
 ပြ ည်ေထာင်စု သမ္မတ  မြ န်မာနုိင်ငံေတာ် အစုိးရ 
ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 
 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်  ၁ /၂၀၁၂ 
 

၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လပြ ည ့်ေကျာ်  ၁၃  ရက် 
( ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ  ၁၄  ရက် ) 

 

ေရယာဥ်မှူး၊ အရာရိှများနှင့် သေ င်္ဘာသားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များအတွက် 
မဖြ စ်မေနရိှရမည့်အနည်းဆံုးလုိအပ်ချက်များ (Mandatory Minimum Requirements) 

သတ်မှတ်ခြ င်း  
 

၁။ ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနသည်  မြ န်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေ င်္ဘာအက်ဥပေဒ 
ပုဒ်မ ၂၉၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)နှင် ့ ေရယာဥ်မှူ း၊ အရာရှမိျားနှင့် သေ င်္ဘာသားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် 
တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးခြ ငး်ဆိင်ုရာ နည်းဥပေဒများ၏ အခန်း (၄)ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 
များအရ  အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ု ကျင့်သုံး၍ ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာ 
တူညီချက်ဖြ င့် ဤအမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။ 
 

၂။ ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၀မနီလာပြ င်ဆင်ချက်များပါဝင်ေသာ 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်းတွင်ပါရှိသည် ့ သတ်မှတ်ချက်များကို အပြ ည့်အဝ 
ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ေရယာဥ်မှူး၊ အရာရှိများနှင့် သေ င်္ဘာသားများ၏ 
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်များ ထုတ်ေပးခြ င်းဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိသည် ့
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်များအတွက ် မဖြ စ်မေန အနည်းဆုံးလုိအပ်ချက်များ 
(Mandatory Minimum Requirements) ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်သည်- 
 

 (က) ေရယာဥ်မှူးအဖြ စ် တန်ချိန်၃၀၀၀နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် (ကုန်းပတ်အရာရိှ အဆင့် ၁ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်) အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၂/၂ 
(STCW Convention, Regulation II/2) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုး 
လုိအပ်ချက်များ 

 

  (၁) တန်ချိန် ၃၀၀၀နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 
ေသာ  ေရယာဥ်မှူ းတိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင် 
ထားရမည်။ 

 

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက်  ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင် ့၂  ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထား ပြ ီး 
 ဖြ စ်ရမည်။ 
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   ( ခခ ) တန်ချိန် ၅၀၀ နှင့်အထက် သေ င်္ဘာများ၏ တက်မစင် (Bridge) တွင် 

အလှည် ့ကျတာဝန်ခံ ေရေကြ ာင်းအရာရှိအဖြ စ ်ေစာင့်ကြ ပ်စစေ်ဆးေရး 

တာဝန် ထမ်းေဆာင်သည့် ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၃၆ လ ထက်မနည်း 

ရှိရမည်။ သို့ရာတွင် ပထမေရေကြ ာင်းအရာရှိအဖြ စ် ပင်လယ်ပြ င် 

လုပ်သက် ၁၂ လထက်မနည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပြ ီး  ဖြ စ်ပါက အဆိုပါ 

ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်သည် ၂၄ လ ထက်မနည်း ရှိရမည်။ 
 

   ( ဂဂ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု

 ပြ ီးစီး ပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အ ပြ င ် တန်ချိန် ၃၀၀၀နှင့် အထက် သေ င်္ဘာများ 

တွင်တာဝန်ထမ်း ေဆာင်နိုင်သည့်ေရယာဥ်မှူးများအတွက် အပြ ည်ပြ ည် 

ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မက- ၂/၂ (STCW Code, Section 

A-II/2)တွင ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of 

Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 
 

 (ခ) ပထမေရေကြ ာင်းအရာရိှအဖြ စ် တန်ချိန် ၃၀၀၀ နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာ 

များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် (ကုန်းပတ်အရာရိှ အဆင့် ၂ 

ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်) အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ 

စည်းမျဥ်း ၂/၂ (STCW Convention, Regulation II/2) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် 

အနည်းဆံုး လုိအပ်ချက်များ 
  

  (၁) တန်ချိန်၃၀၀၀နှင့်အထက ်ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

သည့် ပထမေရေကြ ာင်းအရာရှိတိုင်းသည ် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် 

ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 
 

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) တန်ချိန် ၅၀၀ နှင့်အထက် သေ င်္ဘာများ၏ တက်မစင် (Bridge) တွင် 

အလှည် ့ကျ တာဝန်ခံ ေရေကြ ာင်းအရာရှိအဖြ စ် ေစာင့်ကြ ပ် 

စစ်ေဆးေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်သည့် ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၁၂ လ 

ထက်မနည်း ရှိရမည်။ 
 

   ( ခခ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု

 ပြ ီးစီး ပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ်အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ရာေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ 

က- ၂/၂ (STCW Code, Section A-II/2)တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့

ပထမေရေကြ ာငး် အရာရှိများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of 

Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။  
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 (ဂ) တက်မစင် (Bridge) တွင် အလှည် ့ကျ တာဝန်ခံေရေကြ ာင်းအရာရိှအဖြ စ် တန်ချိန် ၅၀၀ 
နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင် ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရးတာဝန်ကုိ 
ထမ်းေဆာင်နိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် (ကုန်းပတ်အရာရိှ အဆင့် ၃ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်) အတွက်အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၂/၁ 
(STCW Convention, Regulation II/1) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့်အနည်းဆံုး 
လုိအပ်ချက်များ 

  

  (၁) တန်ချိန် ၅၀၀နှင့်အထက ်ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများ၏ တက်မစင် (Bridge) 
တွင် အလှည် ့ကျတာဝန်ခံ ေရေကြ ာင်းအရာရှိအဖြ စ ် ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရး 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူတိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင် 
ထားရမည်။ 

 

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
   

   (ကက) အသက ်၁၈နှစ် ပြ ည့်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 
 

  ( ခခ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ  ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၂/၁ (STCW 
Code, Section A-II/1)၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည် ့  ခွင့် ပြ ု 
ထားေသာ ေလ့ကျင့်မှုအစီအစဥ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြ စ် ခွင့်ပြ ုထား 
ေသာ ေလ့ကျင့်မှုမှတ်တမ်းစာအုပ် (Training Record Book) နှင် ့
အတ ူ ေရယာဥ်ေပါ်ေလ့ကျင့်ခြ ငး် (Onboard Training)  ဖြ စ်ပါက  
အတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၁၂ လ ထက်မနည်း ရှိရမည် 
သို့မဟုတ် အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၃၆လ ထက်မနည်း 
ရှိရမည်။ 

 

  ( ဂဂ ) လိုအပ်ေသာ အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်တွင ် တက်မစင်၌ 
အလှည့်ကျ ပါဝင် ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးသည့် တာဝန် (Bridge 
Watchkeeping Duty) ကိ ု ေရယာဥ်မှူ းသို့မဟုတ် အရည ်
အချင်းပြ ည် ့ေရေကြ ာင်းအရာရှိတစ်ဦး၏  ကးီကြ ပ်မှုေအာက် တွင် ၆လ 
ထက်မနည်း ထမ်းေဆာင်ပြ ီး  ဖြ စ်ရမည်။  

   

  (ဃဃ) ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရး စည်းမျဥ်းများအရ တာဝနက်ျ ေရဒီယို 
ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်များကိ ု ထမ်းေဆာင်ရာတွင ် အခန်း(၄) ပါ 
စည်းမျဥ်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင် ့ကိုက်ညီရမည်။ 

 

   ( ငင ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီး ပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ် တက်မစင ် (Bridge) တွင် ေစာင့်ကြ ပ် 
စစ်ေဆးေရး တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်သည့် အလှည် ့ကျတာဝန်ခံ အရာရှ ိ
များအတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ  ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ပုဒ်မ က- ၂/၁ 
(STCW Code, Section A-II/1)တွင ် သတ်မှတ်ထားသည် ့
ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရ 
မည်။ 
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   ( စစ)  အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာငး်ဥပေဒ၏ပုဒ်မ က- ၆/၁ အပိုဒ် ၂၊ ပုဒ်မ 
က- ၆/၂ အပိုဒ် ၁မှ ၄၊ ပုဒ်မ က- ၆/၃ အပုိဒ် ၁ မ ှ၄ နှင့် ပုဒ်မ က- ၆/၄ 
အပိုဒ် ၁ မ ှ၃ တို့တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard 
of Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။  

 

 (ဃ) ေရယာဥ်မှူးအဖြ စ် တန်ချိန် ၅၀၀ နှင့် ၃၀၀၀  ကြ ား ကမ်းရုိးတန်းအနီးသွား သေ င်္ဘာများ 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် (ကုန်းပတ် အရာရိှအဆင့် ၄ 

ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်) အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏စည်းမျဥ်း 

၂/၂ (STCW Convention, Regulation II/2) အရ မဖြ စ်မေနရှိရမည့် အနည်းဆံုး 

လုိအပ်ချက်များ 
 

  (၁) တန်ချိန် ၅၀၀နှင့် ၃၀၀၀  ကြ ား ကမ်းရိုးတန်းအနီးသွား သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန ်

ထမ်းေဆာင်သည့် ေရယာဥ်မှူ းတိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ ်

ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 
   

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) တန်ချိန် ၅၀၀နှင့် ၃၀၀၀ ကြ ား ကမ်းရိုးတန်းအနီးသွား သေ င်္ဘာများတွင် 

ပထမေရေကြ ာင်းအရာရှိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သည် ့ ကျွမ်းကျင်မှု 

လက်မှတ ် (ကုန်းပတ်အရာရှ ိ အဆင့် ၅ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်) 

ကိုင်ေဆာင်ထား ပြ းီ  ဖြ စ်ရမည်။ 
 

   ( ခခ ) တန်ချိန် ၅၀၀ နှင့်အထက် ကမ်းရိုးတန်းအနီးသွား သေ င်္ဘာများ၏ 
တက်မစင ် (Bridge) တွင် အလှည် ့ကျတာဝန်ခံ ေရေကြ ာင်းအရာရှိ 
အဖြ စ ် ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေသာ အတည်ပြ ု 
ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၃၆ လ ထက်မနည်း ရှိရမည်။ သို့ရာတွင် 
ပထမေရေကြ ာင်းအရာရှိအဖြ စ် အတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င ် လုပ်သက် 
၁၂လ ထက်မနည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပြ းီဖြ စ်ပါက အဆိုပါ အတည်ပြ ု 
ပင်လယ်ပြ င်သည် လုပ်သက် ၂၄ လ ထက်မနည်း ရှိရမည်။ 

 

   ( ဂဂ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီး ပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ် တန်ချိန ် ၅၀၀နှင့် ၃၀၀၀ ကြ ား သေ င်္ဘာများ 
တွင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ေရယာဥ်မှူ းများအတွက် အပြ ည်ပြ ည် 
ဆိုင်ရာေရေကြ ာငး်ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၂/၂ (STCW Code, Section 
A-II/2)တွင ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of 
Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 
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 (င) ပထမေရေကြ ာင်းအရာရိှအဖြ စ် တန်ချိန် ၅၀၀ နှင့် ၃၀၀၀  ကြ ား ကမ်းရုိးတန်းအနီးသွား 
သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် (ကုန်းပတ်အရာရှ ိ
အဆင့် ၅ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်) အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း 
၏ စည်းမျဥ်း ၂/၂ (STCW Convention, Regulation II/2) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် 
အနည်းဆံုးလုိအပ်ချက်များ 

 

  (၁) တန်ချိန် ၅၀၀နှင့် ၃၀၀၀ ကြ ား ကမ်းရိုးတန်းအနီးသွား သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန ်
ထမ်းေဆာင်သည့် ပထမေရေကြ ာင်းအရာရှိတိုင်းသည ်သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ ်ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 

   

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) တန်ချိန် ၅၀၀နှင့်အထက် သေ င်္ဘာများ၏ တက်မစင် (Bridge) တွင် 
ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရး တာဝန်ကိုထမ်းေဆာင်သည့် အလှည ့်ကျ 
တာဝန်ခ ံေရေကြ ာင်းအရာရှ၏ိ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 

 

   ( ခခ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီး ပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ် တန်ချိန်၅၀၀နှင့် ၃၀၀၀ ကြ ား သေ င်္ဘာများ 
တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည် ့ ပထမေရေကြ ာင်းအရာရှိများအတွက် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၂/၂ (STCW 
Code, Section A-II/2)တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုစံ 
(Standard of Competence) များနှင့်ကုိက်ညီရမည်။ 

  

 (စ) တန်ချိန် ၅၀၀ နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများ၏ တက်မစင် (Bridge)တွင် 
ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးတာဝန်ကုိ အလှည့်ကျပါဝင်ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကုန်းပတ် 
သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက််မှတ် (တက်မစင်အကူ သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှု 
လက်မှတ်) အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၂/၄ 
(STCW Convention, Regulation II/4) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုး 
လုိအပ်ချက်များ 

 

  (၁) အလုပ်သင်သေ င်္ဘာသားနှင် ့ သေ င်္ဘာသား၏ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ တက်မစင် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသူများမှအပ တန်ချိန် ၅၀၀နှင့် အထက် 
ပင်လယ်ပြ ငသ်ွား သေ င်္ဘာများ၏ တကမ်စင် (Bridge) တွင် ေစာင့်ကြ ပ် 
စစ်ေဆးေရး တာဝန်၏ အချို့တာဝန်များကုိ အလှည့်ကျပါဝင်ထမ်းေဆာင်သည် ့
ကုန်းပတ် သေ င်္ဘာသားတုိင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် ရရှိ ပြ ီး 
 ဖြ စရ်မည်။ 

  (၂) အဆိုပါ တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) အသက ်၁၈ နှစ်ပြ ည့်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 
 

  ( ခခ ) အတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်တွင် ေလ့ကျင့်မှုနှင် ့ အေတွ့အကုံ 
၆လထက်မနည်း ရှိရမည် သို့မဟုတ် ပင်လယ်ပြ င်အကို ေလ့ကျင့်ခြ ငး် 
(Pre-Sea Training) သို့မဟုတ် ေရယာဥ်ေပါ် လက်ေတွ့ ေလ့ကျင့် 
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 ခြ ငး် (Onboard Training) ကဲ့သို့ အထူးသင်တန်းများတွင် ပါဝင် 
ေသာ အတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်  ဖြ စ်ပါက ၂ လထက် မနည်း 
ရှိရမည်။  

 

   ( ဂဂ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ် တန်ချိန်၅၀၀နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွား 
သေ င်္ဘာများ၏ တက်မစင် (Bridge) တွင ် ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရး 
တာဝန်အချို့ကိ ု အလှည့်ကျ ပါဝင်ထမ်းေဆာင်သည့် ကုန်းပတ ်
သေ င်္ဘာသား များအတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း ဥပေဒ၏ 
ပုဒ်မ က- ၂/၄ (STCW Code, Section A-II/၄)တွင် 
သတ်မှတ်ထားသည် ့ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of Competence) 
များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 

  

 (ဆ) တန်ချိန် ၅၀၀ နှင့် အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ 
ကုန်းပတ်ဌာန ကျွမ်းကျင်သူသေ င်္ဘာသားများ၏ တတ်ကျွမ်းမှုလက််မှတ် (ကုန်းပတ် 
ကျွမ်းကျင်သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်) အတွက်အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်း 
ကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၂/၅ (STCW Convention, Regulation II/5) အရ 
မဖြ စ်မေန ရိှရမည့် အနည်းဆံုးလုိအပ်ချက်များ 

 

  (၁) တန်ချိန် ၅၀၀နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတွင ်တာဝန်ထမ်းေဆာင ်
ေသာကုန်းပတ်ဌာန ကျွမ်းကျင်သူ သေ င်္ဘာသားတိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ 
တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်ရရှိပြ ီး  ဖြ စရ်မည်။ 

 

  (၂) အဆိုပါ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူ တိုင်းသည် - 
 
 

  (ကက) အသက ်၁၈ နှစ်ပြ ည့်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 
 

  ( ခခ ) တက်မစင်အကူ သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ ်ကိုင်ေဆာင်ထား 
 ပြ ီးဖြ စ်ရမည်။ 

 

  ( ဂဂ ) တက်မစင ် (Bridge)တွင ် ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးတာဝန် အချို့ကို 
အလှည့်ကျ ပါဝင်ထမ်းေဆာင်သည် ့ ကုန်းပတ်သေ င်္ဘာသားအဖြ စ ်
အတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၁၈ လထက် မနည်း ရှိရမည် 
သို့မဟုတ် အတည် ပြ ုထားသည့် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှု  ပြ ီးစီးပြ ီး 
 ဖြ စ်ပါက ၁၂ လ ထက်မနည်းရှိရမည်။ 

 

   ( ဃဃ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ်ကုန်းပတ်ဌာန ကျွမ်းကျင်သူသေ င်္ဘာသားများ 
အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၂/၅ 
(STCW Code, Section A-II/5)တွင ် သတ်မှတ်ထားသည် ့
ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရ 
မည်။ 
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 (ဇ) အင်ဂျင်နီယာမှူးအဖြ စ် ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအားကီလုိဝပ် ၃၀၀၀ နှင် ့အထက် 
ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် 
(ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရိှအဆင့် ၁ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်) အတွက် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၂ (STCW Convention, 
Regulation III/2) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုးလုိအပ်ချက်များ 

 

  (၁) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအားကီလုိဝပ ် ၃၀၀၀နှင် ့အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွား 
သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ အင်ဂျင်နီယာမှူးတိုင်းသည် 
သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 

 

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက်  ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) ေရေကြ ာင်း အင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိ အဆင် ့ ၂ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် 
ကိုင်ေဆာင်ထား ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 

 

   ( ခခ ) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအားကီလုိဝပ် ၇၅၀ နှင ့်အထက် သေ င်္ဘာ 
များ၏ စက်ခန်း (Engine Room) တငွ ် အလှည ့်ကျတာဝန်ခံ 
အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိအဖြ စ ် ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရး တာဝန်ထမး် 
ေဆာင်ေသာ အတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၃၆ လထက်မနည်း 
ရှိရမည်။ သို့ရာတွင် ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဖြ စ ် အတည်ပြ ု 
ပင်လယ်ပြ င ်လုပ်သက ် ၁၂ လ ထက်မနည်းထမ်းေဆာင်ပြ ီးဖြ စ်ပါက 
အဆိုပါ အတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င် လုပ်သက်သည် ၂၄ လ ထက်မနည်း 
ရှိရမည်။ 

 

   ( ဂဂ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ် ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအားကီလိုဝပ် 
၃၀၀၀ နှင ့်အထက် သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်း ေဆာင်နိုင်သည့် 
အင်ဂျင်နီယာမှူးများအတွက် အပြ ည် ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ 
ပုဒ်မက- ၃/၂ (STCW Code, Section A-III/2)တွင ်
သတ်မှတ်ထားသည် ့ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of Competence) 
များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 

 

 (ဈ) ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာအရာရိှအဖြ စ် ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအားကီလုိဝပ် ၃၀၀၀ နှင့် 
အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင်   တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှု 
လက််မှတ် (ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှအိဆင့် ၂ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်) အတွက် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၂ (STCW Convention, 
Regulation III/2) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုးလုိအပ်ချက်များ 

 

  (၁) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအားကီလုိဝပ ် ၃၀၀၀နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွား 
သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည် ့ ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာ အရာရှိတိုင်း 
သည် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 
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  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀နှင့်အထက် သေ င်္ဘာများ 

၏ စက်ခန်း (Engine Room) တငွ ် အလှည ့်ကျ တာဝန်ခ ံ

အင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိ အဖြ စ ် ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရး တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်သည့် အတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င ်လုပ်သက် ၁၂ လ ထက်မနည်း 

ရှိရမည်။ 
   

   ( ခခ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ် ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာအရာရှိများအတွက် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၃/၂ (STCW 
Code, Section A-III/2)တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ ကျွမ်းကျင်မှုစံ 
(Standard of Competence) များနှင် ့ကိုက်ညီရမည်။ 

 

 (ည) ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများ၏ စက်ခန်း (Engine Room) တွင် အလှည် ့ကျ တာဝန်ခံ 
အင်ဂျင်နီယာအရာရိှအဖြ စ် ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလုိဝပ် ၇၅၀ နှင့်အထက် 
ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရး တာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် 
(ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရိှ အဆင့် ၃ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်) အတွက် 
အပြ ည်ပြ ည် ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၁ (STCW Convention, 
Regulation III/1) အရ မဖြ စ်မေန ရိှရမည့် အနည်းဆံုးလုိအပ်ချက်များ  

 

  (၁) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွား 
သေ င်္ဘာများ၏ စက်ခန်း (Engine Room) တငွ ် အလှည် ့ကျ တာဝန်ခ ံ
အင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဖြ စ ်ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရး တာဝန် ထမ်းေဆာင်သူတိုင်း 
သည် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 

 

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်အတက်ွ ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
   

   (ကက) အသက ်၁၈နှစ် ပြ ည့်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 
 

  ( ခခ ) အတည်ပြ ုထားေသာ ေလ့ကျင့်မှုမှတ်တမ်းစာအုပ် (Training 
Record Book) နှင့်အတ ူအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်း ဥပေဒ၏ 
ပုဒ်မ က-၃/၁(STCW Code, Section A-III/1)၏ လိုအပ်ချက် 
များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ေရယာဥ်ေပါ် ေလ့ကျင် ့ခြ ငး် (Onboard 
Training) နှင် ့ အလုပ်ရုံပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားခြ င်း 
(Work-shop Skill Training) ေပါင်းစပပ်ါဝင်ေသာ အတည်ပြ ု 
ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၁၂ လထက်မနည်းရှိရမည ် သို့မဟုတ် 
အလုပ်ရုံပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားခြ င်း (Work-shop Skill 
Training) နှင့် အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၃၆ လထက်မနည်း 
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ရှိရမည်ဖြ စ်ပြ ီး အဆိုပါအတည်ပြ ုပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်တွင ်ေရယာဥ် 
၏ အင်ဂျင်ဌာန၌ လ ၃၀ ထက်မနည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပြ ီး  ဖြ စ်ရ 
မည်။  

 
 

  ( ဂဂ ) လိုအပ်ေသာ အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်၌ စက်ခန်းတွင ်
ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးသည် ့ အလှည့်ကျတာဝန် (Engine Room 
Watchkeeping Duty) ကိ ု အင်ဂျင်နီယာမှူး သို့မဟုတ် အရည ်
အချင်းပြ ည် ့ အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိတစ်ဦး၏  ကီးကြ ပ်မှုေအာက်တွင ်
၆လ ထက်မနည်း ထမ်းေဆာင်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 

 

   (ဃဃ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ်စက်ခန်း (Engine Room) တွင် ေစာင့်ကြ ပ ်
စစ်ေဆးေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်သည့့် အလှည် ့ကျ တာဝန်ခ ံ 
အင်ဂျင်နီယာအရာရှိများအတွက ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ  ေရေကြ ာင်း 
ဥပေဒ၏ပုဒ်မ က- ၃/၁ (STCW Code, Section A-III/1)တွင် 
သတ်မှတ်ထားသည် ့ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of Competence) 
များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 

   ( စစ)  အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာငး်ဥပေဒ၏ပုဒ်မ က- ၆/၁ အပိုဒ် ၂၊ ပုဒ်မ 
က- ၆/၂ အပိုဒ် ၁မှ ၄၊ ပုဒ်မ က- ၆/၃ အပုိဒ် ၁ မ ှ၄ နှင့် ပုဒ်မ က- ၆/၄ 
အပိုဒ် ၁ မ ှ၃ တို့တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard 
of Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။  

 

 (ဋ) အင်ဂျင်နီယာမှူးအဖြ စ် ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလုိဝပ် ၇၅၀ မှ ၃၀၀၀  ကြ ား 
ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်နုိင် သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် 
(ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရိှ အဆင့် ၄ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်) အတွက် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၃ (STCW Convention, 
Regulation III/3) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုး လုိအပ်ချက်များ 

 

  (၁) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ မှ ၃၀၀၀  ကြ ား ပင်လယ်ပြ င်သွား 
သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည် ့ အင်ဂျင်နီယာမှူးတိုင်းသည် 
သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှ ိ အဆင် ့ ၅ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် 
ကိုင်ေဆာင်ထား ပြ းီ  ဖြ စ်ရမည်။ 

 

   ( ခခ ) ကီလိုဝပ် ၇၅၀ နှင့်အထက်  ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများ၏ စက်ခန်း 
(Eninge Room) တွင ် အလှည် ့ကျ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ အရာရှ ိ
အဖြ စ ်ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ေသာ အတည်ပြ ု 
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ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၃၆ လ ထက်မနည်း ရှိရမည်။ သို့ရာတွင် 
ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဖြ စ ်အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င ်လုပ်သက် 
၁၂ လထက်မနည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပြ းီဖြ စ်ပါက အဆိုပါ အတည်ပြ ု 
ပင်လယ်ပြ င ်လုပ်သက်သည် ၂၄ လ ထက်မနည်းရှိရမည်။ 

 

   ( ဂဂ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ်ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ 
မှ ၃၀၀၀ အကြ ား ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်သည့် အင်ဂျင်နီယာမှူးများအတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၃/၃ (STCW Code, Section A-
III/3)တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of 
Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 

 

  (၃) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှ ိ အဆင့် ၂ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင် 
ထားသူများသည် ေရေကြ ာင်းအင်ဂျငန်ီယာအရာရှိ အဆင် ့ ၄ ကျွမ်းကျင်မှု 
လက်မှတ်အတွက် ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက်လက်မှတ ်ရရှိပြ ီးဖြ စရ်မည်။ 

 

 (ဌ) ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာအရာရိှအဖြ စ် ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလုိဝပ် ၇၅၀ မှ 
၃၀၀၀ ကြ ား ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှု 
လက််မှတ် (ေရေကြ ာင်း အင်ဂျင်နီယာ အရာရိှ အဆင့် ၅ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်) အတွက် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၃ (STCW Convention, 
Regulation III/3) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုးလုိအပ်ချက်များ 

 
 

  (၁) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ မ ှ၃၀၀၀  ကြ ား ပင်လယ်ပြ င ်သွား 
သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာအရာရှိတိုင်း 
သည် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 

   

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) ေရေကြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင် ့ ၃ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် 
ကိုင်ေဆာင်ထားပြ းီ  ဖြ စ်ရမည့်အပြ င ် တွဲဘက်အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိ 
သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဖြ စ ် အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င် 
လုပ်သက် ၁၂ လ ထက်မနည်း ရှိရမည်။ 

   

   ( ခခ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ်ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ 
မှ ၃၀၀၀  ကြ ား ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတငွ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင ်
သည့် ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာအရာရှိများအတကွ ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၃/၃ (STCW Code, Section A-
III/3)တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of 
Competence) များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ 
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 (ဍ) လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရိှအဖြ စ်ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအားကီလုိဝပ်၇၅၀နှင် ့အထက် 
ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက််မှတ် 
(လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရိှ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်) အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၆ (STCW Convention, Regulation III/6) 
အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုး လုိအပ်ချက်များ 

   

  (၁) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအား ကီလိုဝပ ် ၇၅၀ နှင် ့အထက ် ပင်လယ်ပြ င်သွား 
သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရှိတိုင်းသည်  
သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 

 

  (၂) အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်အတက်ွ ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) အသက ်၁၈ နှစ်ပြ ည့်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 
 

  ( ခခ ) အလုပ်ရုံပညာကျွမ်းကျင်မှု ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားခြ ငး် (Workshop Skill 
Training) ေပါင်းစပ်ပါဝင်ပြ ီး အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ 
၏ ပုဒ်မ က-၃/၆ (STCW Code, Section A-III/6)၏ လိုအပ်ချက် 
များနှင့် ကိုက်ညီသည် ့ ၁၂ လ ထက်မနည်းေသာ  ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှု 
အစီအစဥ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြ စ် အတည်ပြ ုထားသည် ့ ေလ့ကျင့်မှု 
မှတ်တမ်းစာအုပ် (Training Record Book) နှင့်အတ ူေရယာဥ်ေပါ် 
ေလ့ကျင် ့ခြ ငး် (Onboard Training)  ဖြ စ်ပါက အတည်ပြ ု 
ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၆ လ ထက်မနည်း ရှိရမည် သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံ 
ပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားခြ င်း (Workshop Skill 
Training)နှင့် အတည်ပြ ု ပင်လယ် ပြ င်လုပ်သက် ၃၆ လ ထက်မနည်း 
ရှိရမည်ဖြ စ်ပြ ီး အဆိုပါ အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်တွင် 
ေရယာဥ်၏ အင်ဂျင်ဌာန၌ လ ၃၀  သည်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပြ ီး 
 ဖြ စ်ရမည်။  

 

   ( ဂဂ ) အတည်ပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိငု်ရာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုကိ ု
 ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ရမည့်အပြ င ်ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလိုဝပ် ၇၅၀ 
မှ ၃၀၀၀  ကြ ား ပင်လယ်ပြ င်သွား သေ င်္ဘာများတငွ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင ်
သည့် လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရှိများအတကွ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 
ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၃/၆ (STCW Code, Section A-
III/6)တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard of 
Competence) များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ 

 

   ( စစ)  အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာငး်ဥပေဒ၏ပုဒ်မ က- ၆/၁ အပိုဒ် ၂၊ ပုဒ်မ 
က- ၆/၂ အပိုဒ် ၁မှ ၄၊ ပုဒ်မ က- ၆/၃ အပုိဒ် ၁ မ ှ၄ နှင့် ပုဒ်မ က- ၆/၄ 
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အပိုဒ် ၁ မ ှ၃ တို့တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ကျွမ်းကျင်မှုစံ (Standard 
of Competence) များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။  

 

 (ဎ) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအားကီလုိဝပ်  ၇၅၀နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများ 

၏ စက်ခန်း (Engine Room) တွင် ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရးတာဝန်၏ တာဝန်အချို့ကုိ 

အလှည့်ကျပါဝင် ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် စက်ခန်းသေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက််မှတ် 

(စက်ခန်းအကူ သေ င်္ဘာသား တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်) အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 

ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၄ (STCW Convention, Regulation III/4  

အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုး လုိအပ်ချက်များ 
 

  (၁) အလုပ်သင်သေ င်္ဘာသားနှင် ့ သေ င်္ဘာသား၏ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ စက်ခန်း 

(Engine Room) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန ် ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသူများမှအပ 

ပင်မ စက်ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအားကီလိုဝပ်  ၇၅၀ နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွား 

သေ င်္ဘာများ၏ စက်ခန်း (Engine Room) တွင် ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရး 

တာဝန်ကို အလှည့်ကျပါဝင် ထမ်းေဆာင်သည့် စက်ခန်းသေ င်္ဘာသားတိုင်းသည ်

သက်ဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။  
 

  (၂) အဆိုပါ တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) အသက ်၁၈ နှစ်ပြ ည့်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 
 

  ( ခခ ) အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်တွင ် ေလ့ကျင့်မှုနှင့် အေတွ့အကုံ 

၆လထက် မနည်းရှိရမည် သို့မဟုတ် ပင်လယ်ပြ င်အကို ေလ့ကျင့်ခြ ငး် 

(Pre-sea Training) သို့မဟုတ် ေရယာဥ်ေပါ် လက်ေတွ့ ေလ့ကျင့် 

 ခြ ငး် (Onboard Training)ကဲ့သို့ အထူးသင်တန်းများတွင် 

ပါဝငေ်သာ အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်  ဖြ စ်ပါက ၂ လထက ်

မနည်း ရှိရမည်။ အဆိုပါ အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်များသည ်

အရည်အချင်းပြ ည့် အင်ဂျင်နီယာ အရာရှ ိ သို့မဟုတ ် အရည်အချင်း 

 ပြ ည့် စက်ခန်းသေ င်္ဘာသားများ၏ တိုက်ရိုက်ကီးကြ ပ်မှု ေအာက်တွင် 

ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးေရး တာဝန်ကို စက်ခန်း (Engine Room) ၌ 

အလှည့်ကျပါဝင ်ထမ်းေဆာင်ခြ င်း ဖြ စရ်မည်။ 
 

   ( ဂဂ ) အပြ ည်ပြ ည် ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၃/၄ (STCW 

Code, Section A-III/4)တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ ကျွမ်းကျင်မှုစံ 

(Standard of Competence) များ နှင့်ကိုက်ညီရမည်။ 
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 (ဏ) စက်ပုိင်းဆုိင်ရာကျွမ်းကျင်သူသေ င်္ဘာသားအဖြ စ်ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအား ကီလုိဝပ် 

၇၅၀ နှင် ့အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် 

တတ်ကျွမ်းမှုလက််မှတ် (စက်ခန်းကျွမ်းကျင်သေ င်္ဘာသားတတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်) အတွက် 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၅ (STCW Convention, 

Regulation III/5) အရ မဖြ စ်မေနရိှရမည့် အနည်းဆံုး လုိအပ်ချက်များ 
 

  (၁) ပင်မစက် ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအား ကီလိုဝပ ်၇၅၀ နှင် ့ အထက်  ပင်လယ်ပြ င်သွား 

သေ င်္ဘာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ 

သေ င်္ဘာသားတုိင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားရ 

မည်။ 
 

  (၂) အဆိုပါ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) အသက ်၁၈ နှစ်ပြ ည့်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 

  ( ခခ ) စက်ခန်းအကူသေ င်္ဘာသားတတ် ကျွမ်းမှုလက်မှတ ်ကိုင်ေဆာင်ထားပြ းီ 

 ဖြ စ်ရမည်။ 
 

  ( ဂဂ ) စက်ခန်း (Engine Room) တငွ ် ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရး တာဝန်ကို 

အလှည့်ကျပါဝင ် ထမ်းေဆာင်သည့် စက်ခန်းသေ င်္ဘာသားအဖြ စ် 

အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၁၂လ ထက်မနည်း ရှိရမည် 

သို့မဟုတ် အတည်ပြ ုထားသည့် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှု  ပြ ီးစီးပြ ီးဖြ စ်ပါက 

အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၆ လ ထက်မနည်း ရှိရမည်။ 
 

   ( ဃဃ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၃/၅ (STCW 
Code, Section A-III/5)တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ ကျွမ်းကျင်မှုစံ 
(Standard of Competence) များနှင် ့ကိုက်ညီ ရမည်။ 

 

 (တ) လျှပ်စစ်နည်းပညာ သေ င်္ဘာသားအဖြ စ် ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှုစွမ်းအားကီလုိဝပ် ၇၅၀နှင့် 
အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွားသေ င်္ဘာများတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သည့် တတ်ကျွမ်းမှု 
လက််မှတ် (လျှပ်စစ်နည်းပညာသေ င်္ဘာသားတတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်)အတွက် အပြ ည်ပြ ည် 
ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ စည်းမျဥ်း ၃/၇ (STCW Convention, 
Regulation III/7 အရ မဖြ စ်မေန ရိှရမည့် အနည်းဆံုး လုိအပ်ချက်များ 

 

  (၁) ပင်မစက်ေမာင်းနှင်မှု စွမ်းအားကီလိုဝပ်  ၇၅၀ နှင့်အထက် ပင်လယ်ပြ င်သွား 

သေ င်္ဘာများတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် လျှပ်စစ်နည်းပညာ သေ င်္ဘာသား 

တိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ ်ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 
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  (၂) အဆိုပါ တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်ထားသူတိုင်းသည် - 
 

  (ကက) အသက ်၁၈ နှစ်ပြ ည့်ပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 
 

  ( ခခ ) အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက် ၁၂ လ ထက်မနည်း ရှိရမည ်
သို့မဟုတ် အတည်ပြ ုထားသည့် ေလ့ကျင့်မှုတွင် ပါဝင်ေသာ 
အတည်ပြ ု ပင်လယ် ပြ င်လုပ်သက်  ဖြ စ်ပါက ၆ လထက်မနည်း ရှိရမည် 
သို့မဟုတ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က-၃/၇ 
(STCW Code, Section A-III/7) ၏ ဇယားတွင ် ပါရှိသည့် 
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အရည်အချင်း 
ရှိပါက အတည်ပြ ု ပင်လယ်ပြ င် လုပ်သက် ၃လ ထက်မနည်းရှိရမည်။ 

 
 

   ( ဂဂ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ က- ၃/၇ (STCW 
Code, Section A-III/7)တွင် သတ်မှတ်ထားသည် ့ ကျွမ်းကျင်မှုစံ 
(Standard of Competence) များ နှင့်ကိုက်ညီရမည်။ 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           (ပု)ံေမာင်ေမာင်ဦး 

                                                          ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် 

 ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 

                                                  ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာန 
 
 


