂)

လက်နက်ကိုင်လုယက်မ

ဆိုသည်မှာ

ပင်လယ်ဓါးြပ

ြပလုပ်ြခင်းမှလွဲ၍

ဥပေဒှင့် ဆန�်ကျင်သည့် ကမ်းကတ်ေသာ အြပအမူတစ်ခုခု သိုမဟုတ်
ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားမ

သိုမဟုတ်

ထိခိုက်ပျက်စီးေစေသာအြပအမူ

တစ်ခုခု သိုမဟုတ် ထိုသိုေသာ အေြခအေနြဖစ်ေစရန် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း
တိုြဖင့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ အချပ်အြခာအာဏာပိုင် ေရြပင်၊ ပိုင်နက်ပင်လယ်
ှင့်ကန်းစုေရြပင်အတွင်း သေဘာ သိုမဟုတ် သေဘာေပမှ လူပုဂိလ်များ
သိုမဟုတ်

သေဘာေပမှပစည်းများအား

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအတွက်

တိုက်ိုက်ကျးလွန်ြခင်း သိုမဟုတ် အထက်ေဖာ်ြပပါ အြပအမူများအား
ကျးလွန်ရန် လံ�ေဆာ်ြခင်း သိုမဟုတ် ရည်ရ�ယ်ချက်ရှိရှိြဖင့် ပံ့ပိုးေပးြခင်း
တိုြဖစ်သည်။
(ည)

သေဘာဝန်ထမ်းများ

အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ

ေတာင်းဆိုညိင်းသေဘာတူစာချပ်တိုသည်

သေဘာတူစာချပ်ှင့်

အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်

အဂလိပ်ဘာသာြပန်ဆိုပီး သေဘာေပတွင်ထားရှိရမည်။

စုေပါင်း

မဟုတ်ခဲ့လင်
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လိုင်စင်ရ

သိုမဟုတ်

လက်မှတ်ရ

သေဘာဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်းှင့်

သိုမဟုတ်

စည်းကမ်းှင့်

ကိုက်ညီေသာ

ပုဂလိက

အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလှယ်

လုပ်ငန်းကို အသုံးြပြခင်း (စည်းမျဉ်း၁.၄)
၅။

(က)

“သေဘာဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်းှင့် အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း” ဆိုသည်မှာ သေဘာပိုင်ရှင်ကိုယ်စား သေဘာဝန်ထမ်းများ
စုေဆာင်းြခင်း သိုမဟုတ် သေဘာပိုင်ရှင်င
ှ ့်အတူ သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်
ေနရာချထားြခင်းတွင် ပါဝင်ေသာ အြခားပုဂိလ်၊ ကုမဏီ၊ တတ်သိနားလည်ေသာ
အဖွဲ ၊ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း သိုမဟုတ် အြခားအဖွဲအစည်းတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ခ)

ိုင်ငံေတာ်ရှိ

သေဘာဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်းှင့်

အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအားလုံးသည် ဦးစီးဌာန၏ အမိန�်ေကာ်ြငာစာ
အမှတ် ၁/၂၀၁၇ (ေနာက်ဆက်တွဲလမ်းန်ချက် အပါအဝင်) အရ သေဘာဝန်ထမ်း
အလုပ်အကိုင်ဝန်ေဆာင်မလိုင်စင်ကို ေလာက်ထားရယူရမည်။
(ဂ)

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း အဖွဲဝင်ိုင်ငံများတွင် အေြခစိုက်ပီး
ထိုိုင်ငံများမှ

လိုင်စင်ထုတ်ေပးထားေသာ

အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ

သေဘာဝန်ထမ်း

စုေဆာင်းြခင်းှင့်

ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများကိုလည်း

ဦးစီးဌာနက အသိအမှတ်ြပမည်။
(ဃ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား

ကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲဝင်

မဟုတ်သည့် ိုင်ငံများတွင် တည်ရှိသည့် သေဘာဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်းှင့် အလုပ်
ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများကို အသုံးြပသည့်
အခါ ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ပါ လိုအပ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီေစရန် တတ်ိုင်သမ ေသချာေအာင်ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
(င)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း

အဖွဲဝင်

မဟုတ်သည့် ိုင်ငံများတွင် တည်ရှိသည့် သေဘာဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်းှင့် အလုပ်
ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများကို စစ်ေဆးရန်
ဦးစီးဌာနမှ

အခွင့်အာဏာလဲအပ်ထားေသာ

သိုမဟုတ်

သေဘာပိုင်ရှင်၏

အသိအမှတ်ြပအဖွဲအစည်းတစ်ခုခု

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစစ်ေဆးမ

ယရားစနစ်ြဖင့်

ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည်။ သေဘာပိုင်ရှင်သည် ဦးစီးဌာန၏ အသိအမှတ်ြပအဖွဲအစည်း
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တစ်ခုခုက စစ်ေဆးခဲ့ပီးေသာ သေဘာဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်းှင့် အလုပ်ေနရာ
ချထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းကိုလည်း အသုံးြပိုင်သည်။
သေဘာပိုင်ရှင်သည်

ထိုငှားရမ်းထားေသာ

အလုပ်ေနရာချထားြခင်းဆိုင်ရာ

သေဘာဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်းှင့်

ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလှယ်

လုပ်ငန်းများကို

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏
စံသတ်မှတ်ချက် ေအ ၁.၄ ပါ လိုအပ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမရှိေစရန် ေသချာေအာင်
ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
(စ)

သေဘာပိုင်ရှင်များ သိုမဟုတ် သေဘာဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်းှင့် အလုပ်ေနရာ
ချထားြခင်းဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်သူများသည်

ေအာက်ပါအချက်များကိုေဆာင်ရ�က်ြခင်းမြပရ(၁)

သေဘာဝန်ထမ်းမှ လုပ်ကိုင်ိုင်ေသာ အလုပ်ခန�်ထားခံရြခင်း အခွင့်အေရး
မရရှိေစိုင်ရန် ရည်ရ�ယ်တားဆီးေသာသေဘာြဖင့် နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်း
ြခင်းကဲ့သို စာရင်းများ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ၊ နည်းလမ်းများအသုံးြပြခင်း၊

(၂)

သေဘာဝန်ထမ်းိုင်ငံ၏ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမလက်မှတ်၊ သေဘာဝန်ထမ်း
စာအုပ်ှင့် ိုင်ငံကူးလက်မှတ် သိုမဟုတ် အလားတူ ခရီးသွားလာြခင်း
ဆိုင်ရာစာရ�က်စာတမ်းများ ရယူြခင်းအတွက် ေငွေကးကုန်ကျြခင်းများှင့်
သေဘာပိုင်ရှင်မှကျခံေသာ ြပည်ဝင်ခွင့်အတွက် အခေကးေငွမှလွဲ၍ သေဘာ
ဝန်ထမ်း အလုပ်ခန�်ထားြခင်းအတွက် သေဘာဝန်ထမ်းထံမှ တိုက်ိုက်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေငွေကးေတာင်းခံြခင်း။

အလုပ်ချန်ိ သိုမဟုတ် နားေနချန်ိ (စည်းမျဉ်း၂.၃)
၆။

(က)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်

သေဘာေပရှိ

သေဘာဝန်ထမ်းတိုင်းအား

နားေနချန်ိ

ရရှိေစရန်ေသချာေအာင်ေဆာင်ရ�က်ရမည့်အြပင် နားေနချန်ိ သည် ၂၄ နာရီ ကာလ
အပိုင်းအြခားတစ်ခုအတွင်းတွင် ၁၀ နာရီ ှင့် ၇ ရက် ကာလ အပိုင်းအြခား
တစ်ခုအတွင်းတွင်
အနည်းဆုံး

၇၇

နာရီေအာက်

ေလျာ့နည်းြခင်းမရှိေစရ။

ကာလအပိုင်းအြခားှစ်ခုထက်မပိုဘဲ

နားေနချန်ိ ကို

ခွဲြခားထားိုင်ပီး

ကာလ

အပိုင်းအြခားတစ်ခုသည် အနည်းဆုံး ၆ နာရီ ကာချန်ိ ရှိရမည်ြဖစ်ပီး အစဉ်လိုက်
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အနားယူသည့် ကာလအပိုင်းအြခားှစ်ခု၏ ကားကာလသည် ၁၄ နာရီထက်
ေကျာ်လွန်ြခင်း မရှိေစရ။
(ခ)

သေဘာဝန်ထမ်းှင့်သေဘာပိုင်ရှင်တိုအကား
ညိင်းသေဘာတူစာချပ်
အလှည့်ကျ

သိုမဟုတ်

ေစာင့်ကပ်မတာဝန်အတွက်

ချပ်ဆိုေသာ

စုေပါင်းေတာင်းဆို

အြခားသေဘာတူစာချပ်တစ်ခုခုတွင်
STCW

ကွန်ဗင်းရှင်းအရ

လက်မှတ်

ထုတ်ေပးထားေသာ အလှည့်ကျေစာင့်ကပ်စစ်ေဆးေရး တာဝန်ယူသည့် သေဘာ
ဝန်ထမ်းများအတွက် အပိုဒ်ခွဲ (က) ပါ လိုအပ်ေသာ နားေနချန်ိ ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
စည်းကမ်းချက်များှင့်ကိုက်ညီလင် ခင်းချက်များ ခွင့်ြပေပးိုင်သည်(၁)

နားေနချန်ိ သည် ၂၄ နာရီ ကာလအပိုင်းအြခားတစ်ခုအတွင်းတွင် ၁၀ နာရီ
ှင့် ၇ ရက် ကာလအပိုင်းအြခားတစ်ခုအတွင်းတွင် ၇၀ နာရီေအာက်
ေလျာ့နည်းြခင်းမရှိေစရ။ အဆိုပါခင်းချက်ကို ှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ထက်ပိုပီး
ခွင့်မြပပါ။ သေဘာေပတွင် ခင်းချက်ေပးေသာကာလအပိုင်းအြခား ှစ်ခု
၏ကားကာလသည် ခွင့်ြပထားေသာခင်းချက်၏ ှစ်ဆေအာက် ေလျာ့နည်း
ြခင်းမရှိေစရ။

(၂)

အနည်းဆုံး

နားေနချန်ိ ကို

ကာလအပိုင်းအြခားသုံးခုထက်မပိုဘဲ

ခွဲြခား

ိုင်သည်။ ကာလအပိုင်းအြခားတစ်ခုသည် အနည်းဆုံး ၆ နာရီ ကာချန်ိ
ရှိရမည်ြဖစ်ပီး အြခား ကာလအပိုင်းအြခားှစ်ခုသည် တစ်ခုလင် ကာချန်ိ ၁
နာရီေအာက် ေလျာ့နည်းြခင်း မရှိေစရ။ အစဉ်လိုက်အနားယူသည့် ကာလ
အပိုင်းအြခားှစ်ခု၏ ကားကာလသည် ၁၄ နာရီထက် ေကျာ်လွန်ြခင်း
မရှိေစရ။ ၇ ရက် ကာလအပိုင်းအြခားတစ်ခုအတွင်း ခင်းချက်ေပးရာတွင်
မည့်သည့် ၂၄ နာရီမဆို ှစ်ကိမ်ထက် မပိုေစရ။
(၃)

ခင်းချက်များေပးရာတွင် STCW ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ကုဒ် ဘီ (CODE B) ၌
သတ်မှတ်ထားေသာ ပင်ပန်းွမ်းနယ်မကို ကာကွယ်ြခင်းအတွက် လမ်းန်
ချက်အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

(၄)

ခရီးတိုသွားသေဘာများေပတွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ ေစာင့်ကည့်တာဝန်
ထမ်းေဆာင်သည့် သေဘာဝန်ထမ်းများ သိုမဟုတ် သေဘာဝန်ထမ်းများ
အတွက်

ခင်းချက်များအေနြဖင့်

ခွင့်ေပးေသာအခါတွင်

မကာခဏ
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သိုမဟုတ် ခွင့်ရက်ရှည် သိုမဟုတ် အစားထိုးခွင့်ရက်များစုေဆာင်း၍ ေပးရန်
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
(ဂ)

သေဘာဝန်ထမ်းှင့် သေဘာပိုင်ရှင်တိုအကား သက်ဆိုင်ေသာ စုေပါင်းေတာင်းဆို
ညိင်းသေဘာတူစာချပ်

သိုမဟုတ်

အြခားသေဘာတူစာချပ်တစ်ခုခုပါ

ြပာန်းချက်များတွင် ခရီးတိုသွားသေဘာ၏ သေဘာဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက်
အပိုဒ်ခွဲ (က) ပါ လိုအပ်ေသာ နားေနချန်ိ မှအပ ခင်းချက်များေပးိုင်သည်။
(ဤစာပိုဒ်အရ "ခရီးတို" ဆိုသည်မှာ ၂၄ နာရီကာလအတွင်း သေဘာသည်
ဆိပ်ကမ်းှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပို၍ ဆိုက်ကပ်ေသာ ဆိပ်ကမ်း သိုမဟုတ်
ကုန်စည်တင်ေသာ

သိုမဟုတ်

ချေသာေနရာ

သိုမဟုတ်

ခရီးသည်တင်ြခင်း

သိုမဟုတ် ဆင်းြခင်းများ ြပလုပ်ေသာ ခရီးစဉ်ကို ဆိုသည်။ ၂၄ နာရီ ကာလကို
ခရီးတိုစတင်ေသာ ဆိပ်ကမ်း သိုမဟုတ် ေနရာတို၌ ပထမဆုံးဆိုက်ကပ်သည့်
အချန်ိ မှစတင်ရမည်။) ယခုခင်းချက်များသည်

အထက်ပါ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) တွင်

ြပာန်းထားသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့်လည်း ကိုက်ညီရမည်။
(ဃ)

အပိုဒ်ခွဲ (ခ) ှင့် (ဂ) တိုတွင် ရည်န်းထားေသာ လိုအပ်သည့် နားေနချန်ိ မှ ခွင့်ြပ
ထားသည့် ခင်းချက်များပါ ြပာန်းချက်များကို ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

(င)

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမား

သတ်မှတ်ချက်များကို

လိုက်နာေကာင်း

ေကညာချက် အပိုင်း (၁) ၏ ြပာန်းချက်များအရ(၁)

အလုပ်ချန်ိ ဆိုသည်မှာ သေဘာှင့်စပ်လျဉ်းေသာ အလုပ်များကို သေဘာ
ဝန်ထမ်းက လုပ်ဆာင်ေနေသာ ကာလကိုဆိုလိုသည်။

(၂)

နားေနချန်ိ ဆိုသည်မှာ သေဘာဝန်ထမ်းက အလုပ်ချန်ိ မှအပ လွတ်လပ်စွာ
ေနထိုင်ေသာ လပ်ရှားေဆာင်ရ�က်ေသာ ကာလကိုဆိုသည်။ အလုပ်လုပ်ချန်ိ
အတွင်း အချန်ိ တိုနားေနချန်ိ သိုမဟုတ် စားေသာက်သည့က
် ာလကို နားေန
ချန်ိ အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းမြပရ။

(စ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ ေန�စဉ်နားေနချန်ိ ှင့် သေဘာေပတွင်
ထားရှိရေသာ အလုပ်အစီအစဉ်တိုကို မှတ်တမ်းြပစုရာတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ေရေကာင်းအဖွဲချပ် (IMO) ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ် (ILO)
တိုက လမ်းန်ထုတ်ြပန်ထားသည့် သေဘာဝန်ထမ်းများ သေဘာေပတွင် ထားရှိ
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ရေသာ အလုပ်လုပ်ကိုင်မ အစီအမံဇယားှင့် သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်ချန်ိ ှင့်
နားေနချန်ိ မှတ်တမ်းပုံစံများပါအတိုင်း
သေဘာေပတွင်

အသုံးြပသည့်

လုပ်ငန်းသုံးဘာသာစကား
ဘာသာစကားှင့်

သိုမဟုတ်

အဂလိပ်ဘာသာတိုြဖင့်

ြပင်ဆင်ြပစုပီး သေဘာေပတွင် ြမင်သာေသာေနရာ၌ ြပသရမည်။
(ဆ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစာချပ်စာတမ်းများတွင် ပါဝင်ပီးေသာ ဥပေဒြဖင့် ြပာန်းထား
သည့် အေရးေပစုေဝးြခင်း၊ မီးသတ်ြခင်းှင့် အသက်ကယ်ေလှေလ့ကျင့်ခန်းများကို
ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် နားေနချန်ိ ကာလကို အေှာင့်အယှက်ြဖစ်မ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစ
ပီး၊ ပင်ပန်းွမ်းနယ်မမြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရ�က်ရမည်။

(ဇ)

မည်သည့်အေကာင်းအေကာင့်ြဖစ်ေစ ေရေကာင်းသွားလာမဆိုင်ရာ ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရးှင့် သေဘာအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုံ�ခံေရးတိုှင့် သက်ဆိုင်သည့်
လုပ်ငန်းများအား ထမ်းေဆာင်ေနသည့် သေဘာဝန်ထမ်းများအတွက် အထူးသြဖင့်
ပင်ပန်းွမ်းနယ်မေကာင့် ေပေပါက်ေစသည့အ
် ရာယ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

(ဈ)

သေဘာ၊

သေဘာဝန်ထမ်းများှင့်

လတ်တေလာ

တင်ေဆာင်လာေသာ

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊

ပင်လယ်ြပင်၌

ကုန်စည်များ၏
ေဘးဒုကေရာက်

ေနေသာ အြခားသေဘာ သိုမဟုတ် လူပုဂိလ်များအတွက် ကူညီကယ်ဆယ်ေရး
တိုအတွက် ေရယာဉ်မှးမှ လိုအပ်လာပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ အပိုဒ်ခွဲ (က) မှ (ဇ) ထိ
ေဖာ်ြပထားေသာ နားေနချန်ိ ဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များကို ပလပ်ိုင်သည်။ ထိုသိုေသာ
အေြခအေနများ

�ကံေတွခဲ့ပါက

ေရယာဉ်မှးမှ

အလုပ်ချန်ိ ှင့်

စပ်လျဉ်း၍

သေဘာဝန်ထမ်း ပုံမှန်အေြခအေနသို ြပန်လည်ေရာက်ရှိ လုပ်ကိုင်ိုင်သည်အထိ
အလုပ်ချန်ိ သိုမဟုတ် နားေနချန်ိ အစီအမံများကို ရပ်နားထားိုင်သည်။ ပုံမှန်
အေြခအေနသို ြပန်လည်ေရာက်ရှိ လုပ်ကိုင်ိုင်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် နားေနချန်ိ
ကာလအစီအစဉ်ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ေသာ မည်သည့်သေဘာဝန်ထမ်းမဆို လုံေလာက်
ေသာနားေနချန်ိ ရရှိေကာင်း ေရယာဉ်မှးမှေသချာေစရမည်ြဖစ်သည်။
ကမ်းကျင်မလက်မှတ်အရ ထားရှိရမည့် သေဘာဝန်ထမ်းအေရအတွက် (စည်းမျဉ်း၂.၇)
၇။

သေဘာပိုင်ရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်စွဲြဖင့် ေခတ်ကာလှင့်အညီ

ဉီးစီးဌာနမှ ြပင်ဆင်ထုတ်ြပန်ထားသည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် လုံ�ခံေရးတိုအတွက်
လိုအပ်ချက်ဆိုင်ရာ န်ကားချက် ၁၅/၂၀၁၈ (ေနာက်ဆက်တွဲ န်ကားချက်များအပါအဝင်) ကို
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ေသချာစွာလိုက်နာရမည်။
ထိထိေရာက်ေရာက်

သေဘာကို

ေဆာင်ရ�က်ိုင်မ

အေြခအေနအားလုံး၌
ေသချာေစရန်လည်းေကာင်း၊

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး
လုံ�ခံစွာေဆာင်ရ�က်ိုင်မ

ေသချာေစရန် လည်းေကာင်း၊ သေဘာ၏ အရ�ယ်အစားှင့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များကို
လိုက်၍လည်းေကာင်း၊ လုံေလာက်ေသာ သေဘာဝန်ထမ်းအေရအတွက်ကို ထားရှိရမည်။
ေနရာထိုင်ခင်း (စည်းမျဉ်း၃.၁)
၈။

(က)

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်ေန� သိုမဟုတ် ယင်းေန�ေနာက်ပိုင်းတွင် တည်ေဆာက်
ထားေသာ သေဘာများသည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆
ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ စံသတ်မှတ်ချက် ေအ ၃.၁ ပါ လိုအပ်ချက်များှင့် အညီ
လိုက်နာရမည်။

(ခ)

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်ေန�မတိုင်မီက တည်ေဆာက်ေသာသေဘာများသည်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ် (ILO) ၏ သေဘာဝန်ထမ်းများအတွက်
ေနရာထိုင်ခင်းဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၄၉ အမှတ-် ၉၂) သိုမဟုတ် (ထပ်မံြဖည့်စွက်
ထားသည့်ြပာန်းချက်များ) (အမှတ်-၁၃၃)ကို သင့်ေလျာ်သလိုလိုက်နာရမည်။

(ဂ)

သေဘာဝန်ထမ်းများ

ေနရာထိုင်ခင်း

သန�်ရှင်းေရး၊

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ

ေနထိုင်ေရးှင့် ေကာင်းမွန်သည့်အေြခအေနများ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားေရးတိုကို
ေသချာမရှိေစရန် ေရယာဉ်မှး သိုမဟုတ် ေရယာဉ်မှး၏ အခွင့်အာဏာြဖင့် ၇ ရက်
ထက်မေကျာ်လွန်ေသာ

ကာလအပိုင်းအြခားအလိုက်

စစ်ေဆးြခင်းကို

စာရ�က်

စာတမ်း အေထာက်အထားြဖင့် သေဘာေပတွင်ထားရှိေဆာင်ရ�က်ရမည်။
သေဘာေပရှိအပန်းေြဖြခင်းဆိုင်ရာအခွင့်အေရး (စည်းမျဉ်း ၃.၁)
၉။

(က)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်
ဝန်ေဆာင်

အပန်းေြဖြခင်းဆိုင်ရာ

ြခင်းတိုကို

အခွင့်အေရး၊

ေဖျာ်ေြဖေရးှင့်

သေဘာေပတွင်ေနထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနေသာ

သေဘာဝန်ထမ်းများ အတွက် သင့်ေလျာ်အဆင်ေြပေစရန် ပင်လယ်ေရေကာင်း
အလုပ်သမား ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ စည်းမျဉ်း ၄.၃ ှင့်
စံသတ်မှတ်ချက် ေအ ၄.၃ အရ လိုအပ်ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ထားရှိရမည်။
(ခ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့်
ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ လိုအပ်ချက်များကို မထိခိုက်ေစဘဲ ယင်းအပိုင်း (ခ) ပါ
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လမ်းန်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ တယ်လီေဗးရှင်း၊ ဖတ်ရန်စာအုပ်များှင့်
အပန်းေြဖအားကစားမများအတွက် ေနရာများကို အေြခခံလိုအပ်ချက် တစ်ခုအြဖစ်
ြဖည့်ဆည်းေထာက်ပံ့ေပးရမည်။ သေဘာဝန်ထမ်းများ အသုံးြပရန် သေဘာေပမှ
ကမ်းေြခသို တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ြခင်းှင့် အီးေမးလ်၊ အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ
တိုကို ထိုက်သင့်ေသာအခေကးေငွြဖင့် အသုံးြပခွင့်ေပးရမည်။
(ဂ)

သေဘာပိုင်ရှင်မှ အပန်းေြဖြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးှင့် ဝန်ေဆာင်ြခင်းတိုသည်
နည်းပညာအရေသာ်လည်းေကာင်း၊
ေရေကာင်းလုပ်ငန်းရှိ

လုပ်ငန်းေဆာင်တာအရေသာ်လည်းေကာင်း၊

တိုးတက်ေြပာင်းလဲလာေသာ

အေြခအေနရေသာ်

လည်းေကာင်း သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ လိုအပ်ချက်၊ ကိုက်ညီမတိုှင့်တစ်ေြပးညီ
ေြပာင်းလဲလာမများှင့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေကာင်းကို မကာမကာအကဲြဖတ်
သုံးသပ်ရမည်။
စားနပ်ရိကာှင့်အစားအေသာက်ေကးေမွးြခင်း (စည်းမျဉ်း၃.၂)
၁၀။(က)

သေဘာတိုင်းတွင်

သေဘာဝန်ထမ်းအသီးသီး၏

ဘာသာေရးေနာက်ခံများ၊

ခရီးစဉ်၏

မတူညီသည့်

သေဘာသဘာဝှင့်

ယဉ်ေကျးမှင့်
ကာြမင့်ချန်ိ တိုကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစားပီး သင့်ေလျာ်သည့် အရည်အေသွးအမျးအမည်
ိ
အစုံအလင်၊
အာဟာရြပည့ဝ
် ြခင်းတို ြပည့်စုံပီး၊ လုံေလာက်ေသာပမာဏရှိသည့် စားနပ်ရိကာှင့်
ေသာက်သုံးေရကို

အခေကးေငွမယူဘဲ

သေဘာဝန်ထမ်းများအတွက်

အခမဲ့

ြဖည့်ဆည်း ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။
(ခ)

သေဘာရှိ အစားအေသာက်ေကးေမွးြခင်းှင့်ဆိုင်ေသာ အဖွဲှင့် အသုံးအေဆာင်
များသည်

သေဘာဝန်ထမ်းများအတွက်

လုံေလာက်ေသာ၊

အမျးမျ
ိ းေသာ၊
ိ

အာဟာရဓာတ်ြပည့်ဝေသာ စားနပ်ရိကာ၊ ကျန်းမာေရးှင့် ညီွတ်ေအာင် ြပင်ဆင်
ေကးေမွးိုင်ရန် ြဖည့်ဆည်းေထာက်ပံ့ေပးရမည်။
(ဂ)

အစားအေသာက်ေကးေမွးြခင်းှင့်ဆိုင်ေသာအဖွဲ၏ ဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်
ရာတာဝန်များကို

ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်

သိုမဟုတ် သင်ယူထားပီးသူြဖစ်ရမည်။

စနစ်တကျေလ့ကျင့်ထားပီးသူ
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(ဃ)

ေရယာဉ်မှး

သိုမဟုတ်

ေရယာဉ်မှး၏

ေအာက်ေဖာ်ြပပါကိစရပ်များှင့်

အခွင့်အာဏာြဖင့်

စပ်လျဉ်း၍

၇

သေဘာေပတွင်

ရက်ထက်မေကျာ်လွန်သည့်

ကာလ၌ စစ်ေဆးြခင်းကို စာရ�ကစ
် ာတမ်းအေထာက်အထားြဖင့်ေဆာင်ရ�က်ရမည်(၁)

စားနပ်ရိကာှင့်ေသာက်သုံးေရများေပးြခင်း၊

(၂)

စားနပ်ရိကာှင့် ေသာက်သုံးေရများ

ကိုင်တွယ်ြခင်းှင့်

သိုေလှာင်သည့်

ေနရာများှင့် ကိရိယာများအားလုံး၊
(၃)

အစားအစာ ေကးေမွးြခင်းှင့် ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက် အသုံးအေဆာင်များှင့်
သေဘာစားဖိုေဆာင်။

(င)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာစားဖိုမှးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာ
ဝန်ထမ်း၏ ေလ့ကျင့်သင်ယူြခင်း၊ အရည်အေသွးြပည့်ဝြခင်းှင့် ကမ်းကျင် မရှိြခင်း
တိုအေပေသချာမရှိေစရန် ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ ထိုအြပင် သေဘာစားဖိုမှးအြဖစ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာဝန်ထမ်းသည် ဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတြ် ပထား
သည့် လက်ေတွချက်ြပတ်မ၊ အစားအေသာက်ှင့် တစ်ကိုယ်ေရ သန�်ရှင်းေရး၊
အစားအေသာက်ထားသိုမ၊ လက်ကျန်စာရင်းစစ်မ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့်
အစားအေသာက်ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ

ကျန်းမာေရးှင့်

အရာယ်ကင်းရှင်းေရး

စေသာအချက်များပါဝင်ေသာ သင်တန်းကို တက်ေရာက်ပီးြဖစ်ရမည်။
ကျန်းမာေရး၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် မေတာ်တဆမတားဆီးြခင်း (စည်းမျဉ်း၄.၃)
၁၁။ (က)

သေဘာေပရှိ

စက်ယရားှင့်

ပစည်းကိရိယာများကို

အသုံးြပြခင်းေကာင့်

ေပေပါက်လာေသာ အနာေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း သိုမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်း၊
ဓာတုပစည်းများှင့်
အဆင့်ဆင့တ
် ိုကို

ပတ်ဝန်းကျင်အရာယ်တိုေကာင့်
တားဆီးရန်ှင့်

ေလာ့ချရန်

ထိခိုက်ပျက်စီးိုင်ေြခ

ေဆာင်ရ�က်မများ

အပါအဝင်

လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမများှင့် အနာေရာဂါြဖစ်ြခင်း
တိုမှကာကွယ်ရန် သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ ေလ့ကျင့်ြခင်း၊ သင်ယြူ ခင်းှင့် ထိခိုက်
ပျက်စီးိုင်ေြခအား
ကင်းရှင်းေရး၊

အကဲြဖတ်ြခင်းများပါဝင်သည့်

ကျန်းမာေရးတိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

အစီအစဉ်များကို သေဘာပိုင်ရှင်က ချမှတ်ရမည်။

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်

ထိေရာက်ေသာ

မူဝါဒများှင့်
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(ခ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် အကာအကွယ်ပစည်းကိရိယာ သိုမဟုတ် အြခား မေတာ်တဆ
ထိခိုက်မကို

တားဆီးသည့်ကိရိယာများှင့်

ထိုပစည်းကိရိယာ

အသုံးြပရန်

သတ်မှတ်ချက်များကို သေဘာဝန်ထမ်းများအား ြဖည့်ဆည်းေထာက်ပံ့ေပးရမည်။
(ဂ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာေပတွင်အသုံးြပေသာ စက်ယရားများ၌ သင့်ေလျာ်
သည့် အရံအတားများ တပ်ဆင်ထားရှိမကို ေသချာေစရမည်ြဖစ်ပီး အရံအတားမဲ့
ေသာစက်ယရားများကို အသုံးြပြခင်းအားတားြမစ်ရမည်။

(ဃ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် သက်ဆိုင်ရာ
အြခားပုဂိလ်များကို
ရရှိမမ
 ျားှင့်

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ

အနာေရာဂါြဖစ်ြခင်းတိုမှ

မေတာ်တဆမများ၊

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ

ကာကွယ်တားဆီးရန်ှင့်

လုပ်ငန်းခွင်

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ကာကွယမ
် များတွင် စဉ်ဆက်မြပတ်
တိုးတက်ရန်အတွက် သေဘာလုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အင်ဂျင်နီယာ
လုပ်ငန်းှင့်

ပုံစံထိန်းသိမ်းြခင်း၊

လုပ်ငန်းစဉ်များှင့်

စုေပါင်းှင့်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို

တစ်ဦးချင်း

တာဝန်များအတွက်

အစားထိုးြခင်းှင့်

တစ်ကိုယ်ေရ

ကာကွယ်ေရး ပစည်းကိရိယာအသုံးြပြခင်း စီစဉ်ေဆာက်ရ�က်မတိုကို ထည့်သွင်း
စဉ်းစားပီး ေသချာေအာင်ေဆာင်ရ�ကေ
် ပးရမည်။
(င)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး စီမံ
ခန�်ခွဲြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပျက်စီးဆုံးံးိုင်ေြခ အကဲြဖတ်ြခင်းကို ေဆာင်ရ�က်
ရာတွင် ၎င်းတို၏သေဘာများမှ သင့်ေလျာ်သည့် အချက်အလက် စာရင်းဇယား
များှင့်

ဦးစီးဌာနမှထုတ်ြပန်ထားသည့်

ေယဘုယျစာရင်းဇယားကို

ရည်န်း

ကိုးကားရမည်။
(စ)

သေဘာပိုင်ရှင်

သိုမဟုတ်

သေဘာ၏

ေရယာဉ်မှးသည်

သေဘာေပတွင်

လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမများ၊ အနာေရာဂါြဖစ်ြခင်းတိုှင့်
အရာယ်ရှိေနသည့် အေြခအေနများကို ြပြပင်အေရးယူေဆာင်ရ�က်ထားြခင်းကို
ဦးစီးဌာနသို သတင်းေပးပိုရမည်။ ၃ ရက် ဆက်တိုကထ
် က် ပို၍အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်
သင့်ေလျာ်ြခင်းမရှိေစေသာ သိုမဟုတ် အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီ ကာ ေဆးုံတက်ရ
ေစသည့် မည်သည့မ
် ေတာ်တဆထိခိုက်မ၊ ဒဏ်ရာရရှိမှင့် အနာေရာဂါ ြဖစ်ြခင်း
တိုကိုမဆို ဦးစီးဌာနသို သတင်းေပးပိုရမည်။
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(ဆ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်(၁)

သေဘာေပရှိ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
မူဝါဒများှင့် အစီအမံများကို ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းေသာ တာဝန်
ဝတရားများအတွက် ေရယာဉ်မှး သိုမဟုတ် ေရယာဉ်မှးမှ အခွင့်အာဏာ
ေပးထားသူ သိုမဟုတ် ှစ်ဦးစလုံး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို သတ်မှတ်ေပး
ရမည်။

(၂)

သေဘာ၏

အရာယ်ကင်းရှင်းေရးေကာ်မတီ

အစည်းအေဝးများတွင်

အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ် ပါဝင်ရန် ေရ�းချယ်
ထားေသာ သိုမဟုတ် ခန�်အပ်ထားေသာ သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်
အာဏာကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ သေဘာဝန်ထမ်း ၅ ဦး သိုမဟုတ် ၅ ဦး
ထက်ပိုေသာ သေဘာေပတွင် အဆိုပါေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းထားရမည်။
(ဇ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်

သေဘာဝန်ထမ်းများ၏

ေနထိုင်မ၊

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှင့်

ေလ့ကျင့်သင်ကားမများ ြပလုပ်ရာတွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး သန�်ရှင်းမ
ရှိေသာပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်ေစရန်အတွက် ေသချာေစရန်မှ ပင်လယ်ြပင်ှင့် ဆိပ်ကမ်း
များတွင် သေဘာများေပ၌ မေတာ်တဆမများ တာဆီးေရး လက်ေတွကျင့်သုံးမ
ဆိုင်ရာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ်

(ေနာက်ဆက်တွဲ ဥပေဒများ

(ILO)

အပါအဝင်)၊ စိစစ်ခွဲြခားိုင်ေသာ

ကုဒ်

၁၉၉၆

ြဖစ်ိုင်ေြခများ

အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးကာကွယ်မ
များှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ်

(ILO)ှင့်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံန်းများ၊ လမ်းန်ချက်များ၊ နည်းဥပေဒများှင့် အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာ

သေဘာလုပ်ငန်းအဖွဲှင့်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်တိုမှ ပူးတွဲထုတ်ေဝသည့် သေဘာများေပ၌ အေှာင့်
အယှက်ေပးြခင်းှင့် အိုင်အထက်ကျင့်ြခင်းများ ပေပျာက်ေရးှင့် ပတ်သက်ေသာ
ေနာက်ဆုံးအကိမ်ထုတ် လမ်းန်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ သေဘာများ
ေပ၌ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးကာကွယ်မများှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များကို ထိထိေရာက်ေရာက် ေဖာ်ေဆာင်ိုင်
ေစေရးများအတွက် ေသချာေစရမည်။ ထိုြပင် သေဘာပိုင်ရှင်သည် အထူးအားြဖင့်
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ေအာက်ပါ ကများှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကျန်းမာေရးှင့် ေဘးကင်းေရးများကို
ဂုဓမ ြပရမည်(၁)

အေရးေပအြခအေနများှင့် မေတာ်တဆမများအတွက်တုံြပန်မများ၊

(၂)

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်

အရက်ေသစာေသာက်စားမများေကာင့်

ြဖစ်ေပ

လာေသာအကျးဆက်
ိ
များ၊
(၃)

HIV / AIDS ကာကွယ်ေရး ှင့် တားဆီးေရးများ၊

(၄)

အေှာင့်အယှက်ေပးြခင်းှင့် အိုင်အထက်ြပကျင့်ြခင်းများ။

သေဘာေပရှက
ိ ျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ(စည်းမျဉ်း၄.၁)
၁၂။ (က)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများ၏ကျန်းမာေရးကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ရန်အာမခံသည့်အေနြဖင့် အာမခံေပလစီတစ်ခု ထားရှိေပးရမည်ြဖစ်ပီး သေဘာ
ဝန်ထမ်းများ

သေဘာေပတွင်

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဉ်အတွင်း

ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေရှာက်မခံယူခွင့်ကို လုံေလာက်စွာရရှိေရးအတွက် ယင်းအာမခံေပလစီတွင်
ေဖာ်ြပပါရှိေအာင်

စီစဉ်ေပးရမည်။

အာမခံေပလစီသည်

သေဘာဝန်ထမ်းများ

အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်ပါ ကာလအတိုင်း အကျံးဝင်ရမည်။
(ခ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များအား ေဆာင်ရ�က်ထားရှိြခင်းကို
ေသချာေစရမည်(၁)

သေဘာဝန်ထမ်းများသည် ဆိပ်ကမ်းသို ဆိုက်ေရာက်စဉ် တတ်ိုင်သမ
ေှာင့်ေှးကန�်ကာမမရှိဘဲ အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာဆရာဝန် သိုမဟုတ်
သွားဆရာဝန်ထံသို သွားေရာက်ြပသခွင့်ရှိြခင်း၊

(၂)

သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည်

သေဘာေပတွငြ် ဖစ်ေစ၊

ဆိပ်ကမ်းသို

ဆိုက်ေရာက်ေနစဉ်ြဖစ်ေစ သေဘာဝန်ထမ်းက ကုန်ကျစရိတ် စိုက်ထုတ်ရန်
မလိုေသာ သွားဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရးအပါအဝင် ကျန်းမာေရး ေစာင့်
ေရှာက်မကို ခံစားခွင့်ရှိြခင်း၊
(၃)

ကျန်းမာေရးြမင့်တင်မှင့် ပညာေပးမအစီအစဉ်များကဲ့သိုေသာ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မအတွက်ကိတင်ကာကွယ်သည့် သဘာဝရှိေသာ အစီအမံများ
ကိုေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း။
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(ဂ)

သေဘာတိုင်းသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ် (ILO)၊ အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖွဲချပ် (IMO) ှင့် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲချပ် (WHO) တို
ပူးေပါင်းြပစုေသာ ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပန်ထားသည့် သေဘာများအတွက် ိုင်ငံတကာ
ေဆးပညာဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖွဲချပ် (IMO)
ကထုတ်ြပန်ထားသည့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာကုန်စည်များေကာင့် ေပေပါက်သည့်
မေတာ်တဆမများ၌ အသုံးြပရန်အတွက် ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေရှးဦးြပစုြခင်း
လမ်းန်ချက်ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲချပ် (ILO)၊ အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာေရေကာင်းအဖွဲချပ် (IMO) ှင့် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲချပ် (WHO) တို
ပူးေပါင်းြပစုေသာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပင်လယ်ေရေကာင်း

သေဘာဝန်ထမ်း

ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း လမ်းန်ချက်တိုှင့်တကွ ိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒ အေထာက်
အထားစာရ�ကစ
် ာတမ်းများှင့်
သေဘာအရ�ယ်အစားများှင့်
ပစည်းများှင့်

လမ်းန်ချက်များပါ
ကိုက်ညီသည့်

ေဆးကုသမဆိုင်ရာ

သတ်မှတ်ချက်များအရ

ေဆးဝါးသိုေလှာင်ုံ၊

ေဆးခန်းသုံး

လမ်းန်ချက်များကို

သေဘာေပတွင်

တင်ေဆာင်ေသာ

သေဘာများသည်

သယ်ေဆာင်ထားရှိရမည်။
(ဃ)

ခရီးသည်ဦးေရ

၁၀၀

ှင့်အထက်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသွားခရီးစဉ်တွင် သာမန်အားြဖင့် ၃ ရက်အထက်ကာြမင့်လင်
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မေပးရန်အတွက်

အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ

ဆရာဝန်

တစ်ဦးကို သေဘာေပတွင် တာဝန်ချထားရှိရမည်။
(င)

ဆရာဝန်မတင်ေဆာင်ေသာ သေဘာတိုင်းသည် STCW ကွန်ဗင်းရှင်းပါ လိုအပ်ချက်
များှင့်အညီ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မတွင် ေလ့ကျင့်သင်ယူပီး တတ်ကမ်းသည့်
သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဦး အနည်းဆုံးထားရှိရမည်။

(စ)

ဦးစီးဌာနက

သတ်မှတ်ထားေသာ

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ

မှတ်တမ်းပုံစံကိုသာ

ေရယာဉ်မှးှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းှင့် သေဘာေပရှိ ေဆးဝန်ထမ်းတိုက
အသုံးြပရမည်။
သေဘာေပ၌တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (စည်းမျဉ်း ၅.၁.၅)
၁၃။

(က)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့်
ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်အား

ချးေဖာက်
ိ
သည်ဟု

စွပ်စွဲမအေပ

သေဘာဝန်ထမ်း
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တစ်ဦး၏ တိုင်ကားချက်ကို တရားမတမရှိ ပီး၊ ထိေရာက်ြမန်ဆန်စွာ အေရးယူ
ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစရန် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့်
ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စည်းမျဉ်း ၅.၁.၅ ှင့် စံသတ်မှတ်ချက် ေအ ၅.၁.၅ တိုအရ
လိုအပ်ေသာ သေဘာေပ၌

တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်

ေဆာင်ရ�က်ထားရှိေရးကို ေသချာေစရမည်။
(ခ)

သေဘာေပ၌ တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် ပူးတွဲပါေသာ သိုမဟုတ်
ကိုယ်စားြပေသာ သေဘာဝန်ထမ်း၏ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အေရးများအြပင် တိုင်ကားြခင်း
ေဆာင်ရ�က်သည့်အတွက် သေဘာဝန်ထမ်းသို ြဖစ်လာိုင်ဖွယ်ရှိေသာ မတရား ဖိှိပ်
ဆက်ဆံခံရြခင်းတိုအတွက် ကာကွယ်ေပးထားမများလည်း ပါဝင်ရမည်။ မတရား
ဖိှိပ်ဆက်ဆံခံရြခင်းဆိုရာ၌

သိသာထင်ရှားစွာ

ဥပါဒ်ြဖစ်ေစြခင်း

သိုမဟုတ်

မလိုတမာြဖင့် ြပလုပ်ထားြခင်းမရှိေသာ တိုင်ကားမကို ြပလုပ်ထားသည့် သေဘာ
ဝန်ထမ်းသို

အြခားမည်သူတစ်ဦးကမဆို

ြပလုပ်ေသာ

ဆိုးရ�ားထိခိုက်ေစသည့်

အြပအမူ ြဖစ်သည်။
(ဂ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာတစ်စီးစီးတွင် လုပ်ကိုင်ေနသည့် သေဘာဝန်ထမ်း
အားလုံးတိုကို သေဘာေပ၌ တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမိတတစ်စုံစီ
ရရှိေရး ေဆာင်ရ�က်ထားရှိမကို ေသချာေစရမည်။ အဆိုပါမိတတွင် ဦးစီးဌာနသို
ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ၊ ထိုသိုမဟုတ်လင် သေဘာဝန်ထမ်းေနထိုင်ရာ
ိုင်ငံရှိ ကမ်းကျင်ေသာ အခွင့်အာဏာရှိသူ၊ သေဘာေပ၌ တိုင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာေစရန် အြခားနည်းြဖင့်ေြဖရှင်းကူညီသူ၊ သေဘာ
ဝန်ထမ်းများ၏ တိုင်ကားချက်အေပတွင် အတွင်းေရးကို ထိန်းသိမ်းေသာမူြဖင့်
သမာသမတ်ကျစွာ အ�ကံာဏ်ေပးိုင်သူ၊ သေဘာေပရှိ ေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်သည့်
ပုဂိလ်တစ်ဦး သိုမဟုတ် ပုဂိလ်များ၏ အမည်များ လည်းပါဝင်ရမည်။

(ဃ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် တိုင်ကားလာမတိုင်းအား ြဖစ်ိုင်သမ ေအာက်ေြခအဆင့်များ
တွင်သာ ေြပလည်ညိင်းမ ရရှိိုင်ေစေရးကို ေသချာေစရမည်။ သေဘာဝန်ထမ်း
များသည် ၎င်းတို၏တိုင်ကားချက်အား ေရယာဉ်မှးအြပင် သင့်ေလျာ်ေသာ ြပင်ပ
အာဏာပိုင်များထံသိုလည်း တိုက်ိုက်တင်ြပခွင့်ရှိရမည်။
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လုပ်ခေပးေချြခင်း(စည်းမျဉ်း၂.၂)
၁၄။

(က)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူ
စာချပ်ှင့်

စုေပါင်းေတာင်းဆိုညိင်းသေဘာတူစာချပ်အရ

ထားေသာ

သေဘာဝန်ထမ်း၏လစာကို

အလုပ်ခန�်အပ်

တစ်လထက်ပိုမကာေစဘဲ

ေပးေချ

ေဆာင်ရ�က်ရန် ေသချာေစရမည်။
(ခ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်

သေဘာဝန်ထမ်းများအား

၎င်းတို၏

လုပ်ခှင့်

လုပ်ခ

လဲေြပာင်းေပးြခင်းကဲ့သိုေသာ တရားဝင်ခွင့်ြပထားသည့် လစာတ်ယူမ တစ်ရပ်
ရပ်တိုပါဝင်သည့်

လစဉ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းတစ်ခု

ရရှိခွငက
့် ို

ေသချာေအာင်

ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
(ဂ)

ေငွေကးလဲလှယ်မန်းထားသည် သေဘာဝန်ထမ်းများအတွက် အသာရမ မရှိေသာ
န်းထားမြဖစ်ေစရ။

(ဃ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် သေဘာဝန်ထမ်းမှ ၎င်းတို၏လုပ်ခအားလုံးြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းြဖစ်ေစ

၎င်းတို၏မိသားစုများ

သိုမဟုတ်

မှီခိုသူ

သိုမဟုတ်

ဥပေဒ

ေကာင်းအရ အကျးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသူထံသို လဲေြပာင်းေပးသည့် နည်းလမ်းများကို စီမံ
ေဆာင်ရ�က်ေပးရမည်။ ထိုသိုေဆာင်ရ�ကရ
် ာတွင် သေဘာဝန်ထမ်းများမှ ၎င်းတို၏
မိသားစုများထံသို

လုပ်ခလဲေြပာင်းိုင်ေသာ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

နည်းလမ်းများ

ပါဝင်သည်(၁)

သေဘာဝန်ထမ်းများေဆာင်ရ�က်ိုင်သည့် စနစ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည့် သေဘာ
ဝန်ထမ်းများအလုပ်စတင်ခန�်အပ်သည့်အချန်ိ သိုမဟုတ် အလုပ်လုပ်ေနစဉ်
ကာလအတွင်း ၎င်းတို၏မိသားစုထံသို လုပ်ခလစာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား
ခွဲေဝရန်ဆရှိပါက ပုံမှန်ကာလ၌ ဘဏ်မှလဲေြပာင်းေပးြခင်း သိုမဟုတ်
အလားတူအစီအစဉ်တစ်ရပ်၊

(၂)

သေဘာဝန်ထမ်းများက အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့်ပုဂိလ် သိုမဟုတ်
ပုဂိလ်များထံသို လုပ်ခလစာတိုက်ိုက်လဲေြပာင်းမကို သတ်မှတ်ချန်ိ အတိုင်း
ေပးိုင်ေသာ သတ်မှတ်ြပာန်းချက်တစ်ခု။

(င)

အပိုဒ်ခွဲ

(ဃ)

အရ

ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်

သင့်ေလျာ်သည့် ပမာဏြဖစ်ရမည်။

ဝန်ေဆာင်ေကးေငွတစ်ရပ်ရပ်သည်
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(စ)

ပင်လယ်ဓါးြပမေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လက်နက်ကိုင်လုယက်မေကာင့် ေသာ်
လည်းေကာင်း သေဘာေပတွင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် သေဘာေပမဟုတ်ေသာ အြခား
ေနရာတွင်ြဖစ်ေစ သေဘာဝန်ထမ်းအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရြခင်းေကာင့် သေဘာ
ဝန်ထမ်း၏လစာေငွှင့် စံသတ်မှတ်ချက် ေအ ၂.၂ ၊ စာပိုဒ်(၄) အရ ေဖြပထားေသာ
ေငွလဲပိုြခင်းအပါအဝင် သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူ
စာချပ် သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ စုေပါင်းေတာင်းဆိုညိင်း သေဘာတူစာချပ်
သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ြပည်တွင်းဥပေဒ အရ အြခားရပိုင်ခွင့်များအားလုံး
အား

သေဘာဝန်ထမ်း

လွတ်ေြမာက်ချန်ိ ှင့်

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရချန်ိ

စံသတ်မှတ်ချက်ေအ

၂.၅.၁

တစ်ေလာက်လုံးမှသည်

အရ

သတ်မှတ်ထားသည့်

ေနရပ်သို ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးပီးသည်အထိြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
ခံရထားချန်ိ အတွင်း

သေဘာဝန်ထမ်း

ေသဆုံးသွားပါက

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏

ြပည်တွင်းဥပေဒ သိုမဟုတ် စည်းမျဉ်းတိုပါ သတ်မှတ်ချက်များအရ ေသဆုံးသွား
သည့်ေန�အထိြဖစ်ေစ

ဆက်လက်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။

ပင်လယ်ဓါးြပမှင့်

လက်နက်ကိုင်လုယက်မ အနက်အဓိပါယ်သည် သေဘာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခန�်
ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ် ေခါင်းစဉ်ေအာက်ရှိ အပိုဒ် ၄ ၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဈ) တွင်
ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်းပင်ြဖစ်သည်။
ေနရင်းေဒသသိုြပန်လည်ပိုေဆာင်ြခင်းအတွက် ေငွေကးအာမခံ(စည်းမျဉ်း၂.၅)
၁၅။

(က)

သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ေနရင်းေဒသသိုြပန်ရန် ြဖစ်ေပလာလင် သေဘာ
ပိုင်ရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏
ြပင်ဆင်ချက်၏ စံသတ်မှတ်ချက် ေအ ၂.၅.၂ ပါ လိုအပ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီသည့်
တာဝန်ရှိမတစ်ရပ်ရပ်ြဖစ်ေသာ

သက်တမ်းရှိ

အာမခံေပလစီတစ်ခု

သိုမဟုတ်

အြခားလုံေလာက်ေသာ ေငွေကးအာမခံ ေဆာင်ရက
� ထ
် ားရှမ
ိ က
 ို ေသချာေစရမည်။
(ခ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် ေငွေကးအာမခံေပးသူက အတည်ြပေထာက်ခံချက် ေငွေကး
အာမခံ သိုမဟုတ် အြခားအာမခံ ေပလစီ၏

အေထာက်အထား

သိုမဟုတ်

လက်မှတ်တစ်ခုတိုကို သေဘာေပတွင် သယ်ေဆာင်ထားရှိရန် ေသချာေစရမည်။
ယင်းမိတတစ်စုံကို သေဘာဝန်ထမ်းများ သိသာေစရန်သေဘာေပရှိ ြမင်သာေသာ
ေနရာတွင်ထားရှရ
ိ မည်။
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(ဂ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်

သေဘာေပတွင်

သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား
ေပးိုင်ရန်အတွက်
ေသချာေစရမည်။

အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်

ခန�်အပ်ထားသည့်

သေဘာေပမှစွန�်ခွာသည့်အခါ

ေငွေကးအာမခံလက်မှတ်တစ်ခု၏
သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဦး

ကူညီေထာက်ပံ့

သက်တမ်းရှိေစေရးကို

သေဘာေပမှ

စွန�်ခွာြခင်းဆိုရာ၌

ယင်းအဓိပါယ်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့်
ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်ပါ

ြပာန်းချက်များှင့်

သေဘာဝန်ထမ်းများ

အလုပ်ခန�်

ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်ပါ အချက်များကို ချးေဖာက်
ိ
၍ သေဘာပိုင်ရှင်မှ(၁)

သေဘာဝန်ထမ်း

ေနရင်းေဒသသို

ြပန်ရန်အတွက်

ကုန်ကျစရိတ်ကို

မေပးေသာအခါ၊
(၂)

လိုအပ်ေသာ

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမှင့်

အေထာက်အပံ့များမရှိဘဲ

သေဘာ

ဝန်ထမ်းအားထားခဲ့ေသာခါ၊
(၃)

စာချပ်ပါ အခေကးေငွများကို ှစ်လထက်ပိုေသာကာလြဖင့် ေပးေချရန်
ပျက်ကွက်မအပါအဝင်

သေဘာဝန်ထမ်းအား

တစ်ဖက်သတ်အားြဖင့်

သေဘာတူေစေသာအခါများတွင် အကျံးဝင်သည်။
(ဃ)

ေငွေကးအာမခံေပးသူ တစ်ဦးထက်ပိုလင် ေပးသူတစ်ဦးချင်းစီက ေပးအပ်သည့်
စာရ�ကစ
် ာတမ်းအေထာက်အထားတိုကို

သေဘာေပတွင်

သယ်ေဆာင်ထားရှိရ

မည်။
(င)

လက်မှတ် သိုမဟုတ် အြခားသက်ေသခံစာရ�က်စာတမ်းတွင် ပင်လယ်ေရေကာင်း
အလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ
ေအ၂-၁ အရ လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပီး အဂလိပ်ဘာသာ
သိုမဟုတ် အဂလိပ်ဘာသာသို ြပန်ဆိုချက်အား ပူးတွဲပါရှိရမည်။

(စ)

ပင်လယ်ဓါးြပမေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လက်နက်ကိုင် လုယက်မေကာင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း သေဘာေပတွင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် သေဘာေပ မဟုတ်ေသာ
အြခားေနရာတွင်ြဖစ်ေစ

သေဘာဝန်ထမ်းအား

ြပည်တွင်းဥပေဒ သိုမဟုတ်

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရြခင်းမှလွဲ၍

စည်းမျဉ်း သိုမဟုတ် စုေပါင်းေတာင်းဆိုညိင်း

သေဘာတူစာချပ်အရ သတ်မှတ်ထားေသာ အချန်ိ ကာလအတွင်း သေဘာဝန်ထမ်း
များမှ ၎င်းတို၏ေနရပ်ြပန်ခွင့်အား မေတာင်းဆိုပါက ထိုခံစားပိုင်ခွင့် ပျက်ြပယ်
ိုင်သည်။
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ေငွေကးအာမခံှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေဘာပိုင်ရှင်၏ တာဝန်ရှိမ (စည်းမျဉ်း၄.၂)
၁၆။

(က)

သေဘာပိုင်ရှင်သည် ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့်
ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ စံသတ်မှတ်ချက်ေအ ၄.၂ ပါ လိုအပ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီ
သည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ၊ နာမကျန်းြဖစ်မ သိုမဟုတ် အရာယ်
ြဖစ်မများအတွက် သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို ေလျာ်ေကးေပးရန် သေဘာပိုင်ရှင်၏
လုံေလာက်ေသာ တာဝန်ရှိမှင့် ကိုက်ညီလာမည့် သက်တမ်းရှိ အာမခံ ပဋိညာဉ်
တစ်ခု သိုမဟုတ် အြခားေငွေကးအာမခံ ေဆာင်ရ�က်ထားရှိမကို ေသချာေစရမည်။

(ခ)

သေဘာဝန်ထမ်းတစ်ဉီး သိုမဟုတ် ယင်း၏ေဆွမျးရင်
ိ းချာ သိုမဟုတ် ယင်း၏
ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးဦးအား

သိုမဟုတ်

လျာထားသတ်မှတ်ထားသည့်

သေဘာဝန်ထမ်း

ေသဆုံးြခင်းသိုမဟုတ်

အကျးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသူ
နာတာရှည်သန်မစွမ်း

ြဖစ်ြခင်းေကာင့် ေပးေချရမည့် ေလျာ်ေကးတစ်ရပ်ရပ်ေအာက် ေလျာ့နည်းသည့်
ပမာဏကို လက်ခံရန်ဖိအားမေပးရ။
(ဂ)

သေဘာပိုင်ရှင်သည်

ေငွေကးအာမခံေပးသူက

ထုတ်ေပးထားသည့်

လက်မှတ်

တစ်ခု သိုမဟုတ် အြခားေငွေကးအာမခံ သက်ေသခံစာရ�က်စာတမ်းကို သေဘာ
ေပတွင် သယ်ေဆာင်ထားရှိရန် ေသချာေစရမည်။ ယင်းမိတတစ်စုံကို သေဘာ
ဝန်ထမ်းများ သိေစိုင်ရန် သေဘာေပရှိ ြမင်သာေသာေနရာတွင် ထားရှိရမည်။
(ဃ)

ေငွေကးအာမခံေပးသူတစ်ဦးထက်ပိုသည့်အခါ

ေပးသူတစ်ဦးချင်းစီ၏

ေပးအပ်

ထားသည့် စာရ�ကစ
် ာတမ်းအေထာက်အထားကို သေဘာေပတွင် သယ်ေဆာင်
ထားရှိရမည်။
(င)

လက်မှတ်

သိုမဟုတ်

အြခားေငွေကးအာမခံသက်ေသခံ

စာရ�က်စာတမ်းတွင်

ပင်လယ်ေရေကာင်းအလုပ်သမားကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ ြပင်ဆင်ချက်၏
ေနာက်ဆက်တွဲ ေအ ၄-၁ တွင်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပီး
အဂလိပ်ဘာသာ သိုမဟုတ် အဂလိပ်ဘာသာသို ြပန်ဆိုချက်အား ပူးတွဲပါရှိရမည်။
(စ)

ေလျာ်ေကးေငွတစ်ရပ်ေပးရန်

ေတာင်းဆိုသူများသည်

ပင်လယ်ေရေကာင်း

အလုပ်သမား ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၆ ှင့် ယင်း၏ြပင်ဆင်ချက်၏ ေနာက်ဆက်တဘ
ွဲ ီ
၄-၁ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လက်ခံရရှိေကာင်းှင့် ေြပေအးေကာင်းနမူနာပုံစံ
(Model Receipt and Release Form) ကိုအသုံးြပရမည်။
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အမည်

…………………………………

ရာထူး

…………………………………

လက်မှတ်

…………………………………

ေနရာ

…………………………………

ရက်စွဲ

…………………………………

(အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်း၏တံဆိပ်ေခါင်း သိုမဟုတ် တံဆိပ်တုံး)

26

ြပည့်စုံလုံေလာက်ေသာ တူညီမများ
(မှတ်ချက်။ အသုံးမြပေသာေရးသားေဖာ်ြပချက်များကိုြခစ်ပစ်ရန်)
အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်များမှလွဲ၍ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ အပိုဒ် ၆ ၊ စာပိုဒ် ၃ ှင့် ၄ အရ ြပာန်း
ထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပည့်စုံလုံေလာက်ေသာ တူညီမများအား ေရးသွင်းထားသည်…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
မည်သည့တ
် ူညီမကိုမ ခွင့်ြပထားြခင်းမရှိ။
အမည်

……………………………………..

ရာထူး

…………………………………….

လက်မှတ်

……………………………………..

ေနရာ

……………………………………..

ရက်စွဲ

……………………………………..

(အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်း၏တံဆိပ်ေခါင်း သိုမဟုတ် တံဆိပ်တုံး)

27

ကင်းလွတ်ခွင့်များ
(မှတ်ချက်။ အသုံးမြပေသာေရးသားေဖာ်ြပချက်များကိုြခစ်ပစ်ရန်)
ကွန်ဗင်းရှင်းပါေခါင်းစဉ် ၃ ၏ ြပာန်းချက်များှင့်အညီ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အခွင့်အာဏာ
ရှိသူက ခွင့်ြပထားေသာ ေအာက်ပါကင်းလွတ်ခွင့်များကိုေရးသွင်းထားသည်-

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
မည်သည့က
် င်းလွတ်ခွင့်ကိုမခွင့်ြပထားြခင်းမရှိ။
အမည်

……………………………………..

ရာထူး

…………………………………….

လက်မှတ်

……………………………………..

ေနရာ

……………………………………..

ရက်စွဲ

……………………………………..

(အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်း၏တံဆိပ်ေခါင်း သိုမဟုတ် တံဆိပ်တုံး)

