ြပည်ေထာင်စု သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် အစိုးရ
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် ၂ /၂၀၁၃
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၁ ရက်
( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက် )
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာနကဖွဲ့စည်းထားသည့်
စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ (Board of Examination)များ ေဆာင်ရွက်ရမည့်
ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲများ ကျင်းပစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ
၁။ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘာအက်
င်္
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)နှင့် ေရယာဥ်မှူး၊ အရာရှိများနှင့် သေဘာသားများ၏
င်္
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်
တတ်ကျွမ်းမှုလက်မတ
ှ ်များ ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ၏ အခန်း (၄)ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ
အရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်
ြဖင့် ဤအမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာကို ထုတ် ြပန်လိုက်သည်။
၂။ ဤအမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာသည် ေရယာဥ်မှူး၊ ေရေက
ြ ာင်းအရာရှိများ၊ ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ
အရာရှိများ၏ ေရးေြဖစာေမးပွဲများ စစ်ေဆးရာတွင် ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာနက ဖွဲ့စည်းထားသည့်
ကုန်းပတ်အရာရှိ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျငန် ီယာ အရာရှိ
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲဘတ
ု ်အဖွဲ့များက စာေမးပွဲကျင်းပစစ်ေဆးခ
ြ င်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်
များဖ
ြ စ်သည်။
ကျင်းပရမည့် ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲများ
၃။ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ (Board of Examination) များသည် ေအာက်ပါကျွမ်းကျင်မှု
လက်မှတ်ဆိုင်ရာ ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲများကို ကျင်းပရမည်-်
(က)
(ခ )
(ဂ )
(ဃ)
(င )
(စ )
(ဆ)

ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၁)နှင့် (၂) ပူးတွဲ
ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၃)
ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၄)
ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၅)
ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၁) နှင့် (၂) ပူးတွဲ
ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၃)
လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရှိ (ETO)
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စစ်ေဆးရမည့် ေရးေဖ
ြ ဘာသာရပ်များ
၄။ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ (Board of Examination) များသည် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု
လက်မှတ်ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲများတွင် ေအာက်ပါဘာသာရပ်များကို စစ်ေဆးရမည််(က) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၁)နှင့် (၂) ပူးတွဲ ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ
(၁) Navigation
(၂) Maritime Legislative Requirements
(၃) Cargo Handling, Stability and Shipboard Operations
(ခ ) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၃) ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ
(၁) Practical Navigation
(၂) General Ship Knowledge
(ဂ ) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၄) ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ
(၁) Navigation
(၂) Maritime Legislative Requirements
(၃) Cargo Handling, Stability and Shipboard Operations
(ဃ) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၅) ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ
(၁) Practical Navigation
(၂) General Ship Knowledge
(င ) ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၁) နှင့် (၂) ပူးတွဲ ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

Marine Engineering Knowledge (General)
Marine Engineering Knowledge (Motor)
Marine Electro-technology
Naval Architecture and Ship Construction

(စ ) ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့် (၃) ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

Marine Engineering Knowledge (General)
Marine Engineering Knowledge (Motor)
Marine Electro-technology
Naval Architecture and Ship Construction

(ဆ) လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရှိ (ETO) ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ
(၁) Electrical, Electronic and Control
(၂) Maintenance and Repair
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စာေမးပွဲများကျင်းပြခင်း
၅။ ကုန်းပတ်အရာရှိနှင့် ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက်
စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ (Board of Examination) ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲများကျင်းပခ
ြ င်းကို နှစ်စဥ်
ေအာက်ပါလများတွင် ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ဇူလိုင်လ
(ခ ) နိုဝင်ဘာလ
(ဂ ) မတ်လ
စာေမးပွဲကျင်းပစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာများ စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း
၆။ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့များသည်
စာေမးပွဲကျင်းပခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကို
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး ညွှန် ြကားမှု ဦးစီးဌာန၏ ေရေက
ြ ာင်းဌာနခွဲနှင့်
ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲတို့ေအာက်ရှိ စာေမးပွဲဌာနစိတ်များမှ ဝန်ထမ်းများကို တာဝန်ေပးနိုင်
သည်။ ထို့အြပင်စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့များသည် စာေမးပွဲခန်းမအတွင်း စာေမးပွဲေြဖဆိုသူများကို
ကီး ြကပ်ရန် စာေမးပွဲ ကီး ြကပ်သူများ သတ်မှတ်တာဝန်ေပးထားရမည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ရာတွင်
ြမန်မာနိုင်ငံ ေရေက
ြ ာင်းပညာတက္က သိုလ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ် ေရေက
ြ ာင်းေကာလိပ်တို့မှ ဆရာ၊
ဆရာမများ၊ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကိုသတ်မှတ်
တာဝန် ေပးနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ စာေမးပွဲအလိုက် စာေမးပွဲေြဖဆိုေနစဥ် ကိစ္စအဝဝအား
စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့မှ စီမံခန့်ခွဲေပးရမည်။ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့သည်လိုအပ်ပါက စာေမးပွဲ ကီး ြကပ်သူ
များကို ညွှန် ြကားချက်များ ထုတ် ြပန်ေပးရမည်။
စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့် ေလျှာက်ထားြခင်း
၇။ စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းကို ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန၏
ေရေက
ြ ာင်းဌာနခွဲနှင့် ေရေ ြကာင်းအင်ဂျင်နီယာ ဌာနခွဲတို့ေအာက်ရှိ စာေမးပွဲဌာနစိတ်များတွင်
စာေမးပွဲမကျင်းပမီ အနည်းဆုံး (၂)ပတ် ကိုတင်၍ ေအာက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ
ေလျှာက်ထားေစရမည်(က) Accepted for Qualified Sea Service ေထာက်ခံစာမူရင်း
(ခ ) သင်တန်းဌာနများတွင် ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့် ဘာသာရပ်အလိုက် အမှတ်စာရင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းဌာနများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတွက် သင်တန်းြပီးဆုံး
ေက
ြ ာင်း လက်မှတ်
(ဂ ) ၆ လအတွငး် စစ်ေဆးထားေသာ Eye Test မူရင်း၊ မိတ္တူ
(ဃ) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၃)နှင့် (၅) ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် စာေမးပွဲေြဖဆိုရန်
အတွက် EDH လက်မှတ် မူရင်း၊ မိတ္တူ
(င ) BoE ထပ်မံေြဖဆိုသူများအတွက် ေနာက်ဆုံးေဖ
ြ ဆိုခဲ့သည့် BoE Result Sheet
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(စ) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၁)၊ (၂)၊ (၄) ကျွမ်းကျင်မလ
ှု က်မတ
ှ ်နှင့် ေရေက
ြ ာင်း
အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိ အဆင့် (၁)နှင့် (၂)ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆိုရန်
အတွက် CoC လက်မှတ်မူရင်း၊ မိတ္တူ
(ဆ) လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရှိ (ETO) ကျွမ်းကျင်မလ
ှု က်မတ
ှ ် စာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆိုရန်အတွက်
AEO Fit လက်မှတ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်နည်းပညာ သေဘာသား
င်္
တတ်ကျွမ်းမှု
လက်မှတ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရှိ အလုပ်ရုံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
ေအာင်လက်မှတ်မူရင်း၊ မိတ္တူ
(ဇ) CDC မိတ္တူ
(ဈ) ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ
(ည) ကိုယ်ေရးရာဇဝင် အကျဥ်းချုပ်
(ဋ) စာေမးပွဲေ ြကး
စာေမးပွဲေ ြကး
၈။ စာေမးပွဲေြဖဆိုမည့်သူများထံမှ စာေမးပွဲေ ြကးအဖ
ြ စ် ေအာက်ပါနှုန်းထားများ အတိုင်း
ေကာက်ခံ၍ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ ရန်ပုံေငွ၏ သက်ဆိုင်ရာေငွစာရင်းသို့ ေပးသွင်းရမည်(က) ကုန်းပတ်အရာရှိနှင့် ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ
အဆင့် (၁)နှင့် (၂)
(ခ ) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၃)၊ ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ
အရာရှိ အဆင့် (၃)နှင့် လျှပ်စစ်နည်းပညာအရာရှိ (ETO)
(ဂ ) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၄)
(ဃ) ကုန်းပတ်အရာရှိ အဆင့် (၅)

၅၀၀၀၀ိ/၄၀၀၀၀ိ/၃၀၀၀၀ိ/၂၀၀၀၀ိ/-

စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ရားများ
၉။

(က) စာေမးပွဲကျင်းပမည့် အချိန်၊ ေနရာသတ်မတ
ှ ်ြခင်း။
စာေမးပွဲဘုတ် အဖွဲ့များသည်
စာေမးပွဲကျင်းပမည့် အချိန်၊ ေနရာနှင့် စာေမးပွဲ အချိန်စာရင်းကို သတ်မှတ်၍
စာေမးပွဲမကျင်းပမီ အနည်းဆုံး (၂) ပတ် ကိုတင်၍ ထုတ် ြပန်ေ ြကြငာေပးရမည်။
(ခ) စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ရသူများအားေက
ြ ြငာေပးခ
ြ င်း။
စာေမးပွဲဘုတ် အဖွဲ့များသည်
ေရးေဖ
ြ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများနှင့် ေဖ
ြ ဆိုရမည့် ဘာသာရပ်စာရင်းကို စာေမးပွဲ မကျင်းပ
မီ အနည်းဆုံး (၁) ပတ် ကိုတင် ထုတ်ြပန်ေ ြက ြငာ၍ စာေမးပွဲ ေဖ
ြ ဆိုခွင့်ကဒ်များကို
စာေမးပွဲ မကျင်းပမီ ထုတေ် ပးရမည်။
(ဂ) စာေမးပွဲကျင်းပမည့် အခန်းများ စီစဥ်ြခင်း။ စာေမးပွဲေြဖဆိုြခင်းများတွင် မသမာမှု
များ မရှိေစရန် စာေမးပွဲေြဖဆိုမည့် ထိုင်ခုံေနရာချထားမှုကို စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့များက
စနစ်တကျ စီစဥ်ေပးရမည်။ သင်တန်းေကျာင်းတစ်ခုတည်းမှ ေဖ
ြ ဆိုသူများအား အတူ
တကွ ေနရာချထားခ
ြ င်းမရှိေစရန် စီမံထားရမည်။

5
(ဃ) စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့များ၏ ရန်ပုံေငွသုံးစွဲြခင်း။
စာေမးပွဲ ဘုတ်အဖွဲ့များ သည်
ကျင်းပသည့် စာေမးပွဲများအတွက် ေကာက်ခံရရှိသည့် စာေမးပွဲေ ြကးများကို
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန၏ စီမံေရးဌာနခွဲေအာက်ရှိ ဘ ာေရး
ဌာနစုတွင် ေရေက
ြ ာင်းဌာနခွဲနှင့် ေရေ ြကာင်းအင်ဂျင်နီယာ ဌာနခွဲတို့၏ "စာေမးပွဲ
ဘုတ်အဖွဲ့ရန်ပုံေငွ" များအဖ
ြ စ် သီးြခားေငွစာရင်းများဖွင့်လှစ်၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိရ
မည်။ အဆိုပါ ရန်ပုံေငွများမှ သက်ဆိုင်ရာ စာေမးပွဲ ကီး ြကပ်သူများကို ကီး ြကပ်ခ
အဖ
ြ စ် အရာထမ်းတစ်ဦးလျင် တစ်ရက်အတွက် ၆၀၀၀ိ/ နှုန်း ြဖင့်လည်းေကာင်း၊
အမှုထမ်းတစ်ဦးလျင် တစ်ရက်အတွက် ၄၀၀၀ိ/ နှုန်းြဖင့်လည်းေကာင်း တွက်ချက်
ထုတ်ေပးရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ စာေမးပွဲများကို ကီး ြကပ်မည့် အရာထမ်းနှင့် အမှုထမ်း
များစာရင်းကို စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် အတည်ြပုထား
ရမည်။ ထို့အြပင် စာေမးပွဲကျင်းပခ
ြ င်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးြပု
သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ ရန်ပုံေငွများမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲရမည်။ စာေမးပွဲ အေဖ
ြ လွှာ
စစ်ေဆးသူများကို စစ်ေဆးခအဖ
ြ စ် တစ်ေစာင်လျင် ၂၅၀၀ိ/-နှုန်းြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ
စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ ရန်ပုံေငွမှ ထုတ်ေပးရမည်။ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့များ၏ ရန်ပုံေငွ
စာရင်းဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက် ြခင်းကို စာရင်းစစ်ေဆးခ
ြ င်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ
ေပ
ြ စာများနှင့်တကွ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ြခင်းတွင်
ြပင်ပမှ ေရယာဥ်မှူး (နိုင်ငံ ြခားသွား) နှင့် အင်ဂျင်နီယာမှူး (နိုင်ငံြခားသွား) တို့အား
ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်း တာဝန်ေပးအပ်ထားပါက အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကီး ြကပ်ခ
(Supervision Fees) အဖ
ြ စ်သက်ဆိုင်ရာ စာေမးပွဲေ ြကးများ၏ ၂၀% မှ အချိုးကျ
ေထာက်ပံ့နိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာစာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ ရန်ပုံေငွများမှ ထုတ်ယူ
သုံးစွဲရမည်။
(င) စာေမးပွဲေမးခွန်းနှင့် စံြပအေဖ
ြ များ ြပုစုြခင်း။
စာေမးပွဲဘုတ် အဖွဲ့များသည်
သက်ဆိုင်ရာ စာေမးပွဲ ေမးခွန်းများအား အစုံလိုက် စုံလင်စွာ ြပုစုြပီး စနစ်တကျ
ချိတ်ပိတ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာတွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်။ စာေမးပွဲ
ေဖ
ြ ဆိုရမည့် အချိန်မတိုင်မီ ၃ နာရီ ကိုတင်၍ ြပုစုထားသည့် ေမးခွန်းများမှ ေဖ
ြ ဆိုရ
မည့် ေမးခွန်းအား မဲနိှုက်ေရွးချယ်၍ မိတ္တူကူးြပီး စာေမးပွဲစစ်ေဆးခ
ြ င်း ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။ စစ်ေဆးခဲ့သည့် ေမးခွန်း၏ စံြပအေြဖလွှာနှင့် အမှတ်ေပးစည်းမျဥ်းတို့ကို
စာေမးပွဲ ဘုတ်အဖွဲ့များက အေဖ
ြ လွှာစစ်ေဆးခ
ြ င်းမတိုင်မီ ေရးဆွဲထားရမည်။
(စ) စာေမးပွဲ အေဖ
ြ လွှာများ စစ်ေဆးခ
ြ င်း။ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့များသည် အေဖ
ြ လွှာများ
စစ်ေဆးခ
ြ င်းကို တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲရမည်။ စာေမးပွဲအေဖ
ြ လွှာများကို စစ်ေဆးခ
ြ င်း
မေဆာင်ရွက်မီ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Code) ေရးသွင်း ြခင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ြခင်း ကိစ္စ
များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ကိုယ်စား အေဖ
ြ လွှာများကို
တာဝန်ယူစစ်ေဆးရန် ြပင်ပမှကျွမ်းကျင်သူများ (သင့်ေလျာ်သည့် CoC ကိုင်ေဆာင်
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ထားသူများ) ကို ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တာဝန်ေပး
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ အေဖ
ြ လွှာများ စစ်ေဆးရာတွင် စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့များမှ ေရးဆွဲ
အတည်ြပုထားသည့် စံ ြပအေဖ
ြ လွှာနှင့် အမှတ်ေပး စည်းမျဥ်းတို့အရ ေဆာင်ရွက်
ေစရမည်။
(ဆ) စာေမးပွဲေအာင်/ ရှုံးသတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊ Moderation ြပုလုပ်ေပးခ
ြ င်း။
စာေမးပွဲ
ဘုတ်အဖွဲ့သည် အေဖ
ြ လွှာများ စစ်ေဆးပ
ြ ီးေနာက် ရရှိသည့် ရမှတ်များနှင့် သတ်မှတ်
ထားသည့် ေအာင်မှတ် (Pass Mark) တို့အရ စာေမးပွဲေအာင်/ ရှုံး ဆုံးြဖတ်ြခင်းကို
ေဆာင်ရွက်၍ ေအာင်စာရင်း ထုတ် ြပန်ေပးရမည်။ ေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ြပီးချိန်တွင်
သက်ဆိုင်ရာ Result Sheet ကို စာေမးပွဲေြဖဆိုခဲ့သူတိုင်းအား ထုတ်ေပး၍ မှတ်တမ်း
တင်ထားရမည်။ ေအာင်စာရင်း ထုတ် ြပန်ေပးခ
ြ င်း မတိငု မ် ီ လိုအပ်ပါက Moderation
ြပုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ Moderation ြပုလုပ် ြခင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်
Procedure များကိုေရးဆွဲြပီး ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှု ဦးစီးဌာနသို့
တင်ြပ၍ အတည် ြပုချက် ရယူထားရမည်။ ထို့အ ြပင် စာေမးပွဲဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆုံး ြဖတ်
ေဆာင်ရွက်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ Moderation ြပုလုပ်ေပးရာတွင်
နိုင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစံများအေပါ် နိမ့်ကျေစမှု
မရှိေစေရးအတွက် ချင့်ချိန်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ပုံ)ေမာင်ေမာင်ဦး
ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန

