
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 
 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်  ၃ /၂၀၁၃ 
 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း  ၁၀  ရက် 

( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ  ၁၇ ရက် ) 
 

သေ င်္ဘာသားစုေဆာင်းခြ င်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခြ င်းဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်ေပးေသာ 

သေ င်္ဘာသားကုိယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ညွှန်ကြ ားချက် 
 

၁။ ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှု ဦးစီးဌာနသည်  မြ န်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်သေ င်္ဘာ 

အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၄၊ ၂၅ နှင့်၂၆ တို့ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များအရ  သေ င်္ဘာသားစုေဆာင်းခြ င်းနငှ့် 

အလုပ်ေနရာချထားခြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်ေပးေသာ သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ် 

လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ညွှန်ကြ ားချက်များကိ ု မြ န်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်သေ င်္ဘာ အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၂၉၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ုကျင့်သုံး၍ ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ 

သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ဤအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။ 
 

၂။ ဤညွှန်ကြ ားချက်သည် သေ င်္ဘာသားများ စုေဆာင်းခြ င်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခြ င်း 

(Seafarer Recruitment and Placement) တို့အတွက် ဝန်ေဆာင်မှု ကိုယ်စားလှယ် 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင် ့ ရရှိေရးအတွက ် လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခြ ငး်ကိစ္စများ၊ သေ င်္ဘာသား 

ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူရမည် ့ ကိစ္စများနှင့် လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြ ားချက်များ  ဖြ စ်သည်။ 
 

၃။ ဤညွှန်ကြ ားချက်တွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက်ေရာက်သည်- 
 

(က)  ဦးစီးဌာန  ဆိုသည်မှာ   ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 
 

(ခ) သေ င်္ဘာသားစုေဆာင်းခြ င်းနှင် ့ အလုပ်ေနရာချထားခြ င်း ဆိုသည်မှာ သေ င်္ဘာသား 

ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်ကိုယ်စား သေ င်္ဘာသားများ စုေဆာင်းခြ င်း၊ 

စုေဆာင်းထားသည့် သေ င်္ဘာသားများကို တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည့် သေ င်္ဘာများသို့ 

ေရာက်ရှိရန် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ တာဝန်ပြ းီဆုံးသည့် သေ င်္ဘာသားများ  မြ န်မာနိုင်ငံသို့ 

 ပြ န်လည်ေရာက်ရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစသည် ့ ဝန်ေဆာင်မှုကိစ္စများအပြ င ် ချုပ်ဆိ ု

ထားသည့် သေဘာတူစာချုပ်နှင့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ်ပါ သေ င်္ဘာသား 

ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးရမည့် လုပ်ငန်းအားလုံးကိ ု

ဆိုသည်။ 
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(ဂ) သေ င်္ဘာသား ဆိုသည်မှာဦးစီးဌာနတွင် မှတပ်ုံတင်ထားသည် ့ သေ င်္ဘာသားကို 

ဆိုသည်။ 
 

(ဃ) လုိင်စင် ဆိုသည်မှာဦးစီးဌာနက ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့များအား သေ င်္ဘာသား 

စုေဆာင်းခြ င်းနှင့ ် အလုပ်ေနရာချထားခြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင် ့

ကို သတ်မှတ်ထားသည် ့ကာလအတွင်း ခွင့်ပြ ု ထားေသာ လက်မှတက်ိ ုဆိုသည်။ 
 

(င) သေ င်္ဘာသားကုိယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း (Seafarer Agency ) ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထုတေ်ပးထားသည့် သက်တမ်းရှိေသာ လိုင်စင်ကိ ု

ကိုင်ေဆာင်ထားသည် ့ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ ်အသင်းအဖွဲ့ကိ ုဆိုသည်။ 
 

 (စ) သေ င်္ဘာပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ  သေ င်္ဘာကိုပုိင်ဆိုင်သည် ့ပုဂ္ဂုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း 

ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်ထံမှ  တာ၀န်ယူထားပြ းီသူ   ဖြ စ်သည် ့

အပြ င ်  သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်အေပါ်   တင်ရှိမည့်တာ၀န်နှင် ့၀တ္တရားများကုိ  လွှဲေပြ ာငး်ခယံူ 

ပါမည်ဟု သေဘာတူထားပြ းီဖြ စ်ေသာ   ထိုသေ င်္ဘာပိုင်ရှင်က  တာ၀န်ေပးအပ်ထား 

သည့် ေအာက်ပါပုဂ္ဂ လ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပါ၀င်သည် - 
 

  (၁) သေ င်္ဘာအား စီမံခန့်ခွ ဲအုပ်ချုပ်သူနှင့် ကိုယ်စားလှယ်၊ 

  (၂) သေ င်္ဘာစင်းလုံး ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သည် ့သို့မဟုတ် အကျိုးတ ူဖက်စပ် လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ။ 
 

 (ဆ) သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) ဆိုသည်မှာ သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်နှင် ့

သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းတို့အကြ ား သေ င်္ဘာသားစုေဆာင်းခြ င်းနငှ့် 

အလုပ်ေနရာချထားခြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု ကိစ္စရပ်များအပြ င် သေ င်္ဘာသား 

ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက စုေဆာင်းေပးသည် ့ သေ င်္ဘာသားများအေပါ် သေ င်္ဘာ 

ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်ရှိမှုများအတွက ်သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအား သေ င်္ဘာ 

ပိုင်ရှင်က တာဝန်ခံေကြ ာင်း ချုပ်ဆိထုားသည့်  စာချုပ်ကို ဆိုသည်။ 
 

 (ဇ)  အလုပ်အကုိင်စာချုပ် (Employment Contract) ဆိုသည်မှာ သေ င်္ဘာတွင ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခြ င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သေ င်္ဘာသားနှင့် သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်တို့အကြ ား 

ချုပ်ဆိသုည့် စာချုပ်ကိ ုဆိုသည်။ 
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လုိင်စင်ေလျှာက်ထားခွင့်ရိှသည့် သတ်မှတ်ချက်များ 
 

၄။ ေအာက်ပါ သတ်မှတ်ချက် အေထာက်အထားများနှင့်  ပြ ည် ့စုံပါက လိုင်စင် ေလျှာက်ထားခွင် ့
ရှိသည် - 
 (က)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတ မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထား 

ေသာ ကုမ္ပဏီများ၊ သင်တန်းေကျာင်းများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များ ဖြ စ်ရမည်၊ 
(ခ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုနှင် ့ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနက ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အတွက် 

ခွင့်ပြ ုချက်ရရှိပြ ီး  ဖြ စ်ရမည်၊ 
(ဂ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ အာမခံအတွက် စေပါ်ေငွကို ေပးသွင်းနိုင်ရမည်၊ 

 

လုိင်စင်ေလျှာက်ထားခြ င်း 
 

၅။ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ေလျှာက်လွှာပုံစံနှင့်အတ ူအထက်အပိုဒ ်၄ ပါ သတ်မှတ ်
ချက်များနှင့်  ပြ ည်စ့ုံေကြ ာင်း အေထာက်အထားများအပြ င် ေအာက်ပါအချက်အလက်နှင့် အေထာက် 
အထားများ ပူးတွဲ၍ ဦးစီးဌာနသို့ တိုက်ရိုက်ေလျှာက်ထားရမည်- 
 

 (က) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည် ့ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်းအား ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုနှင် ့ကုမ္ပဏီများ 
ညွှန်ကြ ားမှုဦးစးီဌာနက ထုတ်ေပးထားသည့် သက်တမ်းရိှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ 

 (ခ ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည် ့ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ ဒါရိုက်တာများစာရင်း၊ (ရင်းနှီး 
 မြ ှုပ်နှံမှုနှင် ့ ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနက အတည်ပြ ုထားသည့် ပုံစ ံ ၂၆ ပါ 
ဒါရိုက်တာများစာရင်း) 

 (ဂ ) အထက်အပိုဒ်ခွ ဲ(ခ) ပါ ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ေရးရာဇဝင်၊ 
 (ဃ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည် ့ ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဥ်းနှင့် သင်းဖွဲ့ 

မှတ်တမ်း၊ 
 (င) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည် ့ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အင်အား၊ 
 (စ)  လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည် ့ ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည် ့

ရုံးခန်းအကျယ်အဝန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ (ရုံးခွဲရှိပါက သီးခြ ားေဖာ်ပြ ရန)် 
 (ဆ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည် ့ ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ ရုံးခန်းလိပ်စာ၊ (ရုံးခဲွရှိပါက 

သီးခြ ားေဖာ်ပြ ရန)် 
 (ဇ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည် ့ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ မတည်ေငွရင်း၊ 
 (ဈ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသည် ့ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း၏ ဒါရိုက်တာများသည်သေ င်္ဘာသား 

စုေဆာင်းခြ င်းနှင့် အလုပ်ေနရာချထားခြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း 
နှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစီးဌာနကေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားရုံး တစ်ခုခုက 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေရးယူခံခဲ့ရခြ င်း မရှိေကြ ာင်းနှင် ့   ပြ စ်မှုကင်းရှင်းေကြ ာင်း 
ဝန်ခံချက်၊ 

 
 



4 
 

Manning 

လုိင်စင်ထုတ်ေပးခြ င်း 
 

၆။ ဦးစီးဌာနသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့  ပြ ည်စ့ုံကိုက်ညီသည် ့ ေလျှာက်ထားမှုများအတွက် 
သက်တမ်း (၁) နှစ်ရှိေသာ ယာယီလိုင်စင်ကို ကနဦးထုတ်ေပးသွားမည်ဖြ စ်သည်။  သေ င်္ဘာသား 
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ယာယီလိုင်စင်ကိုင်ေဆာင်ထားစဥ် ကာလအတွင်း ဦးစီးဌာနက 
ထုတ်ပြ န်ထားေသာ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အည ီ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နုိင်မှု ရှိပါက ယာယီလိုင်စင ်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင ် (၃) နှစ် သက်တမ်းရှိေသာ လိုင်စင်ကိုဆက်လက် ထုတ်ေပးသွားမည် 
 ဖြ စ်သည်။ 
 

လုိင်စင် ေ ကြ း  
 

၇။ လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခြ င်းအတွက် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့် ပြ ုချက်ရရှိပါက ေအာက်ပါ သက်ဆိုင်ရာ 
လိုင်စင်ေကြ းကို ဦးစီးဌာနမှတဆင့် နိုင်ငံေတာ်သုိ့ ေပးသွင်းရမည််- 
 

 (က) ယာယီလိုင်စင်အတွက် (၅,၀၀,၀၀၀) ကျပ် 
 (ခ ) (၃)နှစ်သက်တမ်း လိုင်စင်အတွက် (၁၀,၀၀,၀၀၀) ကျပ် 
 

လုိင်စင်သက်တမ်းတုိးခြ င်း 
 

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 ေလျှာက်ထားတင်ပြ ရမည်- 

 

  (၁) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည် ့ သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း 
အား ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုနှင် ့ ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြ ားမှုဦးစးီဌာနက ထုတ်ေပးထား 
သည့် သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏ ီမှတ်ပုံတင ်လက်မှတ်၊ 

  (၂) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည် ့ သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း 
၏ ဒါရိုက်တာများစာရင်း၊ (ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုနှင် ့ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 
က အတည်ပြ ုထားသည့် ပုံစံ ၂၆ ပါ ဒါရိုက်တာများစာရင်း) 

  (၃) အထက်အပိုဒ်ခွဲငယ် (၂) ပါ ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ေရးရာဇဝင်၊ 
  (၄) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည် ့ သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း 

၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အင်အားစာရင်း၊ 
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  (၅) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည် ့ သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း 
နှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်များအကြ ား ချုပ်ဆုိထား 
သည့် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) များ၊ 

  (၆) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးေလျှာက်ထားသည် ့ သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း 
ဝန်ေဆာင်မှု အစီအစဥ်ဖြ င့် သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာများေပါ်တွင် လက်ရှိတာဝန ်
ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ သေ င်္ဘာသားများစာရင်း၊ (Onboard   Crew List) 

 

 (ဂ) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ေလျှာက်ထား ခြ ငး်ကိ ု လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြ းီေနာက် 
ေလျှာက်ထားပါက ပထမ (၃) လအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ေကြ း၏ နှစ်ဆကိ ု
လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယ (၃) လ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ေကြ း၏ ေလးဆကိ ု
လည်းေကာင်း၊ မူလလိုင်စင်ေကြ းအပြ င ်ထပ်ေဆာင်း၍ ဦးစီးဌာနမှတဆင့် နိုင်ငံေတာ် 
သို့ ေပးသွငး်ရမည်။  

 

၉။ ဦးစီးဌာနသည် သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်မ ှ
စ၍ သေ င်္ဘာသား စုေဆာင်းေစလွှတ်ခွင့်ကုိ ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြ စ်ပြ းီ (၆) လအတွင်း လိုင်စင ်
သက်တမ်းတိုးရန ်ေလျှာက်ထားလာ ခြ င်းမရှိပါက ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်ကိ ုအပြ းီ 
ရုပ်သိမ်းသွားမည် ဖြ စ်သည်။ 
 

သေ င်္ဘာသားကုိယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံလုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် 
သတ်မှတ်ချက်များ 
 

၁၀။ သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်ခံ၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် -  
 

 (က) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့် သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်တို့အကြ ား ချုပ်ဆိသုည် ့
သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) တွင် ပါရှိေသာ သေ င်္ဘာသားများ 
တာဝန်ထမ်းေဆာင် ခြ င်းနှင့် ပတသ်က်၍ စာချုပ်ပါအခွင့်အေရးများသည် ဦးစီးဌာန 
နှင့် သေ င်္ဘာသားအဖွဲ့အစည်းများ ညှိနိှုင်းေရးဆွဲထားသည့် အေထွေထွသေဘာတူညီ 
ချက် (General Agreement) တွင် ပါရှိေသာ သေ င်္ဘာသားများ ခံစားခွင့်ရှိသည့် 
အခွင့်အေရးများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရမည် သို့တည်းမဟုတ် ပိုမို ေကာင်းမွန်ရမည်။ 

 

(ခ ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက စုေဆာင်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေစသည့် 
သေ င်္ဘာသားများနှင် ့သက်ဆိုင်သည့် သေဘာတစူာချုပ် (Agreement Contract) 
တွင် ပါရှိ ေသာ သေ င်္ဘာသားများ ခံစားခွင့်ရှိသည် ့အခွင့်အေရးများ၊ ခွင့်ခံစားခွင့်များ၊ 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ နာမကျန်းဖြ စ်ခြ ငး်တုိ့အေပါ် ေဆးကုသခြ ငး်နငှ့် ေဆးခွင့်လစာ 
ကိစ္စများ၊ လစာကိစ္စများနှင့်  ေသဆုးံခြ င်းဆိုင်ရာ ေလျာ်ေကြ းကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ 
သက်ဆိုင်ရာသေ င်္ဘာသား သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသား၏ ခံစားခွင့်ရှိသည် ့ အေမွခံက 
အမှန်တကယ်ရရှိခံစားနိုင်ေရး မပျက်မကွက် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။  
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(ဂ ) သေ င်္ဘာသားစုေဆာင်းခြ င်းနှင် ့ အလုပ်ေနရာချထားခြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုကိစ္စများ 
နှင့် ပတ်သက်၍ သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမး်ေဆာင်လျက် 
ရှိေသာ ဝန်ထမ်းများ၏  ပြ ုမှုေဆာင်ရွက်ချက်များကို  သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ် 
လုပ်ငန်းက အပြ ည်အ့ဝ တာဝန်ယူရမည်။  

 

(ဃ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်ကိုယ်စား တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်မည် ့ သေ င်္ဘာသားနှင့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment 
Contract) မချုပ်မ ီ သက်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) 
တွင် ပါရှိေသာ သေ င်္ဘာသားများ၏ အခွင့်အေရးများနှင့် တာဝန်များကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 
သေ င်္ဘာသားက ေသချာစွာ နားလည်သေဘာေပါက်မှုရှိေစေရးအတွက် ရှင်းလင်းထား 
ရမည်။  

 

(င ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement 
Contract) နှင့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) တို့ကို  မြ န်မာ 
ဘာသာ  ပြ န်ဆို၍ နိုတီပတ်ဗလစ် (Notary Public)  ပြ ုလုပ်ထားရမည်။ 
အငြ င်းပွားမှု/ ေတာင်းဆိုမှု တစ်စုံတစ်ရာ  ဖြ စပ်ွားပါက  မြ န်မာဘာသာ ဖြ င့်  ပြ န်ဆို၍ 
နိုတီပြ ုလုပထ်ားေသာ သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) နှင့် အလုပ ်
အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) ပါ အချက်အလက်များကုိသာ 
တရားဝင်အေထာက်အထားအဖြ စ်မှတ်ယူ၍ ဦးစီးဌာနက ဆုံးဖြ တ်ေဆာင်ရွက်သွား 
မည်။  

 

(စ ) သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်ကိုယ်စား သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းသည် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်မည် ့ သေ င်္ဘာသားနှင့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment 
Contract) ချုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) 
နှင့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) စာချုပ်တို့တွင်ပါရှိေသာ 
သေဘာတူညီ ကြ မည် ့ အချက်များကို သက်ဆိုင်ရာသေ င်္ဘာသားက ေသချာစွာ 
ရှင်းလင်း သေဘာေပါက်မှု ရှိေစေရးအတွက ် ဖတရ်ှုခြ ငး်၊ စိစစ်စုံစမ်းခြ ငး်များ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ် လက်မှတေ်ရးထိုးခြ င်းမပြ ုမီနှင့်  လက်မှတ်ေရးထိုးပြ ီးေနာက် 
လုံေလာက်ေသာ အချိန်နှင့်သင့်ေလျာ်ေသာ  ပြ င်ဆင်မှုများကို ေဆာင်ရွက်ေပးထား 
ရမည်။ ထို့အပြ င ် သေ င်္ဘာသား လက်မှတ်ေရးထိုးပြ ီးေသာ အလုပ်အကိုင်စာချုပ် 
(Employment Contract) မိတ္တ ူများကို သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာသားနှင် ့ဦးစီးဌာနသို့ 
ေပးပို့ထားရမည်။  

 

(ဆ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏  အစီအစဥ် ဖြ င့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် 
သေ င်္ဘာသားများနှင် ့ သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်အကြ ား အငြ င်းပွားမှုနှင့် ေတာင်းဆုိမှု တစစု်ံ 
တစ်ရာေပါ်ေပါက်ပါက  သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်နည်းတ ူ သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း 
သည်လည်း ချုပ်ဆုိထားသည့်စာချုပ်များအရ တာဝန်ရှိေကြ ာငး် သေ င်္ဘာသား 
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အကျိုးတူဖက်စပ်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် 
သည့်  ပုဂ္ဂုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ရှင်းလင်းစွာ သိရှိထားပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 



7 
 

Manning 

(ဇ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement 
Contract) ပါ သေ င်္ဘာသားများ၏ အခွင့်အေရးများကိ ု သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်က 
အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွကေ်ပးနိင်ုသည် ့ အာမခံ သို့မဟုတ် P & I အကာအကွယ ်
ထားရိှနိုင်မှသာ အဆိုပါ သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်နှင့် လုပ်ငန်း  ေဆာင်ရွက်သွားရမည်။ 

 

(ဈ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစမည် ့  သေ င်္ဘာသား 
ကို တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဥ် ကာလတစ်ေလျှာက်လုံး အာမခံအကာအကွယ်ရှိေသာ 
သေ င်္ဘာသို့သာ ေစလွှတ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 (ည) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနတငွ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် 
သေ င်္ဘာသားများအား စုေဆာင်း၍ မိမိနှင် ့ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည် ့
သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်များ၏ သေ င်္ဘာများသို့ ေစလွှတ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစ ခြ ငး် ကိစ္စများ 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရွက်ေပးရသည့် ဝန်ေဆာင်မှုအေပါ် 
သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာသားတာဝန ် ထမ်းေဆာင်သည့် ကာလအတွက် တစ်လလျှင ်
ေငွကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်းဖြ င့် ဦးစီးဌာနမှတဆင့် နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွင်းရမည်။ 

 

(ဋ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက တရားဝင်ထုတ်ေပးထားသည့် 
လိုင်စင်ကိ ု မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမျှ လွှဲေပြ ာငး်ေပးခြ င်း၊ အသုံးပြ ုေစခြ င်း 
မပြ ုရ။ 

 

(ဌ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင ်
ကို မိမိလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ရုံးခန်း (လိုင်စင်ေလျှာက်ထားစဥ်က ေဖာ်ပြ ထား 
သည့် ရုံးခန်း) အတွင်း အများပြ ည်သူ လွယ်ကူစွာ  မြ င်နိုင်သည့် ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲ 
ထားရမည်။ ရုံးခွဲများရှိပါက လိုင်စင်မိတ္တ ူကိ ု ရုံးခွဲများအတွင်း အများပြ ည်သူ 
လွယ်ကူစွာ  မြ င်နုိင်သည် ့ေနရာတငွ် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။ 

 

(ဍ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် 
(ILO) နှင့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေရေကြ ာငး်အဖွဲ့ချုပ် (IMO) တို့မ ှထုတ််ပြ န်ထားသည့် 
သေ င်္ဘာသားစုေဆာင်းခြ င်းနှင် ့ အလုပ်ေနရာချထားခြ င်းဆိုင်ရာ  သတ်မှတ်ချက်များ 
အားလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

(ဎ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည်  မြ န်မာနိုင်ငံကုန်သည် သေ င်္ဘာအက်ဥပေဒ 
ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များကုိတိကျစွာ လိုက်နာရမည်။ အထူးသဖြ င့် အဆိုပါ အက်ဥပေဒ 
ပုဒ်မ ၂၆ (က) ပါ  ပြ ဌာန်းချက်အရ သေ င်္ဘာသားများ အလုပ်အကိုင ်ရရှိေရးအတွက ် 
ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်နှင်ပ့တ်သက်၍ ဝန်ေဆာင်ခေငွေကြ း တစ်စုံတစ်ရာေတာင်းခံခြ င်း 
မပြ ုရ ဟူေသာ အချက်ကို တိကျစွာ  လိုက်နာရမည်။ 

 
 

(ဏ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြ န်ထားသည့် အမိန့်၊ 
ေကြ ာ်ငြ ာစာနှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များကိ ုလိုက်နာ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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(တ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ ရုံးခန်းတွင် ေအာက်ပါ မှတ်တမ်းများနှင့် 
အေထာက်အထားများကို ေနာက်ဆုးံအ ေြခအေနနှင့် ကိုက်ညီေအာင ်  ပြ ုစုထားရှ ိ
ရမည် - 

 

  (၁) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေ င်္ဘာသား အမည်နှင့် ေနရပ်လိပ်စာ 
  (၂) သေ င်္ဘာသားများ သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာသုိ့ ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင ်

 ခြ ငး်နငှ် ့တာဝန်ပြ းီဆုံးခြ င်း (Sign on/ Sign off) မှတ်တမ်း 
  (၃) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေ င်္ဘာသားများ၏ ေဆးစစ်ေဆးချက် 

မှတ်တမ်းများ 
  (၄) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေ င်္ဘာသားများ၏  ကိုယ်ေရးအချက ်

အလက်များ 
  (၅) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမး်ေဆာင်ေစသည့် သေ င်္ဘာသားများ၏ အလုပ်အကိုင ်

စာချုပ် (Employment Contract) မူရင်းများ 
  (၆) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့် သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်တို့အကြ ား ချုပ်ဆုိထား 

ေသာ သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) မူရင်းများ 
  (၇) စုေဆာင်း၊တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့်သေ င်္ဘာသားတစ်ဦးခြ ငး်စ၏ီ ကျွမ်းကျင်မှု 

လက်မှတ ်(CoC) နှင် ့တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ် (CoP) မိတ္တ ူများ 
  (၈) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း အစီအစဥ်ဖြ င် ့သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာတွင ်

တာဝန် ထမ်းေဆာင်စဥ် ေသဆုးံေသာ/ ဒဏ်ရာရရှိေသာ သေ င်္ဘာသား 
တစဦ်းခြ ငး်နှင့် ပတ်သက်သည့် ေအာက်ပါမှတ်တမ်းများ- 

   (ကက) အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသ ူ 
   ( ခခ ) သေ င်္ဘာသားလုပ်သက ်မှတ်တမ်းစာအုပ် (CDC) 
   ( ဂဂ )  မြ န်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် 
   (ဃဃ) သေ င်္ဘာအမည် 
   ( ငင )  သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်လိပ်စာ 
   ( စစ ) အခင်း ဖြ စ်ပွားသည့် ရက်စွဲ၊ ေနရာနှင့်  ဖြ စ်ပွားပုံ  
   (ဆဆ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက ေဆာင်ရွက်ေပးမှုမှတ်တမ်း 
 

  (၉) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် 
သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်၏ အချက်အလက်များ (Company Profile) 

  (၁၀) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် 
သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်၏ သေ င်္ဘာတစ်စီးချင်းအလိုက် သေ င်္ဘာေပါ်တွင် တာဝန ်
ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့် ေနာက်ဆုံးအေခြ အေနနှင့်ကိုက်ညီေသာသေ င်္ဘာသား 
စာရင်း (Up to Date Onboard Crew List) 

  (၁၁) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေ င်္ဘာသားနှင့် သေ င်္ဘာပိုင်ရှင် 
အကြ ား  ဖြ စ်ပွားသည် ့ ကိစ္စများနှင့် အဆိုပါကိစ္စများအေပါ် သေ င်္ဘာသား 
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက ေဆာင်ရွက်ေပးမှုမှတတ်မ်းများ။ 
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 (ထ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းသည ် ဦးစီးဌာနနှင့် ရုံးလုပ်ငန််းကိစ္စများ 
ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ ကုမ္ပဏီ 
မှတ်ပုံတင်တွင် ပါရှိေသာ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဝင်များမှ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် သုံးဦးအား 
ကိုယ်စားလှယ်အဖြ စ် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့် ပြ ုချက်အရခန့်အပ် တာဝန်ေပးထားရမည်။ 

 

 (ဒ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ အစီအစဥ်ဖြ င် ့သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာများတွင ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ သေ င်္ဘာသားများ၏ Sign on / Sign off စာရင်းနှင့် 
သေ င်္ဘာတစ်စီးချငး်အလိုက် Onboard စာရင်းကို ဦးစီးဌာန၏ သေ င်္ဘာသား ဌာနခွ ဲ
သို့လစဥ် ပထမပတ်အတွင်း ေပးပို့တင်ပြ ရမည။် 

 

 (ဓ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ အစီအစဥ်ဖြ င့် သက်ဆိုင်ရာသေ င်္ဘာများတွင ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ သေ င်္ဘာသားများ၏ ရာထူးအဆင့်များအလိုက် 
လစာနှုန်းထား ေပြ ာငး်လဲ ခြ ငး်၊ သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်၏ အစီအစဥ်ဖြ င့် သေ င်္ဘာေပြ ာင်းေရွှ့ 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခြ င်း၊ ရာထူးအဆင့်ေပြ ာငး်လဲခြ င်းရှိသည့် အချိန်တိုင်းတွင ်
ဦးစီးဌာန၏ သေ င်္ဘာသားဌာနခွဲသုိ့ လစာစာရင်း၊ ရာထူးေပြ ာင်းလဲမှုစာရင်းနှင့်တကွ 
အချိန်နှင် ့တေပြ းည ီေပးပို့တင်ပြ ရမည်။ 

 

 (န) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သ ေ င်္ဘာပိုင်ရှင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ေအာက်တွင် 
ရှိေသာ သေ င်္ဘာများတွင ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သေ င်္ဘာသားများ ေစလွှတ် ခြ င်းကို 
အဆိုပါသေ င်္ဘာပိုင်ရှင်နှင် ့ ချုပ်ဆုိထားေသာ သေဘာတူစာချုပ် (Agreement 
Contract)၏ သက်တမ်းကာလ အတွင်း၌သာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 (ပ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည်် ငာှးရမ်း အသုံးပြ ုသည် ့သေ င်္ဘာသားများ 
နှင် ့ပတ်သက်၍  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်  မြ န်မာနိုင်ငံမ ှ ထွက်ခွာသည့် အချနိ်မှ 
 ပြ န်လည်ေရာက်ရှိသည့် အချိန်အထိကာလအတွင်း သေ င်္ဘာသားများ၏ ေသဆုးံမှု၊ 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ သေ င်္ဘာနစ်မြ ုပ်မှုတို့အပြ င် မည်သည့်ထူးခြ ားမှုဖြ စ်စဥ်ကိုမဆို 
ဦးစီးဌာန၏ သေ င်္ဘာသားဌာနခွဲသုိ့ အချိန်နှင့်တေပြ းည ီသတင်းပုိ့ တင်ပြ ရမည်။ 

 (ဖ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် စုေဆာင်းထားသည့် သေ င်္ဘာသားများကိ ု
တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေ င်္ဘာသို့ ေစလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် ေအာက််ေဖာ်ပြ ပါ 
စာရွက်စာတမ်းများ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ပြ ီး ခွင့်ပြ ုချက်ရရှိမှသာ သေ င်္ဘာသားများ 
ေစလွှတ်ခြ င်းကို ေဆာင်ရွက်သွားရမည်- 

 

  (၁) သေ င်္ဘာသားများ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေ င်္ဘာ၏ပုိင်ရှင်နှင် ့ ချုပ်ဆုိထား 
သည့် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement Contract) များ၊ 

  (၂) သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်များ၏ ကုမ္ပဏီ Profile နှင့် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင ်(Registration) 
များ၊ 

  (၃) သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်အလုိက် သေ င်္ဘာစာရင်း၊ 
  (၄) သေ င်္ဘာတစ်စီးခြ ငး်အလိကု် သေ င်္ဘာသားများ၏ လစာစာရင်း၊ 
  (၅) သေ င်္ဘာသားများ၏ လူမှုလုံခြ ုံေရး (Social Security) အတွက် အာမခံ 

ထားရှသိည့် P&I Club များ၊ 
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 (ဗ) သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအစီအစဥ်ဖြ င့် သေ င်္ဘာသားများအား တာဝန ်
ထမ်းေဆာင်မည် ့သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာများသို့ ေစလွှတ်ရာတွင် အဆိုပါ သေ င်္ဘာသား 
များ ကိုင်ေဆာင်သည် ့ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် (Certificate of Competency) နှင့် 
တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ ် (Certificate of Proficiency) များသည ် ဦးစီးဌာနက 
ထုတေ်ပးထားသည့် လက်မှတ ် အစစ်များဖြ င်သ့ာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေရး တိကျစွာ 
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ ထို့အပြ င ်သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာသား ကိုင်ေဆာင်ထားသည် ့
ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတတ်င်ွ ေဖာ်ပြ ထားေသာ Capacity နှင် ့ Limitation တို့အရ  
သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်များက အလုပ်တာဝန်ခန့်ထားေစေရး ေသချာမှုရှိေစရန် 
အတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေ င်္ဘာသားအား 
လက်မှတ်အတုများ ကိုင်ေဆာင်နိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပး ခြ င်း သို့မဟုတ် အားေပး 
ကူညီခြ ငး်၊ သေ င်္ဘာသား၏ လုပ်သက်မှတ်တမ်း (CDC) အား အတုကိုင်ေဆာင်ခြ င်း၊ 
 ပြ င်ဆင်ခြ ငး်များအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး် သို့မဟုတ် အားေပးကူညီခြ င်းကိ ုလုံးဝ 
(လုံးဝ) ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

 

 (ဘ) သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုနှင် ့ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြ ားမှု 
ဦးစီးဌာနတင်ွ ကုမ္ပဏီသက်တမ်းတိုးေဆာင်ရွက်ခြ င်းကိ ု ပုံမှန်ေဆာင်ရွက်သွားရမည်။ 
သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအား ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားခြ ငး်မှ ပယ်ဖျက် 
 ခြ င်းခံရပါက ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားေသာ လိုင်စင်သည်လည်း အလိုအေလျာက် 
ပျက်ပြ ယ်သာွးမည်  ဖြ စ်သည်။ 

 

(မ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် စုေဆာင်းထားသည့် သေ င်္ဘာသားများအား 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေ င်္ဘာသို့ မေစလွှတ်မီ ဦးစီးဌာနက အသိအမှတ်ပြ ုထား 
သည့် ဆရာဝန်များနှင့် ကျန်းမာေရးဓါတ်ခွဲခန်းများ၌သာ ေဆးစစ်ခြ ငး်ကို ေဆာင်ရွက် 
ေစရမည်။ 

(ယ) သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် စုေဆာင်းထားသည် ့ သေ င်္ဘာသားများ 
အား တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည် ့သေ င်္ဘာသို့ ေစလွှတရ်ာတွင် ဦးစီးဌာန၏ သေ င်္ဘာသား 
ဌာနခွဲတွင် သေ င်္ဘာသား တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ခွင့်ပြ ုချက် ေတာင်းခံပြ းီ ထွက်ခွာခွင် ့
 ပြ ုေကြ ာင်းစာ ရရှိမှသာ သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာသို့ေစလွှတ် ခြ ငး်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

(ရ) သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည ် သေ င်္ဘာသားများ၏ အလုပ်တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ခြ င်းဆိုင်ရာ (Ability and Conduct) ကိစ္စများကိုလည်းေကာင်း၊ 
သေ င်္ဘာသား၏ ပုဂ္ဂိုလ်ေရးဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းေစာင့်စည်းရမည့် အချက်အလက်များ 
ကိုလည်းေကာင်း သတင်းေပးခြ ငး်၊ ထုတ်ပြ န်ေကြ ငြ ာခြ ငး်များေကြ ာင် ့သေ င်္ဘာသား၏ 
အလုပ်အကိုင ် အခွင့်အလမ်းကို ထိခိုက်ေစသည် ့  ပြ ုမှုေဆာင်ရွက်ခြ င်းများကိ ု
ေရှာင်ကျဥ်ရမည်။  
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(လ) သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် တာဝန်ေပး ေစလွှတ်ထားသည့် 
သေ င်္ဘာသားအား တာဝန်ပြ းီဆုံး၍  မြ န်မာနိုင်ငံသို့  ပြ န်လည်ေရာက်ရှိေရးအတွက် 
စီစဥ်ေပးထားရမည်ဖြ စ်ရာ အဆိုပါအစီအစဥ်အား သေ င်္ဘာသားက  ငြ င်းဆို၍ 
သေ င်္ဘာသား၏ အစီအစဥ်ဖြ င် ့ ေဆာင်ရွက်သွားရန်ရှိပါက သေ င်္ဘာသား  Sign Off 
 ပြ ုလုပ်ပြ ီး တစ်ပတအ်တွင်း  သေ င်္ဘာသားတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့် သေ င်္ဘာပိုင်ရှင ်
က ထုတ်ေပးသည့် အေကြ ာငး်ကြ ားစာနှင့်အတူ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ထားရမည်။ 

  

(ဝ) သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု အရည်ေသွးကိ ု 
စစ်ေဆးမှုခံယူနိုင် ေရးအတွက် အရည်အေသွး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Quality 
Management System) ကိုေရးဆွဲထားရမည်။ အဆိုပါ ေရးဆွဲထားသည် ့
အရည်အေသွးစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်ကိ ု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သေ င်္ဘာပိုင်ရှင် 
များ၏ သေ င်္ဘာများ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် နိုင်ငံများက လက်ခံထားသည့် 
Classification Society များ၏ စစ်ေဆးမှုကိ ု ခံယူပြ းီ MLC 2006 တွင ်
 ပြ ဌာန်းထားသည့် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ထားေကြ ာငး် အသိ 
အမှတ်ပြ ုလက်မှတ်များ ရယူထားရမည်။  

 

(သ) သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည ် ဤညွှန်ကြ ားချက်ပါ ကိစ္စရပ်များနှင် ့
ပတသ်က်၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ထားမှုအေခြ အေနများနှင့် ေနာက်ဆုံးအေခြ အေနနငှ့် 
ကိုက်ညီေသာ မှတတ်မ်းနှင် ့ အေထာက်အထားများကို အစစ်ေဆးခံနိုင်ေရးအတွက် 
စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 

 
စေပါ်ေငွ (Deposit) 
 

၁၁။ သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက လိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ပြ ုခြ ငး်ခံရ 
ပါကအာမခံအဖြ စ် စေပါ်ေငွကျပ ်(၅၀,၀၀,၀၀၀) ကိ ုဦးစီးဌာန၏ ေငွစာရင်း၌ ေပးသွင်း၍ အာမခံ 
အဖြ စ ်စေပါ်တင်ထားရမည်။  
 

၁၂။ ဦးစီးဌာနသည် သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက အာမခံအဖြ စ် ထားရှေိသာ 
စေပါ်ေငွမှ  ေအာက်ပါအေကးကျန်နှင့် ေငွေကြ းများကိ ုထုတ်ယူ၍ နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွငး် ခြ င်း၊ 
သက်ဆိုင်ရာသို့ ထုတ်ေပးခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်သည် - 
 

 (က) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းက ဦးစီးဌာနတွင ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် 
သေ င်္ဘာသားအား စုေဆာင်း ခြ ငး်၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစ ခြ င်းကိစ္စများ ေဆာင်ရွက် 
ရာတွင်  ဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရွက်ေပးရသည် ့ ဝန်ေဆာင်မှုများအတွက ် နိုင်ငံေတာ်သို့ 
ေပးသွင်းရန်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်ခအေကးကျန်များ၊ 

 

 (ခ ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် 
သေ င်္ဘာသားများ၏ နစ်နာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစီးဌာနကဆုံးဖြ တ်ေပးေသာ 
သေ င်္ဘာသား၏ ရပိုင်ခွင့် ေငွေကြ းများ၊ 
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၁၃။ အထက်အပုိဒ် (၁၂) အရ စေပါ်ေငွမှ ထုတ်ယူသဖြ င့် ေလျာ့နည်းသွားသည့် ေငွေကြ းကို 
သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနမ ှ အေကြ ာင်းကြ ားစာရရှိပြ ီး ရက်သတ္တ  
တစ်ပတ်အတွင်း  ပြ န်လည်  ဖြ ည်တ့င်းထားရမည်။ 

 

၁၄။ သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ေအာက်ပါအေခြ အ ေနများတွင် အာမခံထားရှိ 
သည့် စေပါ်ေငွကို  ပြ န်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်- 
 

 (က) လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရခြ ငး်၊ 
 (ခ ) လိုင်စင်အား  ပြ န်လည်အပ်နှံ ခြ ငး်၊ 
 

လုိင်စင်အား ရုပ်သိမ်းခြ င်း 
 

၁၅။ ေအာက်ပါ အေခြ အေနများတွင် ဦးစီးဌာနသည် သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအား 
ထုတ်ေပးထားေသာ လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းသွားမည်  ဖြ စ်သည်- 
 

(က) သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၏ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ခြ င်း၊ 
 

(ခ ) ဦးစီးဌာနက သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသို့ ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင ်
သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြ းီေနာက် ၆ လအတွင်း သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရွက်မှုမရှိခြ ငး်၊ 

(ဂ ) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် သေဘာတူစာချုပ် (Agreement 
Contract) ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့ ဤညွှန်ကြ ားချက်ပါ သေ င်္ဘာသား 
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား 
ပျက်ကွက် ခြ င်း၊ 

 

(ဃ) အာမခံအဖြ စ်ထားရှိသည့် စေပါ်ေငွမှ ေလျာ့နည်းသွားသည့်ေငွအား အချိန်မီ 
ြပန်လည် ဖြ ည့်တင်းထားမှုမရှိခြ ငး်၊ 

 

(င ) ယာယီလိုင်စင်သက်တမ်းကာလအတွင်း သေ င်္ဘာသားများ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွ 
ေပးနိုင်မှု မရှိ ခြ င်း။  

 

အေရးယူခြ င်း 
 

၁၆။ သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည ်ဤညွှန်ကြ ားချက်ပါ အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ 
နှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ရှိသည်များကိ ုပျက်ကွက်ခြ ငး်၊ ေဖာက်ဖျက်ခြ ငး်များအတွက် ဦးစီးဌာန 
က ေအာက်ပါစီမံခန့်ခဲွေရး နည်းလမ်းများအရ အေရးယူသွားမည်ဖြ စ်သည်- 
 

(က) လုိင်စင်အား ဆုိင်းင့ံခြ င်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြ င်းအပြ င် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူ 
သွားမည့်ကိစ္စများ 

 

 (၁) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် သေ င်္ဘာသားများထံမှ ေငွေကြ း၊ ဥစ္စာပစ္စည်း၊ 
ဝန်ေဆာင်မှု သို့မဟုတ် စရိတ်စက တစ်မျိုးမျိုးကုိ တိုက်ရိုက်ဖြ စ်ေစ၊ 
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သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ ေတာင်းယူခြ ငး် သို့မဟုတ် လက်ခံရယူခြ င်းေဆာင်ရွက်ပါက 
ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အားဖျက်သိမ်းခြ ငး်နှင့်  မြ န်မာကုန်သည်သေ င်္ဘာ 
အက်ဥပေဒအရ တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုအေရးယူခြ ငး်၊ 

 

  (၂) သေ င်္ဘာသား၏ ခံစားခွင့်ရှိေသာလစာများကို ခိုင်လုံသည့် အေကြ ာင်းပြ ချက် 
မရှိဘဲ သိမ်းဆည်းထားခြ င်း၊ အပြ ည့်အဝ ထုတ်ေပးရန ်ပျက်ကွက်ခြ င်းတို့အေပါ် 
ဦးစီးဌာနက ဆုံးဖြ တ်သည့်အတိုင်း လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ခဲလ့ျှင် ပထမအကိမ်ဖြ စ ်
ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လ အထိ အသုံးပြ ုခငွ့် ဆိုင်းငံ့ထားခြ င်း၊ 
ဒုတိယအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမ ှ ၁နှစ်အထိ အသုံးပြ ုခွင့် ဆိုင်းငံ့ 
ထားခြ ငး်၊ တတိယအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ ဦးစီးဌာနက 
ဆုံးဖြ တ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထုတ်ေပးထား 
သည့် လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ ငး်နှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ တရားရုံးတွင ်
တရားစွဲဆိုအေရးယူခြ င်း၊ 

 

 (၃) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်ကိုယ်စား တာဝန်ယူကျခ ံ
ေပးရမည့် ကုန်ကျ စရိတ်များကို တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် သေ င်္ဘာသားက 
စိုက်ထုတ်ကျခံခဲ့ပါက အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်များကို သက်ဆိုင်ရာ သေ င်္ဘာသား 
သို့ သေ င်္ဘာသား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းက  ပြ န်လည်ထုတေ်ပးရန် ပျက်ကွက် 
 ခြ ငး်အေပါ် ဦးစီးဌာနက ဆုံးဖြ တ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင ်
ပထမအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ အသုံးပြ ုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထား 
 ခြ ငး်၊ ဒုတိယအကိမ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ အသုံးပြ ုခွင့် 
ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ တတိယအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ ငး်၊ 
ဦးစီးဌာနက ဆုံးဖြ တ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက 
ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အားဖျက်သိမ်းခြ င်းနှင် ့ တည်ဆဲဥပေဒများအရ 
တရားရုံးတွင ်တရားစွဲဆိုအေရးယူခြ ငး်၊ 

 

(ခ) လုိင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ င်း ေဆာင်ရွက်သွားမည့် ကိစ္စများ  
 

  (၁) လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခြ ငး်နှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ေလျှာက်ထားခြ င်းတို့တွင ်
မှန်ကန်မှုမရှိသည့် အချက်အလက်များဖြ င် ့ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ေဆာင်ရကွခ်ဲ ့
လျှင် ထုတ်ေပးထားသည် ့လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ ငး်၊ 

 (၂)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ (သို့မဟုတ)် သေ င်္ဘာသား 
များ ၏ကျန်းမာေရးနှင် ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်နစ်နာေစေသာ အလုပ် 
ေနရာများတွင ် သေ င်္ဘာသားများကို ေစလွှတ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစပါက 
ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အားဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ 
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 (၃) သေ င်္ဘာသားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းသည် ဦးစီးဌာနက တရားဝင်ထုတေ်ပး 
ထားသည့် လိုင်စင်ကို သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိသူအား လွှဲေပြ ာငး်ေပးခြ င်း၊ အသုံးပြ ု 
ေစခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ပါက ထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ ငး်၊ 

 

(ဂ) လုိင်စင်အား ဆုိင်းင့ံခြ င်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြ င်း ေဆာင်ရွက်သွားမည့် ကိစ္စများ 
 

 (၁) ဤညွှန်ကြ ားချက်၏ အပိုဒ် (၁၀) အပိုဒ်ခွဲ (ဗ)အား ပျက်ကွက်ခြ ငး်အတက်ွ 
ပထမအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၁နှစ်မှ ၂နှစ်အထိ အသုံးပြ ုခငွ့် ဆိုင်းငံ ့
ထားခြ ငး်၊ ဒုတိယအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ 

 (၂) ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများကို အတ ုပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်များ 
ေဆာင်ရွက်၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် သေ င်္ဘာသားအား ဦးစီးဌာန၏ 
ထွက်ခွာခွင့်ပြ ုေကြ ာင်း စာရရှိရန် မမှန်မကန်ေဆာင်ရွက်၍ ဦးစီးဌာန၏ 
ခွင့်ပြ ုချက်ရထားခြ င်းမရှိသည့် အခြ ားသေ င်္ဘာတစ်စီးသို့ ေစလွှတ်တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ေစခြ င်းအတွက် ပထမအကိမ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၁နှစ်မှ ၂နှစ ်
အထိ အသုံးပြ ုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ ဒုတိယအကိမ်  ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား 
ဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ 

 

  (၃) သေ င်္ဘာသားစုေဆာင်းခြ င်းနငှ့် အလုပ်ေနရာချထားခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် 
ပတသ်က်၍ မမှန်မကန်ေကြ ာ်ငြ ာခြ င်း၊ မှန်ကန်မှုမရှိသည့် သတင်းအချက် 
အလက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ  ဖြ န့်ေဝခြ င်းစသည်တို့ကို ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်တို့ 
အတွက ် ပထမအကိမ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၃လမ ှ ၆လအထိ အသုံးပြ ုခွင် ့
ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ ဒုတိယအကိမ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ 
အသုံးပြ ုခငွ့် ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ တတိယအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း 
 ခြ ငး်၊ 

   

   (၄) ဦးစီးဌာနက အတည်ပြ ုထားသည့် သေဘာတစူာချုပ် (Agreement 
Contract)နှင် ့ အလုပ်အကိုင်စာချုပ် (Employment Contract) များကို 
အစားထိုးခြ င်း ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်များ ေဆာင်ရွက်၍ သေ င်္ဘာသားနှင် ့ စာချုပ် 
ချုပ်ဆိခုဲ့ ခြ င်းေကြ ာင့် သေ င်္ဘာသားအား နစ်နာမှု  ဖြ စ်ေပါ်ေစခဲ့လျှင ် ပထမ 
အကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ အသုံးပြ ုခငွ့် ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ 
ဒုတိယအကမိ်  ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ အသုံးပြ ုခွင့် 
ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ တတိယအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း ခြ ငး်၊ 

 

   (၅) စုေဆာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစသည့် သေ င်္ဘာသား၏  မြ န်မာနိုင်ငံကူး 
လက်မှတ်၊ လုပ်သက်မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်/ တတ်ကျွမ်းမှု 
လက်မှတ်နှင့်  သေ င်္ဘာသားပိုင်စာရွက်စာတမ်းနှင် ့ စာချုပ်များကို သိမ်းဆည်း 
ထားခြ ငး်၊  ပြ န်ေပးရန်  ငြ င်းဆိုခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ပထမအကိမ ်  ဖြ စ်ပါ 
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က လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ အသုံးပြ ုခငွ့် ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ ဒုတိယအကိမ ်
 ဖြ စပ်ါက လိုင်စင်အား ၆လမှ ၁နှစ်အထိ အသုံးပြ ုခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားခြ င်း၊ တတိယ 
အကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ 

  

  (၆) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ န်သည့် အမိန့်၊ ေကြ ာ်ငြ ာစာနှင် ့
ညွှန်ကြ ားချက်များအေပါ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး် အတွက် 
ပထမအကမိ်  ဖြ စ်ပါက သတိေပးခြ ငး်၊ ဒုတိယအကိမ ်  ဖြ စပ်ါက လိုင်စင်အား 
၃လမှ ၆လအထိ အသုံးပြ ုခငွ့် ဆိုင်းငံ့ထားခြ င်း၊ တတိယအကမိ်ဖြ စ်ပါက 
လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ 

 

 (၇) ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည် ့ အစီရင်ခံစာများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ 
အတွင်း အချိန်မီတင်ပြ ရန ် ပျက်ကွက်ခြ ငး်အတက်ွ ပထမအကိမ်  ဖြ စ်ပါက 
သတိေပးခြ င်း၊ ဒုတိယအကိမ ်  ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ၃လမှ ၆လအထိ 
အသုံးပြ ုခငွ့် ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ တတိယအကမိ်ဖြ စ်ပါက လိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်း 
 ခြ ငး်၊ 

 
 
 
 

 
                                                           (ပု)ံေမာင်ေမာင်ဦး 

                                                          ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် 

 ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 

                                                  ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာန 
 
 

 


