ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် ၃ /၂၀၁၃
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၀ ရက်
( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် )
သေဘာသားစု
င်္
ေဆာင်းြခင်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်းဆိုငရ
် ာ ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်ေပးေသာ
သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ညွှန် ြကားချက်
၁။ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှု ဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်သေဘာင်္
အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၄၊ ၂၅ နှင့်၂၆ တို့ပါ ြပဌာန်းချက်များအရ သေဘာသားစု
င်္
ေဆာင်း ြခင်းနှင့်
အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်ေပးေသာ သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်
လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ညွှန် ြကားချက်များကို ြမန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်သေဘာင်္ အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ
၂၉၄၊ ပုဒ်မခွ(ဲ ခ) အရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ဤအမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
၂။ ဤညွှန် ြကားချက်သည် သေဘာသားမျ
င်္
ား စုေဆာင်း ြခင်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်း
(Seafarer Recruitment and Placement) တို့အတွက် ဝန်ေဆာင်မှု ကိုယ်စားလှယ်
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိေရးအတွက်
လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းကိစ္စများ၊
သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူရမည့် ကိစ္စများနှင့် လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများဆိုင်ရာ ညွှန် ြကားချက်များ ြဖစ်သည်။
၃။ ဤညွှန် ြကားချက်တွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်
သက်ေရာက်သည်(က) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ခ) သေဘာသားစု
င်္
ေဆာင်းြခင်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်း ဆိုသည်မှာ သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်ကိုယ်စား သေဘာသားမျ
င်္
ား စုေဆာင်း ြခင်း၊
စုေဆာင်းထားသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ားကို တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည့် သေဘာမျ
င်္ ားသို့
ေရာက်ရှိရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တာဝန် ြပီးဆုံးသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ား ြမန်မာနိုင်ငံသို့
ြပန်လည်ေရာက်ရှိေစေရး ေဆာင်ရွက် ြခင်းစသည့် ဝန်ေဆာင်မှုကိစ္စများအပ
ြ င် ချုပ်ဆို
ထားသည့်
သေဘာတူစာချုပ်နှင့်
အလုပ်အကိုင်စာချုပ်ပါ
သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးရမည့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို
ဆိုသည်။

2
(ဂ) သေဘာသား
င်္
ဆိုသည်။

ဆိုသည်မှာဦးစီးဌာနတွင်

မှတ်ပုံတင်ထားသည့်

သေဘာသားကိ
င်္
ု

(ဃ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာဦးစီးဌာနက ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့များအား သေဘာသား
င်္
စုေဆာင်း ြခင်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်
ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း ခွင့်ြပု ထားေသာ လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(င) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း (Seafarer Agency ) ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားသည့် သက်တမ်းရှိေသာ လိုင်စင်ကို
ကိုင်ေဆာင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(စ) သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ သေဘာကိ
င်္ ုပိုင်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း
ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်ထံမှ တာ၀န်ယူထားပ
ြ ီးသူ ြဖစ်သည့်
အပ
ြ င် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်အေပါ် တင်ရှိမည့်တာ၀န်နှင့် ၀တ္တ ရားများကို လွှဲေြပာင်းခံယူ
ပါမည်ဟု သေဘာတူထားပ
ြ ီး ြဖစ်ေသာ ထိုသေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်က တာ၀န်ေပးအပ်ထား
သည့် ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပါ၀င်သည် (၁) သေဘာအား
င်္
စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်သူနှင့် ကိုယ်စားလှယ်၊
(၂) သေဘာစင်
င်္ းလုံး ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သည့် သို့မဟုတ် အကျိုးတူ ဖက်စပ် လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ။
(ဆ) သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) ဆိုသည်မှာ သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်နှင့်
သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းတို့အ ြကား သေဘာသားစု
င်္
ေဆာင်းြခင်းနှင့်
အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု ကိစ္စရပ်များအပ
ြ င် သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက စုေဆာင်းေပးသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ားအေပါ် သေဘာင်္
ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်ရှိမှုများအတွက် သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအား သေဘာင်္
ပိုင်ရှင်က တာဝန်ခံေ ြကာင်း ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်ကို ဆိုသည်။
(ဇ) အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) ဆိုသည်မှာ သေဘာတွ
င်္ င်
တာဝန်ထမ်းေဆာင် ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သေဘာသားနှ
င်္
င့် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်တို့အ ြကား
ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်ကို ဆိုသည်။
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လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များ
၄။ ေအာက်ပါ သတ်မှတ်ချက် အေထာက်အထားများနှင့် ြပည့်စုံပါက လိုင်စင် ေလျှာက်ထားခွင့်
ရှိသည် (က) ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထား
ေသာ ကုမ္ပဏီများ၊ သင်တန်းေကျာင်းများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များ ြဖစ်ရမည်၊
(ခ) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနက ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အတွက်
ခွင့် ြပုချက်ရရှိ ြပီး ြဖစ်ရမည်၊
(ဂ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ အာမခံအတွက် စေပါ်ေငွကို ေပးသွင်းနိုင်ရမည်၊
လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း
၅။ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ေလျှာက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ အထက်အပိုဒ် ၄ ပါ သတ်မှတ်
ချက်များနှင့် ြပည့်စုံေ ြကာင်း အေထာက်အထားများအပ
ြ င် ေအာက်ပါအချက်အလက်နှင့် အေထာက်
အထားများ ပူးတွဲ၍ ဦးစီးဌာနသို့ တိုက်ရိုက်ေလျှာက်ထားရမည်(က) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်းအား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ
ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားသည့် သက်တမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊
(ခ ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ ဒါရိုက်တာများစာရင်း၊ (ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနက အတည် ြပုထားသည့် ပုံစံ ၂၆ ပါ
ဒါရိုက်တာများစာရင်း)
(ဂ ) အထက်အပိုဒ်ခွဲ (ခ) ပါ ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ေရးရာဇဝင်၊
(ဃ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဥ်းနှင့် သင်းဖွဲ့
မှတ်တမ်း၊
(င) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အင်အား၊
(စ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်
ရုံးခန်းအကျယ်အဝန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ (ရုံးခွဲရှိပါက သီး ြခားေဖာ်ြပရန်)
(ဆ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ ရုံးခန်းလိပ်စာ၊ (ရုံးခွဲရှိပါက
သီး ြခားေဖာ် ြပရန်)
(ဇ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ မတည်ေငွရင်း၊
(ဈ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း၏ ဒါရိုက်တာများသည်သေဘာသား
င်္
စုေဆာင်း ြခင်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း
နှင့်ပတ်သက်၍
ဦးစီးဌာနကေသာ်လည်းေကာင်း၊
တရားရုံး
တစ်ခုခုက
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေရးယူခံခဲ့ရ ြခင်း မရှိေ ြကာင်းနှင့် ြပစ်မှုကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း
ဝန်ခံချက်၊
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လိုင်စင်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
၆။ ဦးစီးဌာနသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စုံကိုက်ညီသည့် ေလျှာက်ထားမှုများအတွက်
သက်တမ်း (၁) နှစ်ရှိေသာ ယာယီလိုင်စင်ကို ကနဦးထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ယာယီလိုင်စင်ကိုင်ေဆာင်ထားစဥ် ကာလအတွင်း ဦးစီးဌာနက
ထုတ် ြပန်ထားေသာ ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နိုင်မှု ရှိပါက ယာယီလိုင်စင်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် (၃) နှစ် သက်တမ်းရှိေသာ လိုင်စင်ကိုဆက်လက် ထုတ်ေပးသွားမည်
ြဖစ်သည်။
လိုင်စင်ေ ြကး
၇။ လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းအတွက် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ရရှိပါက ေအာက်ပါ သက်ဆိုင်ရာ
လိုင်စင်ေ ြကးကို ဦးစီးဌာနမှတဆင့် နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွင်းရမည််(က) ယာယီလိုင်စင်အတွက် (၅,၀၀,၀၀၀) ကျပ်
(ခ ) (၃)နှစ်သက်တမ်း လိုင်စင်အတွက် (၁၀,၀၀,၀၀၀) ကျပ်
လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးြခင်း
၈။

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် လိုင်စင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၃)လ ကိုတင်၍ ဦးစီးဌာန
သို့ ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။
(ခ ) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ေလျှာက်ထားရာတွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ
လိုင်သက်တမ်းတိုး
ေလျှာက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ
ေအာက်ပါအချက်အလက်နှင့်
အေထာက် အထားများ ပူးတွဲ၍ ဦးစီးဌာနသို့ ေလျှာက်ထားတင် ြပရမည်(၁) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည့် သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း
အား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထား
သည့် သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်၊
(၂) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည့် သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း
၏ ဒါရိုက်တာများစာရင်း၊ (ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
က အတည် ြပုထားသည့် ပုံစံ ၂၆ ပါ ဒါရိုက်တာများစာရင်း)
(၃) အထက်အပိုဒ်ခွဲငယ် (၂) ပါ ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ေရးရာဇဝင်၊
(၄) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည့် သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း
၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အင်အားစာရင်း၊
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(၅) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည့် သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း
နှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်များအက
ြ ား ချုပ်ဆိုထား
သည့် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) များ၊
(၆) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည့် သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း
ဝန်ေဆာင်မှု အစီအစဥ်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ သေဘာမျ
င်္ ားေပါ်တွင် လက်ရှိတာဝန်
ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ သေဘာသားမျ
င်္
ားစာရင်း၊ (Onboard Crew List)
(ဂ) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ေလျှာက်ထား ြခင်းကို လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ြပီးေနာက်
ေလျှာက်ထားပါက ပထမ (၃) လအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ေ ြကး၏ နှစ်ဆကို
လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယ (၃) လ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ေ ြကး၏ ေလးဆကို
လည်းေကာင်း၊ မူလလိုင်စင်ေ ြကးအပ
ြ င် ထပ်ေဆာင်း၍ ဦးစီးဌာနမှတဆင့် နိုင်ငံေတာ်
သို့ ေပးသွငး် ရမည်။
၉။ ဦးစီးဌာနသည် သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်မှ
စ၍ သေဘာသား
င်္
စုေဆာင်းေစလွှတ်ခွင့်ကို ဆိုင်းငံ့ထားမည် ြဖစ် ြပီး (၆) လအတွင်း လိုင်စင်
သက်တမ်းတိုးရန် ေလျှာက်ထားလာ ြခင်းမရှိပါက ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်ကို အပ
ြ ီး
ရုပ်သိမ်းသွားမည် ြဖစ်သည်။
သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်
သတ်မှတ်ချက်များ
၁၀။ သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်ခံ၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် (က) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်တို့အ ြကား ချုပ်ဆိုသည့်
သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) တွင် ပါရှိေသာ သေဘာသားမျ
င်္
ား
တာဝန်ထမ်းေဆာင် ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာချုပ်ပါအခွင့်အေရးများသည် ဦးစီးဌာန
နှင့် သေဘာသားအဖွ
င်္
ဲ့အစည်းများ ညှိနိှုင်းေရးဆွဲထားသည့် အေထွေထွသေဘာတူညီ
ချက် (General Agreement) တွင် ပါရှိေသာ သေဘာသားမျ
င်္
ား ခံစားခွင့်ရှိသည့်
အခွင့်အေရးများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရမည် သို့တည်းမဟုတ် ပိုမို ေကာင်းမွန်ရမည်။
(ခ ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက စုေဆာင်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေစသည့်
သေဘာသားမျ
င်္
ားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract)
တွင် ပါရှိေသာ သေဘာသားမျ
င်္
ား ခံစားခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အေရးများ၊ ခွင့်ခံစားခွင့်များ၊
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ နာမကျန်းြဖစ်ြခင်းတို့အေပါ် ေဆးကုသြခင်းနှင့် ေဆးခွင့်လစာ
ကိစ္စများ၊ လစာကိစ္စများနှင့် ေသဆုးံ ြခင်းဆိုင်ရာ ေလျာ်ေ ြကးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍
သက်ဆိုင်ရာသေဘာသား
င်္
သို့မဟုတ် သေဘာသား၏
င်္
ခံစားခွင့်ရှိသည့် အေမွခံက
အမှန်တကယ်ရရှိခံစားနိုင်ေရး မပျက်မကွက် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
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(ဂ ) သေဘာသားစု
င်္
ေဆာင်း ြခင်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုကိစ္စများ
နှင့် ပတ်သက်၍ သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်
ရှိေသာ ဝန်ထမ်းများ၏ ြပုမှုေဆာင်ရွက်ချက်များကို သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်
လုပ်ငန်းက အပ
ြ ည့်အဝ တာဝန်ယူရမည်။
(ဃ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည်
သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်ကိုယ်စား
တာဝန်
ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာသားနှ
င်္
င့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment
Contract) မချုပ်မီ သက်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract)
တွင် ပါရှိေသာ သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ အခွင့်အေရးများနှင့် တာဝန်များကို သက်ဆိုင်ရာ
သေဘာသားက
င်္
ေသချာစွာ နားလည်သေဘာေပါက်မှုရှိေစေရးအတွက် ရှင်းလင်းထား
ရမည်။
(င ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေဘာတူစာချုပ်
(Agreement
Contract) နှင့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) တို့ကို ြမန်မာ
ဘာသာ ြပန်ဆို၍ နို တီပတ်ဗလစ် (Notary Public) ြပုလုပ်ထားရမည်။
အင
ြ င်းပွားမှု/ ေတာင်းဆိုမှု တစ်စုံတစ်ရာ ြဖစ်ပွားပါက ြမန်မာဘာသာြဖင့် ြပန်ဆို၍
နို တီြပုလုပ်ထားေသာ သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) နှင့် အလုပ်
အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) ပါ အချက်အလက်များကိုသာ
တရားဝင်အေထာက်အထားအဖ
ြ စ်မှတ်ယူ၍ ဦးစီးဌာနက ဆုံး ြဖတ်ေဆာင်ရွက်သွား
မည်။
(စ ) သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်ကိုယ်စား သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းသည် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာသားနှ
င်္
င့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment
Contract) ချုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract)
နှင့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) စာချုပ်တို့တွင်ပါရှိေသာ
သေဘာတူညီ ြကမည့် အချက်များကို သက်ဆိုင်ရာသေဘာသားက
င်္
ေသချာစွာ
ရှင်းလင်း သေဘာေပါက်မှု ရှိေစေရးအတွက် ဖတ်ရှု ြခင်း၊ စိစစ်စုံစမ်း ြခင်းများ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းမပ
ြ ုမီနှင့်
လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီးေနာက်
လုံေလာက်ေသာ အချိန်နှင့်သင့်ေလျာ်ေသာ ြပင်ဆင်မှုများကို ေဆာင်ရွက်ေပးထား
ရမည်။ ထို့အ ြပင် သေဘာသား
င်္
လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီးေသာ အလုပ်အကိုင်စာချုပ်
(Employment Contract) မိတ္တူများကို သက်ဆိုင်ရာ သေဘာသားနှ
င်္
င့် ဦးစီးဌာနသို့
ေပးပို့ထားရမည်။
(ဆ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏
အစီအစဥ် ြဖင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်
သေဘာသားမျ
င်္
ားနှင့် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်အ ြကား အင
ြ င်းပွားမှုနှင့် ေတာင်းဆိုမှု တစ်စုံ
တစ်ရာေပါ်ေပါက်ပါက သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်နည်းတူ သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း
သည်လည်း ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်များအရ တာဝန်ရှိေ ြကာင်း သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ ဒါရိုကတ
် ာများ၊ အကျိုးတူဖက်စပ်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်
သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ရှင်းလင်းစွာ သိရှိထားပ
ြ ီး ြဖစ်ရမည်။
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(ဇ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေဘာတူစာချုပ်
(Agreement
Contract) ပါ သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ အခွင့်အေရးများကို သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်က
အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်သည့် အာမခံ သို့မဟုတ် P & I အကာအကွယ်
ထားရှိနိုင်မှသာ အဆိုပါ သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်နှင့် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သွားရမည်။
(ဈ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစမည့် သေဘာသား
င်္
ကို တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဥ် ကာလတစ်ေလျှာက်လုံး အာမခံအကာအကွယ်ရှိေသာ
သေဘာသိ
င်္ ု့သာ ေစလွှတ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ည) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့်
သေဘာသားမျ
င်္
ားအား စုေဆာင်း၍ မိမိနှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်များ၏ သေဘာမျ
င်္ ားသို့ ေစလွှတ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစြခင်း ကိစ္စများ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရွက်ေပးရသည့် ဝန်ေဆာင်မှုအေပါ်
သက်ဆိုင်ရာ သေဘာသားတာဝန်
င်္
ထမ်းေဆာင်သည့် ကာလအတွက် တစ်လလျှင်
ေငွကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်း ြဖင့် ဦးစီးဌာနမှတဆင့် နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွင်းရမည်။
(ဋ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက တရားဝင်ထုတ်ေပးထားသည့်
လိုင်စင်ကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမျှ လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း၊ အသုံး ြပုေစခ
ြ င်း
မပ
ြ ုရ။
(ဌ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်
ကို မိမိလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ရုံးခန်း (လိုင်စင်ေလျှာက်ထားစဥ်က ေဖာ် ြပထား
သည့် ရုံးခန်း) အတွင်း အများပ
ြ ည်သူ လွယ်ကူစွာ ြမင်နိုင်သည့် ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲ
ထားရမည်။ ရုံးခွဲများရှိပါက လိုင်စင်မိတ္တူကို ရုံးခွဲများအတွင်း အများပ
ြ ည်သူ
လွယ်ကူစွာ ြမင်နိုင်သည့် ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။
(ဍ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်
(ILO) နှင့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေက
ြ ာင်းအဖွဲ့ချုပ် (IMO) တို့မှ ထုတ်ြပန်ထားသည့်
သေဘာသားစု
င်္
ေဆာင်း ြခင်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
အားလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဎ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည် သေဘာအက်
င်္
ဥပေဒ
ပါ ြပဌာန်းချက်များကိုတိကျစွာ လိုက်နာရမည်။ အထူးသဖ
ြ င့် အဆိုပါ အက်ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၂၆ (က) ပါ ြပဌာန်းချက်အရ သေဘာသားမျ
င်္
ား အလုပ်အကိုင် ရရှိေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်းနှငပ့် တ်သက်၍ ဝန်ေဆာင်ခေငွေ ြကး တစ်စုံတစ်ရာေတာင်းခံြခင်း
မပ
ြ ုရ ဟူေသာ အချက်ကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။
(ဏ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန့်၊
ေက
ြ ာ် ြငာစာနှင့် ညွှန် ြကားချက်များကို လိုက်နာ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
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(တ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ ရုံးခန်းတွင် ေအာက်ပါ မှတ်တမ်းများနှင့်
အေထာက်အထားများကို ေနာက်ဆုံးအေြခအေနနှင့် ကိုက်ညီေအာင် ြပုစုထားရှိ
ရမည် (၁) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေဘာသား
င်္
အမည်နှင့် ေနရပ်လိပ်စာ
(၂) သေဘာသားမျ
င်္
ား သက်ဆိုင်ရာ သေဘာသိ
င်္ ု့ ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်
ြခင်းနှင့် တာဝန် ြပီးဆုံးြခင်း (Sign on/ Sign off) မှတ်တမ်း
(၃) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ ေဆးစစ်ေဆးချက်
မှတ်တမ်းများ
(၄) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ ကိုယ်ေရးအချက်
အလက်များ
(၅) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ အလုပ်အကိုင်
စာချုပ် (Employment Contract) မူရင်းများ
(၆) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်တို့အ ြကား ချုပ်ဆိုထား
ေသာ သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) မူရင်းများ
(၇) စုေဆာင်း၊တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့်သေဘာသားတစ်
င်္
ဦးခ
ြ င်းစီ၏ ကျွမ်းကျင်မှု
လက်မှတ် (CoC) နှင့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ် (CoP) မိတ္တူများ
(၈) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း အစီအစဥ် ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ သေဘာတွ
င်္ င်
တာဝန် ထမ်းေဆာင်စဥ် ေသဆုးံ ေသာ/ ဒဏ်ရာရရှိေသာ သေဘာသား
င်္
တစ်ဦးခ
ြ င်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ေအာက်ပါမှတ်တမ်းများ(ကက) အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ
( ခခ ) သေဘာသားလု
င်္
ပ်သက် မှတ်တမ်းစာအုပ် (CDC)
( ဂဂ ) ြမန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်
(ဃဃ) သေဘာအမည်
င်္
( ငင ) သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်လိပ်စာ
( စစ ) အခင်း ြဖစ်ပွားသည့် ရက်စွဲ၊ ေနရာနှင့် ြဖစ်ပွားပုံ
(ဆဆ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက ေဆာင်ရွက်ေပးမှုမှတ်တမ်း
(၉) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့်
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်၏ အချက်အလက်များ (Company Profile)
(၁၀) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့်
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်၏ သေဘာတစ်
င်္
စီးချင်းအလိုက် သေဘာေပါ်တွ
င်္
င် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့် ေနာက်ဆုံးအေခ
ြ အေနနှင့်ကိုက်ညီေသာသေဘာသား
င်္
စာရင်း (Up to Date Onboard Crew List)
(၁၁) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေဘာသားနှ
င်္
င့် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်
အက
ြ ား ြဖစ်ပွားသည့် ကိစ္စများနှင့် အဆိုပါကိစ္စများအေပါ် သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက ေဆာင်ရွက်ေပးမှုမှတ်တမ်းများ။
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(ထ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနနှင့် ရုးံ လုပ်ငန််းကိစမ္စ ျား
ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ ကုမ္ပဏီ
မှတ်ပုံတင်တွင် ပါရှိေသာ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များမှ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် သုံးဦးအား
ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်အရခန့်အပ် တာဝန်ေပးထားရမည်။
(ဒ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ အစီအစဥ် ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ သေဘာများတွ
င်္
င်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ Sign on / Sign off စာရင်းနှင့်
သေဘာတစ်
င်္
စီးချင်းအလိုက် Onboard စာရင်းကို ဦးစီးဌာန၏ သေဘာသား
င်္
ဌာနခွဲ
သို့လစဥ် ပထမပတ်အတွင်း ေပးပို့တင်ြပရမည်။
(ဓ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ အစီအစဥ်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာသေဘာများတွ
င်္
င်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ သေဘာသားများ၏
င်္
ရာထူးအဆင့်များအလိုက်
လစာနှုန်းထား ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း၊ သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်၏ အစီအစဥ်ြဖင့် သေဘာေပ
င်္ ြ ာင်းေရွှ့
တာဝန်ထမ်းေဆာင် ြခင်း၊
ရာထူးအဆင့်ေြပာင်းလဲ ြခင်းရှိသည့်
အချိန်တိုင်းတွင်
ဦးစီးဌာန၏ သေဘာသားဌာနခွ
င်္
ဲသို့ လစာစာရင်း၊ ရာထူးေပ
ြ ာင်းလဲမှုစာရင်းနှင့်တကွ
အချိန်နှင့် တေပ
ြ းညီ ေပးပို့တင် ြပရမည်။
(န) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ေအာက်တွင်
ရှိေသာ သေဘာမျ
င်္ ားတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သေဘာသားများ
င်္
ေစလွှတ် ြခင်းကို
အဆိုပါသေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်နှင့် ချုပ်ဆိုထားေသာ သေဘာတူစာချုပ် (Agreement
Contract)၏ သက်တမ်းကာလ အတွင်း၌သာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ပ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည်် ငှားရမ်း အသုံး ြပုသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ား
နှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသည့် အချိန်မှ
ြပန်လည်ေရာက်ရှိသည့် အချိန်အထိကာလအတွင်း သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ ေသဆုးံ မှု၊
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ သေဘာနစ်
င်္ ြမုပ်မှုတို့အ ြပင် မည်သည့်ထူး ြခားမှု ြဖစ်စဥ်ကိုမဆို
ဦးစီးဌာန၏ သေဘာသားဌာနခွ
င်္
ဲသို့ အချိန်နှင့်တေပ
ြ းညီ သတင်းပို့ တင်ြပရမည်။
(ဖ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် စုေဆာင်းထားသည့် သေဘာသားများကိ
င်္
ု
တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာသိ
င်္ ု့ ေစလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် ေအာက််ေဖာ်ြပပါ
စာရွက်စာတမ်းများ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ြပ ြပီး ခွင့် ြပုချက်ရရှိမှသာ သေဘာသားမျ
င်္
ား
ေစလွှတ် ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်သွားရမည်(၁) သေဘာသားမျ
င်္
ား တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာ၏ပိ
င်္
ုင်ရှင်နှင့် ချုပ်ဆိုထား
သည့် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) များ၊
(၂) သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်များ၏ ကုမ္ပဏီ Profile နှင့် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် (Registration)
များ၊
(၃) သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်အလိုက် သေဘာစာရင်
င်္
း၊
(၄) သေဘာတစ်
င်္
စီးြခင်းအလိုက် သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ လစာစာရင်း၊
(၅) သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ လူမှုလုံြခုံေရး (Social Security) အတွက် အာမခံ
ထားရှိသည့် P&I Club များ၊
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(ဗ) သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအစီအစဥ်ြဖင့် သေဘာသားမျ
င်္
ားအား တာဝန်
ထမ်းေဆာင်မည့် သက်ဆိုင်ရာ သေဘာမျ
င်္ ားသို့ ေစလွှတ်ရာတွင် အဆိုပါ သေဘာသား
င်္
များ ကိုင်ေဆာင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် (Certificate of Competency) နှင့်
တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် (Certificate of Proficiency) များသည် ဦးစီးဌာနက
ထုတ်ေပးထားသည့် လက်မှတ် အစစ်များဖ
ြ င့်သာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေရး တိကျစွာ
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ ထို့အြပင် သက်ဆိုင်ရာ သေဘာသား
င်္
ကိုင်ေဆာင်ထားသည့်
ကျွမ်းကျင်မလ
ှု က်မတ
ှ ်တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ Capacity နှင့် Limitation တို့အရ
သက်ဆိုင်ရာ သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်များက အလုပ်တာဝန်ခန့်ထားေစေရး ေသချာမှုရှိေစရန်
အတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေဘာသားအား
င်္
လက်မှတ်အတုများ ကိုင်ေဆာင်နိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပး ြခင်း သို့မဟုတ် အားေပး
ကူညီ ြခင်း၊ သေဘာသား၏
င်္
လုပ်သက်မှတ်တမ်း (CDC) အား အတုကိုင်ေဆာင်ြခင်း၊
ြပင်ဆင် ြခင်းများအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အားေပးကူညီြခင်းကို လုံးဝ
(လုံးဝ) ေဆာင်ရွက် ြခင်းမပ
ြ ုရ။
(ဘ) သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန် ြကားမှု
ဦးစီးဌာနတွင် ကုမ္ပဏီသက်တမ်းတိုးေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ပုံမှန်ေဆာင်ရွက်သွားရမည်။
သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအား ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်
ြခင်းခံရပါက ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားေသာ လိုင်စင်သည်လည်း အလိုအေလျာက်
ပျက် ြပယ်သွားမည် ြဖစ်သည်။
(မ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် စုေဆာင်းထားသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ားအား
တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာသိ
င်္ ု့ မေစလွှတ်မီ ဦးစီးဌာနက အသိအမှတ်ြပုထား
သည့် ဆရာဝန်များနှင့် ကျန်းမာေရးဓါတ်ခွဲခန်းများ၌သာ ေဆးစစ်ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်
ေစရမည်။
(ယ) သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် စုေဆာင်းထားသည့် သေဘာသားမျ
င်္
ား
အား တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာသိ
င်္ ု့ ေစလွှတ်ရာတွင် ဦးစီးဌာန၏ သေဘာသား
င်္
ဌာနခွဲတွင် သေဘာသား
င်္
တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ခွင့် ြပုချက် ေတာင်းခံြပီး ထွက်ခွာခွင့်
ြပုေက
ြ ာင်းစာ ရရှိမှသာ သက်ဆိုင်ရာ သေဘာသိ
င်္ ု့ေစလွှတ်ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ရ) သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေဘာသားမျ
င်္
ား၏ အလုပ်တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ (Ability and Conduct) ကိစ္စများကိုလည်းေကာင်း၊
သေဘာသား၏
င်္
ပုဂ္ဂိုလ်ေရးဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းေစာင့်စည်းရမည့် အချက်အလက်များ
ကိုလည်းေကာင်း သတင်းေပးခ
ြ င်း၊ ထုတ်ြပန်ေ ြက ြငာခ
ြ င်းများေက
ြ ာင့် သေဘာသား၏
င်္
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကို ထိခိုက်ေစသည့် ြပုမှုေဆာင်ရွက် ြခင်းများကို
ေရှာင်ကျဥ်ရမည်။
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(လ) သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် တာဝန်ေပး ေစလွှတ်ထားသည့်
သေဘာသားအား
င်္
တာဝန် ြပီးဆုံး၍ ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ြပန်လည်ေရာက်ရှိေရးအတွက်
စီစဥ်ေပးထားရမည်ြဖစ်ရာ အဆိုပါအစီအစဥ်အား သေဘာသားက
င်္
ြငင်းဆို၍
သေဘာသား၏
င်္
အစီအစဥ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သွားရန်ရှိပါက သေဘာသား
င်္
Sign Off
ြပုလုပ် ြပီး တစ်ပတ်အတွင်း သေဘာသားတာဝန်
င်္
ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်
က ထုတ်ေပးသည့် အေက
ြ ာင်း ြကားစာနှင့်အတူ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ြပထားရမည်။
(ဝ) သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု အရည်ေသွးကို
စစ်ေဆးမှုခံယူနိုင်ေရးအတွက်
အရည်အေသွး
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
(Quality
Management System) ကိုေရးဆွဲထားရမည်။ အဆိုပါ ေရးဆွဲထားသည့်
အရည်အေသွးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်
များ၏ သေဘာမျ
င်္ ား မှတ်ပုံတင်ထားသည့် နိုင်ငံများက လက်ခံထားသည့်
Classification Society များ၏ စစ်ေဆးမှုကို ခံယူ ြပီး MLC 2006 တွင်
ြပဌာန်းထားသည့် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ထားေက
ြ ာင်း အသိ
အမှတ် ြပုလက်မှတ်များ ရယူထားရမည်။
(သ) သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဤညွှန် ြကားချက်ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ထားမှုအေခ
ြ အေနများနှင့် ေနာက်ဆုံးအေခ
ြ အေနနှင့်
ကိုက်ညီေသာ မှတ်တမ်းနှင့် အေထာက်အထားများကို အစစ်ေဆးခံနိုင်ေရးအတွက်
စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။
စေပါ်ေငွ (Deposit)
၁၁။ သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက လိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ြပုခ
ြ င်းခံရ
ပါကအာမခံအြဖစ် စေပါ်ေငွကျပ် (၅၀,၀၀,၀၀၀) ကို ဦးစီးဌာန၏ ေငွစာရင်း၌ ေပးသွင်း၍ အာမခံ
အဖ
ြ စ် စေပါ်တင်ထားရမည်။
၁၂။ ဦးစီးဌာနသည် သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက အာမခံအ ြဖစ် ထားရှိေသာ
စေပါ်ေငွမှ ေအာက်ပါအေကးကျန်နှင့် ေငွေ ြကးများကို ထုတ်ယူ၍ နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွငး် ြခင်း၊
သက်ဆိုင်ရာသို့ ထုတ်ေပးခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည် (က) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းက ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့်
သေဘာသားအား
င်္
စုေဆာင်း ြခင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစ ြခင်းကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်
ရာတွင် ဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရွက်ေပးရသည့် ဝန်ေဆာင်မှုများအတွက် နိုင်ငံေတာ်သို့
ေပးသွင်းရန်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်ခအေကးကျန်များ၊
(ခ ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့်
သေဘာသားမျ
င်္
ား၏
နစ်နာမှုနှင့်ပတ်သက်၍
ဦးစီးဌာနကဆုံး ြဖတ်ေပးေသာ
သေဘာသား၏
င်္
ရပိုင်ခွင့် ေငွေ ြကးများ၊
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၁၃။ အထက်အပိဒု ် (၁၂) အရ စေပါ်ေငွမှ ထုတ်ယူသ ြဖင့် ေလျာ့နည်းသွားသည့် ေငွေ ြကးကို
သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနမှ အေက
ြ ာင်း ြကားစာရရှိြပီး ရက်သတ္တ
တစ်ပတ်အတွင်း ြပန်လည် ြဖည့်တင်းထားရမည်။
၁၄။ သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများတွင် အာမခံထားရှိ
သည့် စေပါ်ေငွကို ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်(က) လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရြခင်း၊
(ခ ) လိုင်စင်အား ြပန်လည်အပ်နှံြခင်း၊
လိုင်စင်အား ရုပ်သိမ်းြခင်း
၁၅။ ေအာက်ပါ အေခ
ြ အေနများတွင် ဦးစီးဌာနသည် သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအား
ထုတ်ေပးထားေသာ လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းသွားမည် ြဖစ်သည်(က) သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ြခင်း၊
(ခ ) ဦးစီးဌာနက သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသို့ ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်
သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ြပီးေနာက် ၆ လအတွင်း သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရွက်မှုမရှိ ြခင်း၊
(ဂ ) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေဘာတူစာချုပ်
(Agreement
Contract) ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဤညွှန် ြကားချက်ပါ သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား
ပျက်ကွက် ြခင်း၊
(ဃ) အာမခံအ ြဖစ်ထားရှိသည့် စေပါ်ေငွမှ
ြပန်လည် ြဖည့်တင်းထားမှုမရှိြခင်း၊

ေလျာ့နည်းသွားသည့်ေငွအား

(င ) ယာယီလိုင်စင်သက်တမ်းကာလအတွင်း
ေပးနိုင်မှု မရှိြခင်း။

သေဘာသားမျ
င်္
ား

အချိနမ် ီ

အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွ

အေရးယူြခင်း
၁၆။ သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဤညွှန် ြကားချက်ပါ အလုပ်တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
နှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ရှိသည်များကို ပျက်ကွက် ြခင်း၊ ေဖာက်ဖျက် ြခင်းများအတွက် ဦးစီးဌာန
က ေအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲေရး နည်းလမ်းများအရ အေရးယူသွားမည် ြဖစ်သည်(က) လိုင်စင်အား ဆိငု း် ငံ့ြခင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းြခင်းအပ
ြ င် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူ
သွားမည်က
့ စိ မ္စ ျား
(၁) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် သေဘာသားမျ
င်္
ားထံမှ ေငွေ ြကး၊ ဥစ္စာပစ္စည်း၊
ဝန်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် စရိတ်စက တစ်မျိုးမျိုးကို တိုက်ရိုက် ြဖစ်ေစ၊
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သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ေတာင်းယူ ြခင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရယူ ြခင်းေဆာင်ရွက်ပါက
ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အားဖျက်သိမ်း ြခင်းနှင့် ြမန်မာကုန်သည်သေဘာင်္
အက်ဥပေဒအရ တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုအေရးယူြခင်း၊
(၂) သေဘာသား၏
င်္
ခံစားခွင့်ရှိေသာလစာများကို ခိုင်လုံသည့် အေက
ြ ာင်း ြပချက်
မရှိဘဲ သိမ်းဆည်းထားခ
ြ င်း၊ အပ
ြ ည့်အဝ ထုတ်ေပးရန် ပျက်ကွက်ြခင်းတို့အေပါ်
ဦးစီးဌာနက ဆုံး ြဖတ်သည့်အတိုင်း လိုကန် ာေဆာင်ရက
ွ ်ခဲလ
့ ျှင် ပထမအကိမ်ြဖစ်
ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လ အထိ အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊
ဒုတိယအ ကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့
ထားခ
ြ င်း၊ တတိယအကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း ြခင်း၊ ဦးစီးဌာနက
ဆုံး ြဖတ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထုတ်ေပးထား
သည့် လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းြခင်းနှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ တရားရုံးတွင်
တရားစွဲဆိုအေရးယူ ြခင်း၊
(၃) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်ကိုယ်စား တာဝန်ယူကျခံ
ေပးရမည့် ကုန်ကျ စရိတ်များကို တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် သေဘာသားက
င်္
စိုက်ထုတ်ကျခံခဲ့ပါက အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်များကို သက်ဆိုင်ရာ သေဘာသား
င်္
သို့ သေဘာသား
င်္
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန် ပျက်ကက
ွ ်
ြခင်းအေပါ် ဦးစီးဌာနက ဆုံး ြဖတ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင်
ပထမအ ကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ အသုံးြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထား
ြခင်း၊ ဒုတိယအ ကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ အသုံး ြပုခွင့်
ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ တတိယအကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း ြခင်း၊
ဦးစီးဌာနက ဆုံး ြဖတ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက
ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အားဖျက်သိမ်းြခင်းနှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ
တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုအေရးယူ ြခင်း၊
(ခ) လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းြခင်း ေဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းမည့် ကိစ္စများ
(၁) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းတို့တွင်
မှန်ကန်မှုမရှိသည့် အချက်အလက်များဖ
ြ င့် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ြပေဆာင်ရွက်ခဲ့
လျှင် ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အား ဖျက်သမိ ်းြခင်း၊
(၂) ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ (သို့မဟုတ)် သေဘာသား
င်္
များ ၏ကျန်းမာေရးနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်နစ်နာေစေသာ အလုပ်
ေနရာများတွင် သေဘာသားမျ
င်္
ားကို ေစလွှတ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစပါက
ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အားဖျက်သိမ်းြခင်း၊
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(၃) သေဘာသားကိ
င်္
ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက တရားဝင်ထုတ်ေပး
ထားသည့် လိုင်စင်ကို သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိသူအား လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း၊ အသုံး ြပု
ေစခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ပါက ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အား ဖျက်သမိ ်းြခင်း၊
(ဂ) လိုင်စင်အား ဆိုင်းငံ့ြခင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းြခင်း ေဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းမည့် ကိစ္စများ
(၁) ဤညွှန် ြကားချက်၏ အပိုဒ် (၁၀) အပိုဒ်ခွဲ (ဗ)အား ပျက်ကွက်ြခင်းအတွက်
ပထမအ ကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၁နှစ်မှ ၂နှစ်အထိ အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့
ထားခ
ြ င်း၊ ဒုတိယအ ကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း ြခင်း၊
(၂) ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများကို
အတုြပုလုပ် ြခင်း၊
ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းများ
ေဆာင်ရွက်၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေဘာသားအား
င်္
ဦးစီးဌာန၏
ထွက်ခွာခွင့်ြပုေ ြကာင်း စာရရှိရန် မမှန်မကန်ေဆာင်ရွက်၍ ဦးစီးဌာန၏
ခွင့် ြပုချက်ရထားခ
ြ င်းမရှိသည့် အခ
ြ ားသေဘာတစ်
င်္
စီးသို့ ေစလွှတ်တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ေစခ
ြ င်းအတွက် ပထမအ ကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၁နှစ်မှ ၂နှစ်
အထိ အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ ဒုတိယအကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား
ဖျက်သိမ်း ြခင်း၊
(၃) သေဘာသားစု
င်္
ေဆာင်း ြခင်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့်
ပတ်သက်၍ မမှန်မကန်ေ ြကာ် ြငာခ
ြ င်း၊ မှန်ကန်မှုမရှိသည့် သတင်းအချက်
အလက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ ြဖန့်ေဝခ
ြ င်းစသည်တို့ကို ေဆာင်ရွက် ြခင်းတို့
အတွက် ပထမအ ကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ အသုံး ြပုခွင့်
ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ ဒုတိယအ ကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ
အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ တတိယအကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း
ြခင်း၊
(၄) ဦးစီးဌာနက အတည်ြပုထားသည့် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement
Contract)နှင့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) များကို
အစားထိုးြခင်း ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းများ ေဆာင်ရွက်၍ သေဘာသားနှ
င်္
င့် စာချုပ်
ချုပ်ဆိုခဲ့ြခင်းေက
ြ ာင့် သေဘာသားအား
င်္
နစ်နာမှု ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့လျှင် ပထမ
အကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊
ဒုတိယအ ကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ အသုံး ြပုခွင့်
ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ တတိယအကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း ြခင်း၊
(၅) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေဘာသား၏
င်္
ြမန်မာနိုင်ငံကူး
လက်မှတ်၊ လုပ်သက်မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်/ တတ်ကျွမ်းမှု
လက်မှတ်နှင့် သေဘာသားပိ
င်္
ုင်စာရွက်စာတမ်းနှင့် စာချုပ်များကို သိမ်းဆည်း
ထားခ
ြ င်း၊ ြပန်ေပးရန် ြငင်းဆိုြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ပထမအကိမ် ြဖစ်ပါ
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က လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ ဒုတိယအကိမ်
ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ အသုံးြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ တတိယ
အကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း ြခင်း၊
(၆) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်သည့် အမိန့်၊ ေက
ြ ာ် ြငာစာနှင့်
ညွှန် ြကားချက်များအေပါ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း အတွက်
ပထမအ ကိမ် ြဖစ်ပါက သတိေပးခ
ြ င်း၊ ဒုတိယအ ကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား
၃လမှ ၆လအထိ အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ တတိယအကိမ်ြဖစ်ပါက
လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း ြခင်း၊
(၇) ဦးစီးဌာနသို့ တင်ြပရမည့် အစီရင်ခံစာများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ
အတွင်း အချိန်မီတင်ြပရန် ပျက်ကွက် ြခင်းအတွက် ပထမအ ကိမ် ြဖစ်ပါက
သတိေပးခ
ြ င်း၊ ဒုတိယအကိမ် ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ
အသုံး ြပုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊ တတိယအကိမ်ြဖစ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း
ြခင်း၊

(ပုံ)ေမာင်ေမာင်ဦး
ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန
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