ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန
ေရေကာင်းဌာနခွဲ

အ ောက်အ ော်ပြြါ လုြ်ငန််းစဉ်မ ော်း ော်း အ
ဦ်းစ်းဌောန၊

အရအကကောင််းဌောနခွွဲ၊

ောင်ရွက်လုြါက အရအကကောင််းြအ
ုို့

အရယောဉ်စစ်အ

်းအရ်းဌောနစုတွင်

ောင်အရ်းညွှန်ကကော်းမှု

လောအရောက်အလ ောက်ထော်း

နုငြ
် ါသည်။
၁။

ကမ်းရ်းတန်းသ ်း

(သုို့မဟုတ်)

နုငင
် ပံ ခော်းသွော်း

ကနတငသအ္ဘောမ ော်း၊

သအ္ဘောမ ော်း၊ ရွက်အလှေ၊ င ်းဖမ်း (သမ
ုို့ ဟုတ်) ငါ်းသယ် ရေယ ဉမ ်းနှေင်

ခရ်းသည်တင်

ပခော်းအရယောဉ်မ ော်း

မှတပတငလကမှတ (Certificate of Myanmar Registry) အလ ောက်ထော်းခြင်း၊
၂။

ခပညပမှ တငသင်းသည့် ရေယ ဉမ ်းမှတပတငလကမှတ (Certificate of Myanmar
Registry) အလ ောက်ထော်းခြင်း၊

၃။

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်တွင်
ရခပ င်းလွဲပခင််း၊

ရေယ ဉအမညရခပ င်းလွဲပခင််း၊

အရယောဉ်လပငန်း မည်ရခပ င်း၊

အရယောဉ်ပငေှင မည်

အရယောဉ်အငဂ ငရခပ င်းလွဲပခင််း၊

အရယောဉ်အတင်းအတ ရခပ င်းလဲခြင်း၊ အရယောဉ် စုစြ်ရှေယ်ယောထည်ဝင်ပခင််းမ ော်း တွက်
အလ ောက်ထော်းပခင််း၊
၄။

ရေယ ဉအ ်း မှတပတငစ ေင်းမှ ပယဖ ကရန် အလ ောက်ထော်းခြင်း၊

၅။

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ်
တွက်

၆။

အြ ောက်

ံု်းပခင််း

(သမ
ုို့ ဟုတ်)

အဟောင််းနွမ််းြ က်စ်းပခင််း

စော်းထ်းု ထုတ်ယူရန် အလ ောက်ထော်းပခင််း၊

အရယောဉ်မ ော်း၏ Life Saving Appliance (LSA) လကမှတ သစ် အလ ောက်ထော်းပခင််းနှင့်
သက်တမ််းတု်းအလ ောက်ထော်းပခင််း၊

၇။

ရေယ ဉမ ်း၏ Cargo Ship Safety Equipment Certificate ၊ Cargo Ship Safety
Radio Certificate ၊ Minimum Safe Manning Document ၊ Document of
compliance ၊ Safety

Management Certificate

၊ Document of Compliance

Special Requirements for Ship Carrying Dangerous Goods ၊ Certificate of
Compliance with International Maritime Solid Bulk Cargo ၊ Document of
Authorization (Grain) ၊ International Ship Security Certificate ၊ Continuous
Synopsis Record နှင့် Maritime Labour Certificate (MLC) အသစအလ ောက်ထော်းခြင်း
နှင့် သကတမ်းတ်းအလ ောက်ထော်းခြင်း၊
၈။

အရယောဉ်မ ော်း၏ Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect of
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLC)

နှင့် Anti-fouling

Certificate အသစအလ ောက်ထော်းခြင်းနှင့် သကတမ်းတ်းအလ ောက်ထော်းခြင်း၊

၉။

ကမ််းရု်းတန််းသွော်း ကုန်တင်သအ္ဘောမ ော်း၊ ခရ်းသည်တင်သအ္ဘောမ ော်း၊ ရွက်အလှေ၊ င ်းဖမ်း
(သမ
ုို့ ဟုတ်)

ငါ်းသယ်ရေယ ဉမ ်းနှေင်

ပခော်းအရယောဉ်မ ော်း

တနြ နတကြ ကအြ်းရန်

အလ ောက်ထော်းခြင်း၊
၁၀။

ကမ််းရု်းတန််းသွော်း ကုန်တင်အရယောဉ်မ ော်းြင်လယ်ပြင်ထွကခ
် ွောရန် Outward Clearance
အလ ောက်ထော်းခြင်း၊

၁၁။

တြ်မအတော်(အရ) တွင် တောဝန်ထမ််းအ
တောဝန်ထမ််းအ

ောင်ခွဲအသောလုြ်သက် (သုို့မဟုတ်) LCT တွင်

ောင်ခွဲအသောလုြ်သက်ပ င်

မှေတ်တမ််းစော ုြ်

(SIRB)

နုငင
် ပံ ခော်းသအ္ဘောသော်း

အလ ောက်ထော်းနုငရ
် န် တွက်

မှေတ်ြံုတင်နှေင်

င်သတ်မှေတ်

အြ်းရန်

အလ ောက်ထော်းပခင််း၊
၁၂။

ကမ်းရ်းတန်းနှင့် ခပညတင်းသရ္ဘ သ ်းမှေတ်ြံုတင်နှေင် မှတတမ်းစ အပ
ထော်းခြင်း၊ ြ က်စ်း/အြ ောက်

ံု်းပခင််း တွက်

မူလစော ြ
ု ်ပြည်သွော်းသည် တွက်
၁၃။

Article of Agreement

သစ်အလ ောက်

စော်းထု်းထုတ်အြ်းရန် အလ ောက်ထော်းပခင််း၊

သစ်ထြ်မံထုတ်အြ်းရန် အလ ောက်ထော်းပခင််း၊

သစ် ွင်လှေစ်ရန်အလ ောက်ထော်းပခင််း၊ သက်တမ််းတု်းရန် အလ ောက်

ထော်းပခင််း၊
၁၄။

အရယောဉ်မ ော်းအြေါ်တွင် တောဝန်ထမ််းအ

၁၅။

သအ္ဘောသော်းမ ော်း ပမန်မောနုင်ငံ

ောင်မည် သရ္ဘ သော်းမ ော်း Article ြ ျုပဆခြင်း၊

ြ်ကမ််းမ ော်း၌ သအ္ဘော တက်/

င််း (Sign on/Sign

off) ပြြုလုြ်ရန် အလ ောက်ထော်းပခင််း။

ကမ်းရ်းတန်းသ ်း (သုို့မဟုတ်) နုင်ငံခ
ရွက််

ြားသ ြား ကနတငသ်္ဘ မ ြား၊ ရြားသည်တင် သ်္ဘ မ ြား၊

ှေ၊ င ်းဖမ်း(သုို့မဟုတ်)င ြားသယ်ရေယ ဉမ ်းနှေင် အခ

ြား်ရယ ဉ်မ ြား မှတပုံတငလကမှတ

(Certificate of Myanmar Registry) ်
(၁)

ကမ်းရ်းတန်းသ ်း

(သုို့မဟုတ်)

နုငင
် ပံ ခော်းသွော်း

က်ထ ြားခြင်း

ကနတငသအ္ဘောမ ော်း၊

သအ္ဘောမ ော်း၊ ရွက်အလှေ၊ င ်းဖမ်း (သမ
ုို့ ဟုတ်) ငါ်းသယ်ရေယ ဉမ ်းနှေင်
မှတပတငလကမှတ

(Certificate

of

Myanmar

Registry)

အ ောက်အ ော်ပြြါ စောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
(က) အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ
(ခ)

အရယောဉ်ြုငရ
် ှေင်၏ မှတပတငမတတူ၊ အမရ

ငစစောရင််းမတတူ

ခရ်းသည်တင်

ပခော်းအရယောဉ်မ ော်း
အလ ောက်ထော်းရောတွင်

(ဂ)

အရယောဉ်ပငေှင၏ ရနေပလပစ မှနကနရ က င်းသကဆငေ ေပကက၊ မမျုြို့နယ
အပြ ျုပရေ်းမှူ်း၏ ရ

ကြြ က

(ဃ) ရေယ ဉဓ တပ (ရေှြို့၊ ရနောက၊ ဝဲ၊ ယ ၊

င်ဂ င်)

(င)

တည်ပြြုပြ်းအသော ရေယ ဉပစ (Drawing)

(စ)

ခပညတင်းအြနမ ော်းဦ်းစ်းဌ န၏အြနပစ(၁)

(

)

(ဇ)

ရေယ ဉအ ်း မှေန်တကယ်ြင
ု ်
ရေယ ဉအ ်း

ုင်အကကောင််းသက်အသ အထောက် ထော်း (Notary)

အမှနတကယတညရဆ ကြဲ့်ရ က င်း

(သို့မဟုတ်) ေပကကအပြ ျုပရေ်းမှူ်း ရ
(ဈ)

အရယောဉ်၏ င်ဂ င်ဂ ူတ (သမ
ုို့ ဟုတ်)

သကဆငေ လန်းက င်း

ကြ ြ က
င်ဂ င်အရေ င်းအဝယစ ြ ျုပ

မှေတ်ခ က်(၁)။ င ်းဖမ်း (သမ
ို့ ဟုတ်) င ်းသယရေယ ဉ မှေတ်ြံုတင်အလ ောက်ထော်းရောတွင်
င ်းလပငန်းဦ်းစ်းဌ န(ရံ်းု ခ ြုြ်)၏
ခြင်းအရပေါ်

ရေယ ဉမှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ်

ကနို့ကကေနမေှရ က င်းရ

ကြစော

တင်ပြရန်

တရပ်း
လု ြ်

ြါမည်။
မှေတ်ခ က်(၂)။ ြင့်ခပျုြ ကေယူ၍

ရေယ ဉတညရဆ ကခွဲခြင်းပ စ်လ င်

ပရ
ို့ ဆ ငရေ်းညန က ်းမှုဦ်းစ်းဌ န(ရ်းြ ျုပ)၏

ရေရ က င်း

ရေယ ဉတညရဆ ကခြင်း

အတကြင့်ခပျုြ ကစ တင်ပြရန်လု ြ်ြါမည်။
မှေတ်ခ က်(၃)။ င ်းဖမ်း

(သမ
ို့ ဟုတ်)

ငါ်းသယရေယ ဉမ ော်း

အရအကကောင််းြုအ
ို့

ောင်အရ်း

ညွှန်ကကော်းမှုဦ်းစ်းဌောန၏ြင့်ခပျုြ ကမဲ့် ရေယ ဉတညရဆ ကခွဲခြင်းပ စ်လ င်
င ်းလပငန်းဦ်းစ်းဌ န(ရ်းြ ျုပ)၏ ရေယ ဉတညရဆ ကြင့်ခပျုမနို့စ တင်ပြ
ရန် လု ြ်ြါမည်။
မှေတ်ခ က်(၄)။ ရလလရအ ငရေယ ဉမ ော်း တွက် ရလလရအ ငခမငရ က င်း သကဆင
ေ

ဌ န၏ အရ

ကအ

်း

စ ေွကစ တမ်းတက
ုို့ ု တင်ပြရန်လု ြ်

ြါမည်။
(၂)

ကမ်းရ်းတန်းသ ်း

(သုို့မဟုတ်)

နုငင
် ပံ ခော်းသွော်း

ကနတငသအ္ဘောမ ော်း၊

သအ္ဘောမ ော်း၊ ရွက်အလှေ၊ င ်းဖမ်း (သမ
ုို့ ဟုတ်) ငါ်းသယ်ရေယ ဉမ ်းနှေင်

ခရ်းသည်တင်

ပခော်းအရယောဉ်မ ော်း

မှတပတငလကမှတ (Certificate of Myanmar Registry) အလ ောက်ထော်းပခင််းနှေင် ြတ်သက်၍
သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့

က်သွယ်၍ လည််းအကောင််း၊

အရအကကောင််းဌောနခွွဲ

အရယောဉ်စစ်အ

်းအရ်းဌောနစုသုို့

လူကုယ်တုင်

လောအရောက်၍လည််းအကောင််း

ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုင်ြါသည်။

ခပညပမှတငသင်းသညရေယ ဉမ ်း မှတပုံတငလကမှတ (Certificate of Myanmar Registry)
်
(၁)

က်ထ ြားခြင်း

ပြည်ြမှေတင်သွင််းသည်အရယောဉ်မ ော်း မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် (Certificate of Myanmar

Registry) အလ ောက်ထော်းရောတွင် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်းပ င် တင်ပြအလ ောက်ထော်း ရမည်။
(က) အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ
(ြ)

ရေယ ဉဓ တပ (ရေှြို့၊ ရနောက၊ ဝဲ၊ ယ ၊ အငဂ င)

(ဂ)

တည်ပြြုပြ်းအသော ရေယ ဉပစ (Drawing)

(ဃ) PREVIOUS CERTIFICATE OF REGISTRY
(င)

INVOICE

(စ)

BILL OF SALE (သမ
ို့ ဟတ) SALE CONTRACT

(ဆ)

TONNAGE CERTIFICATE

(ဇ)

SHIP STATION LICENCE

(ဈ)

IMPORT LICENCE

(ည)

PORT CLEARANCE CERTIFICATE

(ဋ)

ခပညပနငင၏

မှတပတငစ ေင်းမှ

ပယဖ ကစ

(DEREGISTRATION

CERTIFICATE)
(ဌ)

အရက ကြနဦ်းစ်းဌ နတင အြနရပ်းသင်းမပ်းရ က င်းရ

(ဍ)

တကနသင်းကနလပငန်းေှင မှတပတငလကမှတ

(ဎ)

ကြစ

သင်းဖဲြို့စည်းမ ဉ်းမ ်း

(ဏ) ကမပဏလမတက၏ အသင်းဖဲြို့မှတတမ်းစ အပ
(တ) ပရ
ို့ ဆ ငရေ်းနှေင်
ရ

က်သွယ်အရ်းဝနကက်းဌ နမှ

ကြစ

(ထ) အရယောဉ် ော်း မှေန်တကယ်ြင
ု ်
(ဒ)

ကနို့ကကေနမေှရ က င်း

ုင်အကကောင််းသက်အသ အထောက် ထော်း (Notary)

ခပဿနောရပေါ်ရပ ကပ ကတ ဝနယူရခဖေှင်းမည့် ကတဝနြြ က

မှတြ က(၁)။ ရေယ ဉ၏ သကတမ်း(၁၀)နှစမရက ရစေပ ။
မှေတ်ခ က်(၂)။ င ်းဖမ်း (သမ
ို့ ဟုတ်) င ်းသယရေယ ဉ ခဖစပ က င ်းလုြ်ငန််းဦ်းစ်းဌ န
(ရံ်းု ခ ြုြ်)၏

အရယောဉ်မှတပတငလက်မှေတ်ထုတ်အြ်းပခင််းအရပေါ် ကနို့ကက

ေနမေှရ က င်း ရ
(၂)

ကြစ ကု တင်ပြရန်လု ြ်ြါသည်။

ပြည်ြမှေတင်သွင််းသည်အရယောဉ်မ ော်း မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် (Certificate of Myanmar

Registry) အလ ောက်ထော်းပခင််းနှေင်ြတ်သက်၍ သရှေလသ
ု ည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁၉၅၅၃၀၉၄ သုို့

က်သွယ်၍ လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ်စစ်အ

်းအရ်းဌောနစုသုို့

လူကုယ်တုင်လောအရောက်၍လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုင်ြါသည်။

ရေယ ဉမှေတ်ပုံတင်တင် ်ရယ ဉ်အမညရခပ င်း

ဲခ င်ြား၊ ်ရယ ဉ်ပငေှငအမည်ရခပ င်း

်ရယ ဉ်လပငန်းအမည်ရခပ င်း၊ ်ရယ ဉ်၏အငဂ ငရခပ င်း

ဲခ င်ြား၊

ဲခ င်ြား၊

်ရယ ဉ်အတင်းအတ ရခပ င်းလဲခြင်း၊ ်ရယ ဉ်အစုစပ်ရှေယ်ယ ထည်ဝင်ခ င်ြား
(၁) (က) ရေယ ဉအမညရခပ င်းလဲပခင််း တွက် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြ အလ ောက်
ထော်းရမည်။
(၁)

အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ

(၂)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မူေင်းနှင့်မတတူ

(၃)

Life Saving Appliance (LSA) မူေင်းနှင့်မတတူ

(၄)

ရေယ ဉဓ တပ (ရေှြို့၊ ရနောက၊ ဝဲ၊ ယ ၊ အငဂ င)

မှေတ်ခ က်(၁)။ င ်းဖမ်း (သို့မဟုတ်) ငါ်းသယ ရေယ ဉခဖစပ က

င ်းလုြ်ငန််းဦ်းစ်းဌ န

(ရံ်းု ခ ြုြ်)မှ ရေယ ဉအမည ရခပ င်းလဲခြင်းအရပေါ် ကနို့ကကေနမေှရ က င်း
ရ

ကြစ ကု တင်ပြရန်လု ြ်ြါသည်။

(၁) (ြ) အရယောဉ်ပငေှငအမညရခပ င်းလဲပခင််း တွက် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြ
အလ ောက်ထော်းရမည်။
(၁)

အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ

(၂)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မူေင်းနှင့်မတတူ

(၃)

Life Saving Appliance (LSA) မူေင်းနှင့်မတတူ

(၄)

ရခပ င်းလဲမည့် အရယောဉ်ပငေှင၏ မှတပတငမူရင််းနှေင်မတတူ၊ အမရ

ငစစ ေင်း

မူရင််းနှေင်မတတူ
(၅)

အရယောဉ်ြုငရ
် ှေင်၏

ရနေပလပစ မှနကနရ က င်း

ပမြုြို့နယ်အပြ ျုပရေ်းမှူ်း၏ ရ

သကဆငေ ရြ်ကက၊

ကြြ က

(၆)

ရေယ ဉအ ်းအမှနတကယပငဆငရ က င်းသက်အသ အထောက် ထော်း (Notary)

(၇)

ရေယ ဉအရေ င်းအ၀ယ နှစဦ်းသရ္ တူစ ြ ျုပ

(၈)

ခပညတငအြနမ ်းဦ်းစ်းဌ န၏ ခွန်ပစ(၁)

မှေတ်ခ က်(၁)။ င ်းဖမ်း (သမ
ို့ ဟုတ်) င ်းသယ ရေယ ဉခဖစပ က င ်းလုြ်ငန််းဦ်းစ်းဌ န
(ရံ်းု ခ ြုြ်)မှ ရေယ ဉပငေှငအမည ရခပ င်းလဲခြင်းအရပေါ် ကနို့ကကေန မေှ
ရ က င်းရ

ကြစ ကု တင်ပြရန်လု ြ်ြါသည်။

(၁) (ဂ) အရယောဉ်လပငန်း မည် ရခပ င်းလဲပခင််း တွက် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြ
အလ ောက်ထော်းရမည်။
(၁)

အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ

(၂)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မူေင်းနှင့်မတတူ

(၃)

Life Saving Appliance (LSA) မူေင်းနှင့်မတတူ

(၄)

ရေယ ဉဓ တပ (ရေှြို့၊ ရနောက၊ ဝဲ၊ ယ ၊ အငဂ င)

မှေတ်ခ က်(၁)။ င ်းဖမ်း (သို့မဟုတ်) င ်းသယ ရေယ ဉခဖစပ က င ်းလုြ်ငန််း ဦ်းစ်းဌ န
(ရံ်းု ခ ြုြ်)မှ ရေယ ဉလပငန်း မည် ရခပ င်းလဲခြင်းအရပေါ် ကနို့ကကေန
မေှရ က င်းရ

ကြစ ကု တင်ပြရန် လု ြ်ြါသည်။

(၁) (ဃ) အရယောဉ်အငဂ ငရခပ င်းလဲပခင််း တွက် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်
ထော်းရမည်။
(၁)

အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ

(၂)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မူေင်းနှင့်မတတူ

(၃)

Life Saving Appliance (LSA) မူေင်းနှင့်မတတူ

(၄)

အရယောဉ်၏ င်ဂ င်ဂ ူတ (သ)ို့ အရယောဉ်၏ င်ဂ င်အရေ င်းအ၀ယစ ြ ျုပ

(၅)

အရယောဉ်၏အငဂ ငဓ တပ

မှေတ်ခ က်(၁)။ င ်းဖမ်း (သမ
ို့ ဟုတ်) င ်းသယရေယ ဉခဖစပ က
(ရံ်းု ခ ြုြ်)မှ ရေယ ဉအငဂ င
ရ က င်းရ

င ်းလုြ်ငန််းဦ်းစ်းဌ န

ရခပ င်းလဲခြင်းအရပေါ် ကနို့ကကေန

မေှ

ကြစ တင်ပြရန်လု ြ်ြါသည်။

(၁) (င) အရယောဉ်အတင်းအတ ရခပ င်းလဲပခင််း တွက် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြ
အလ ောက်ထော်းရမည်။
(၁)

အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ

(၂)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မူေင်းနှင့်မတတူ

(၃)

Life Saving Appliance (LSA) မူေင်းနှင့်မတတူ

(၄)

ရေယ ဉဓ တပ (ရေှြို့၊ ရနောက၊ ဝဲ၊ ယ ၊ အငဂ င)

(၅)

တည်ပြြုပြ်းအသော ရေယ ဉပစ (Drawing)

မှေတ်ခ က်(၁)။ ြင့်ခပျုြ ကမဲအ
့် ရယောဉ်အတင်းအတ ရခပ င်းလဲခြင််း တွက်
အမှနတကယခပငဆငြဲ့်ရ က င်း
ေပကကအပြ ျုပရေ်းမှူ်းရ

သကဆငေ လန်းက င်း

ရေယ ဉအ ်း
(သမ
ို့ ဟတ)

ကြစော တင်ပြရန်လု ြ်ြါသည်။

မှေတ်ခ က်(၂)။ ငါ ါ်းဖမ်း (သမ
ုို့ ဟုတ်) င ်းသယ အရယောဉ်ခဖစပ က င ်းလပငန်းဦ်းစ်းဌ န
(ရ်းြ ျုပ)မှေ

အရယောဉ်ခပငဆငြင့်ခပျုြ ကစ နှေင်

အရယောဉ်အတင်းအတ

ရခပ င်းလဲခြင်းအရပေါ် ကနို့ကကေနမေှရ က င်း ရ

ကြစောမ ော်း တင်ပြ

ရန် လု ြ်ြါသည်။
(၁) (စ) အရယောဉ် စုစြ်ရှေယ်ယောထည်ဝင်ပခင််း တွက် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြ
အလ ောက်ထော်းရမည်။
(၁)

အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ

(၂)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မူေင်းနှင့်မတတူ

(၃)

Life Saving Appliance (LSA) မူေင်းနှင့်မတတူ

(၄)

အရယောဉ်ြုငရ
် ှေင်နှေင်
အမရ

(၅)

စုစြ်ရှေယ်ယောဝင်မည့်သူ၏

မှတပတင

မူရင််းနှေင်မတတူ၊

ငစစ ေင်း မူရင််းနှေင်မတတူ

စုစြ်ရှေယ်ယောထညဝ
် င်အကကောင််း အရယောဉ်ြုင်ရှေင်နှေင်
ကကော်း သက်အသ အထောက် ထော်း

စုစြ်ရှေယ်ယောဝင်မည့်သူ

မှေတ်ခ က်(၁)။ င ်းဖမ်း (သ)ို့ င ်းသယ ရေယ ဉခဖစပ က င ်းလုြ်ငန််းဦ်းစ်းဌ န(ရံ်းု ခ ြုြ်)မှ
စုစြ်

ရှေယ်ယောဝင်ခြင်းအရပေါ်

ကနို့ကကေနမေှရ က င်းရ

ကြစ

တင်ပြရန် လု ြ်ြါသည်။
ရေယ ဉမှေတ်ြံုတင်တွင် အရယောဉ်အမညရခပ င်းလွဲပခင််း၊ အရယောဉ်ပငေှင မည်ရခပ င်းလွဲ

(၂)

ပခင််း၊ အရယောဉ်လပငန်း မည်ရခပ င်း၊ အရယောဉ်၏အငဂ ငရခပ င်းလွဲပခင််း၊ အရယောဉ် အတင်း
အတ ရခပ င်းလဲခြင်း၊ အရယောဉ် စုစြ်ရှေယ်ယောထည်ဝင်ပခင််းနှေင် ြတ်သက်၍ သရှေလုသည်မ ော်း
ရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့
အရယောဉ်စစ်အ

က်သွယ်၍ လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််းဌောနခွွဲ

်းအရ်း ဌောနစုသုို့ လူကုယ်တုင် လောအရောက်၍လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််း

အမ်းပမန််းနုင် ြါသည်။
ရေယ ဉအ ်း မှတပုံတငစ ေင်းမှပယဖ ကရန််

က်ထ ြားခြင်း

(၁) အရယောဉ် ော်းမှေတ်ြံုတင်စောရင််းမှေ ြယ် က်ရန်အလ ောက်ထော်းပခင််း တွက် အ ောက်ြါစောရွက်
စောတမ််းမ ော်း တင်ပြ အလ ောက်ထော်းရမည်။
(က) အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ
(ြ)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မူေင်းနှင့်မတတူ

(ဂ)

Life Saving Appliance (LSA) မူေင်းနှင့်မတတူ

(ဃ) အရအကကောင််းြအ
ုို့
လက်မှေတ်မ ော်း
(၂)

ောင်အရ်းညွှန်ကကော်းမှုဦ်းစ်းဌောနမှေ

ထုတ်အြ်းထော်းအသော

အရယောဉ်

ော်းလံ်းု ၏မူရင််းမ ော်း

အရယောဉ် ော်းမှေတ်ြတ
ံု င်စောရင််းမှေ ြယ် က်ရန်အလ ောက်ထော်းပခင််းနှေင် ြတ်သက်၍ သရှေလု

သည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့
ဌောနခွွဲ အရယောဉ်စစ်အ

က်သွယ်၍ လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််း

်းအရ်းဌောနစုသုို့ လူကုယ်တုင် လောအရောက်၍လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင််း

စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုငြ
် ါသည်။

ရေယ ဉမှတပုံတင

က်မှေတ် ်ပ က်ဆုံြားခ င်ြား (သုို့မဟုတ်) ်ဟ င်ြားနမ်ြားပ က်စြားခ င်ြားအတက်
အစ ြားထြားု ထုတ်ယူရန် ်

က်ထ ြားခ င်ြား

(၁) အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် အြ ောက်
စော်းထ်းု ထုတ်ယူရန်

ံု်းပခင််း (သမ
ုို့ ဟုတ်) အဟောင််းနွမ််းြ က်စ်းပခင််း တွက်

အလ ောက်ထော်းပခင််း တွက်

အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း

တင်ပြ

အလ ောက်ထော်းရမည်။
(က) အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ
(ြ)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မတတူ

(ဂ)

Life Saving Appliance (LSA) မူေင်းနှင့်မတတူ

မှေတ်ခ က်(၁)။ အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် အဟောင််းနွမ််းြ က်စ်းပခင််း တွက် အရယောဉ်
မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မူရင််းကု တင်ပြရမည်။
(၂)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ်

တွက်

စော်းထ်းု ထုတ်ယူရန်

အြ ောက်

အလ ောက်ထော်းပခင််းနှေင်

တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့
စစ်အ

ံု်းပခင််း

(သမ
ုို့ ဟုတ်)

အဟောင််းနွမ််းြ က်စ်းပခင််း

ြတ်သက်၍

သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက

က်သွယ်၍လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ်

်းအရ်းဌောနစုသုို့ လူကုယ်တုင် လောအရောက်၍လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််း

နုငြ
် ါသည်။

်ရယ ဉ်မ ြား၏ Life Saving Appliance (LSA)
သက်တမ်ြားတုြား်

က်မှေတ်အသစ် ်

က်ထ ြားခြင်းနှင

က်ထ ြားခြင်း

(၁) အရယောဉ်မ ော်း၏ Life Saving Appliance (LSA) လက်မှေတ် သစ် အလ ောက်ထော်းခြင်းနှင့်
သက်တမ််းတု်းအလ ောက်ထော်းခြင်း တွက်

အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း

တင်ပြအလ ောက်ထော်း

ရမည်။
(က) အရယောဉ်ြုငရ
် ှေင်အလ ောက်လွှော
(ခ)

ရေယ ဉမှတပတငလက်မှေတ်မတတူ

(ဂ)

ရေယ ဉမှူ်း လကမှတ

(ဃ) စကြန်းအပ လကမှတ
(င)

ရေယ ဉ၏

င်ဂ င်ြဲခြစ

မှေတ်ခ က်(၁)။ အရယောဉ်၏လက်မှေတ်

သကတမ်းတ်းခြင်း

ခဖစပ က

ထက်အ ော်ပြြါ

စောရွက်စောတမ််းမ ော်း ပြင် ရေယ ဉ၏ Life Saving Appliance (LSA)
လကမှတအရဟ င်းမူရင််းကု တင်ပြရမည်။

(၂)

အရယောဉ်မ ော်း၏ Life Saving Appliance (LSA) လက်မှေတ် သစ် အလ ောက်ထော်းခြင်းနှင့်

သက်တမ််းတု်းအလ ောက်ထော်းခြင်းနှေင် ြတ်သက်၍ သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁၉၅၅၃၀၉၄ သုို့

က်သွယ်၍လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ် စစ်အ

်းအရ်းဌောနစုသုို့

လူကုယ်တုင် လောအရောက်၍လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််း နုငြ
် ါသည်။

ရေယ ဉမ ်း၏ Cargo Ship Safety Equipment Certificate ၊ Cargo Ship Safety Radio
Certificate ၊ Minimum Safe Manning Document ၊ Document of Compliance ၊ Safety
Management Certificate ၊ Document of Compliance Special Requirements for Ship
Carrying Dangerous Goods ၊ Certificate of Compliance with International Maritime
Solid Bulk Cargo ၊ Document of Authorization (Grain) ၊ International Ship Security
Certificate ၊ Continuous Synopsis Record နှေင် Maritime Labour Certificate (MLC)
အသစ်

က်ထ ြားခြင်း နှင သကတမ်းတ်း်

က်ထ ြားခြင်း

(၁) ရေယ ဉမ ်း၏ Cargo Ship Safety Equipment Certificate ၊ Cargo Ship Safety Radio
Certificate ၊ Minimum Safe Manning Document ၊ Document of Compliance ၊ Safety
Management Certificate ၊ Document of Compliance Special Requirements for Ship
Carrying Dangerous Goods ၊ Certificate of Compliance with International Maritime
Solid Bulk Cargo ၊ Document of Authorization (Grain) ၊ International Ship Security
Certificate ၊ Continuous Synopsis Record နှေင် Maritime Labour Certificate (MLC)
အသစအလ ောက်ထော်းခြင်းနှင့်

သကတမ်းတ်းအလ ောက်ထော်းခြင်း တွက်

အ ောက်ြါစောရွက်

စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
(က) အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ
(ြ)

ရေယ ဉမှတပတငလက်မှေတ်မတတူ

မှေတ်ခ က်(၁)။ လက်မှေတ်သကတမ်းတ်းခြင်းခဖစပ က

သက်

ုငရ
် ောလကမှတအရဟ င်း

မူေင်းကု တင်ပြရမည်။
မှေတ်ခ က်(၂)။ Cargo Ship Safety Radio Certificate လက်မှေတ် သစ်အလ ောက်ထော်း
ပခင််းနှေင် သက်တမ််းတု်းပခင််း တွက်

က်သွယ်အရ်းညွှန်ကကော်းမှုဦ်းစ်းဌောနမှေ

ထုတ်အြ်းအသော Radio Station License မတတူကု တင်ပြရမည်။

(၂)

ရေယ ဉမ ်း၏ Cargo Ship Safety Equipment Certificate ၊ Cargo Ship Safety

Radio Certificate ၊ Minimum Safe Manning Document ၊ Document of Compliance ၊
Safety Management Certificate ၊ Document of Compliance Special Requirements for
Ship Carrying Dangerous Goods ၊ Certificate of Compliance with International
Maritime Solid Bulk Cargo ၊ Document of Authorization (Grain) ၊ International Ship
Security Certificate ၊ Continuous Synopsis Record နှေင် Maritime Labour Certificate
(MLC)

အသစအလ ောက်ထော်းခြင်း

နှင့်

သကတမ်းတ်းအလ ောက်ထော်းခြင်းနှေင်

သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့
အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ်စစ်အ

ြတ်သက်၍

က်သွယ်၍လည််းအကောင််း၊

်းအရ်းဌောနစုသုို့ လူကုယ်တုင်လောအရောက်၍လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န်

တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုငြ
် ါသည်။

်ရယ ဉ်မ ြား၏ Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect of Civil
Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLC) နှင Anti-fouling Certificate
်

က်ထ ြားခြင်း

(၁) အရယောဉ်မ ော်း၏ Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect of
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLC) နှင့် Anti-fouling Certificate
အလ ောက်ထော်းခြင်း တွက် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
(က) အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ
(ြ)

ရေယ ဉမှတပတငလက်မှေတ်မတတူ

မှေတ်ခ က်(၁)။ CLC Certificate

တွက်

ောမခံထော်းပြ်းအကကောင််း စောရွက်စောတမ််းမ ော်း

တင်ပြရမည်။
(၂)

အရယောဉ်မ ော်း၏ Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect of

Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLC) နှင့် Anti-fouling Certificate
အလ ောက်ထော်းခြင်းနှေင် ြတ်သက်၍ သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့
က်သွယ်၍လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ် စစ်အ
လောအရောက်၍လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင်း် စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုငြ
် ါသည်။

်းအရ်းဌောနစုသုို့ လူကုယ်တုင်

ကမ်ြားရုြားတန်ြားသ ြား ကုန်တင်သ်္ဘ မ ြား၊ ရြားသည်တင်သ်္ဘ မ ြား၊ ရွက််
(သုို့မဟုတ်) င ြားသယ်ရေယ ဉမ ်းနှေင် အခ
်

ှေ၊ င ်းဖမ်း

ြား်ရယ ဉ်မ ြား တနြ နတကြ က်ပြားရန်

က်ထ ြားခြင်း

(၁) င ်းဖမ်းရေယ ဉမ ်း တနြ နတကြ ကအြ်းရန်အလ ောက်ထော်းခြင်းအတက အ ောက်ြါစောရွက်
စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
(က) အရယောဉ်ပငေှငရလ ကလ
(ြ)

ရေယ ဉမှတပတငလက်မှေတ်မတတူ

(ဂ)

Life Saving Appliance (LSA) မူရင််းနှေင်မတတူ

မှေတ်ခ က်(၁)။ နုငင
် ပံ ခော်း ငါ်း မ််းအရယောဉ်မ ော်း တွက် င ်းလပငန်းဦ်းစ်းဌ န (ရံ်းု ခ ြုြ်)မှ
ခမနမ နငငသို့ ဝငရေ ကြင့်ခပျုစ ကု တင်ပြရန်လု ြ်ြါသည်။
(၂)

င ်းဖမ်းရေယ ဉမ ်း တနြ နတကြ ကအြ်းရန်အလ ောက်ထော်းခြင်းနှေင် ြတ်သက်၍ သရှေ

လသ
ု ည်မ ော်းရှေြါက
အရအကကောင််းဌောနခွွဲ

တယ်လ ုန််းနံြါတ်
အရယောဉ်စစ်အ

၀၁-၉၅၅၃၀၉၄

်းအရ်းဌောနစုသုို့

သုို့

က်သွယ်၍လည််းအကောင််း၊

လူကုယ်တုင်

လောအရောက်၍လည််းအကောင််း

ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုင်ြါသည်။

ကမ်ြားရုြားတန်ြားသ ြား ကုန်တင််ရယ ဉ်မ ြား ပင်
်

ယ်ခပင်ထက်

ရန် Outward Clearance

က်ထ ြားခြင်း

(၁) ကမ််းရု်းတန််းသွော်း ကုန်တင်အရယောဉ်မ ော်း ြင်လယ်ပြင်ထွကခ
် ွောရန် Outward Clearance
အလ ောက်ထော်းခြင်းအတက အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
(က) ရေယ ဉမှတပတငလက်မှေတ်မတတူ
(ြ)

ရေယ ဉ၏ လပငန်းလငစင မတတူ

(ဂ)

အရယောဉ်၏ Life Saving Appliance (LSA) မတတူ

(ဃ) အရယောဉ်၏ Cargo Ship Safety Radio Certificate မတတူ
(င)

ရေယ ဉ၏ Load Line Certificate မတတူ

(စ)

အရယောဉ်၏ Cargo Ship Safety Construction Certificate မတတူ

(
(ဇ)

) ရေယ ဉ၏ သရ္ဘ သ ်းစ ေင်း
ရေယ ဉမှူ်းလကမှတ မတတူ

(ဈ)
(၂)

စကြန်းအပလကမှတ မတတူ

ကမ််းရု်းတန််းသွော်း ကုန်တင်အရယောဉ်မ ော်း ြင်လယ်ပြင်ထွကခ
် ွောရန် Outward Clearance

အလ ောက်ထော်းခြင်းနှေင် ြတ်သက်၍ သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့
က်သွယ်၍လည််းအကောင််း၊

အရအကကောင််းဌောနခွွဲ

အရယောဉ်စစ်အ

်းအရ်းဌောနစုသုို့

လူကုယ်တုင်

လောအရောက်၍လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင်း် စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုငြ
် ါသည်။

တပ်မ်တ ်(်ရ) တင် တ ဝန်ထမ်ြား်ဆ င် ဲ်သ
တ ဝန်ထမ်ြား်ဆ င် ဲ်သ
(SIRB) ်

ုပ်သက်ခြင် နုငင
် ခံ

ုပ်သက် (သုို့မဟုတ်) LCT တင်

ြားသ်္ဘ သ ြား မှေတ်ပုံတင်နှေင် မှေတ်တမ်ြားစ အုပ်

က်ထ ြားနုင်ရန်အတက် အဆင်သတ်မှေတ် ်ပြားရန် ်

က်ထ ြားခ င်ြား

(၁) တြ်မအတော်(အရ) ကမ််းရု်းတန််းသွော်း စစ်အရယောဉ်မ ော်းအြေါ်တွင် တောဝန်ထမ််းအ

ောင်ခွဲအသော

လုြ်သက်ပ င် နုငင
် ပံ ခော်းသအ္ဘောသော်းမှေတ်ြံုတင်နှေင် မှေတ်တမ််းစော ုြ် (SIRB) အလ ောက်ထော်း
နုငရ
် န် တွက်

င်သတ်မှေတ်အြ်းရန်အလ ောက်ထော်းရောတွင်

အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း

တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်(က) ကောယကံရှေငအ
် လ ောက်လွှော
(ခ)

ကောယကံရှေင်၏ မှေတ်ြံုတင်မတတူ

(ဂ)

ကောကွယ်အရ်းဦ်းစ်းခ ြုြ(် အရ)မှေ လုြ်သက်မှေတ်တမ််းအထောက်ခံစော

(ဃ) ကောကွယ်အရ်းဦ်းစ်းခ ြုြ(် အရ)မှေ စစ်မှုထမ််းပခင််းမှေ နှုတ်ထွက်ခွင်ပြြုစော
(င)

ကောယကံရှေင်၏ကတဝန်ခံခ က်

(စ)

္ွွဲြို့လက်မှေတ် (သမ
ုို့ ဟုတ်) ြညော ရည် ခ င််းအထောက်ခံခ က်

(

)

Certificate of Proficiency in Safety Familiarization and Basic Training
လက်မှေတ်

(ဇ)

မူ်းယစ်အ

်းဝါ်းနှေင်စတ်အရောဂါ စစ်အ

(ဈ)

Medical Fit Certificate

(ည)

သက်

်းခ က်လက်မှေတ်

ုငရ
် ောရြ်ကွက် ုြ်ခ ြုြ်အရ်းမှေူ်းရံ်းု မှေ

က င်စောရတတအကောင််းမွန်အကကောင််း

အထောက်ခံခ က်
(ဋ)

သက်

ုငရ
် ောရွဲစခန််းမှေ ပြစ်မှုကင််းရှေင််းအကကောင််း အထောက်ခံခ က်

မှေတ်ခ က်(၁)။ Deck or Engine Department မ ော်းတွင် တောဝန်ထမ််းအ
အရအကကောင််းြအ
ုို့
အ
(၂)

ောင်လြ
ု ါက

ောင်အရ်းညွှန်ကကော်းမှုဦ်းစ်းဌောနမှေ ထုတ်အြ်းအသော မ က်စစစ်

်းပခင််း အ ောင်လက်မှေတ်ကု တင်ပြရမည်။

ကမ််းရု်းတန််းသွော်း အရယောဉ်မ ော်းအြေါ်တွင် တောဝန်ထမ််းအ

နုငင
် ပံ ခော်းသအ္ဘောသော်းမှေတ်ြတ
ံု င်နှေင်
င်သတ်မှေတ်အြ်းရန်

မှေတ်တမ််းစော ြ
ု ်

အလ ောက်ထော်းရောတွင်

(SIRB)

ောင်ခွဲအသော LCT လုြ်သက်ပ င်
အလ ောက်ထော်းနုငရ
် န် တွက်

အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း

တင်ပြ

အလ ောက်ထော်းရမည်(က) ကောယကံရှေငအ
် လ ောက်လွှော
(ခ)

ကောယကံရှေင်၏ မှေတ်ြံုတင်မတတူ

(ဂ)

အရယောဉ်ြုငရ
် ှေင်၏ အထောက်ခံခ က်

(ဃ) တောဝန်ထမ််းအ

ောင်ခွဲအသောအရယောဉ်၏ ခရ်းစဉ်မှေတ်တမ််း

(င)

တောဝန်ထမ််းအ

ောင်ခွဲအသောအရယောဉ်၏ သအ္ဘောသော်းစောရင််း

(စ)

္ွွဲြို့လက်မှေတ် (သမ
ုို့ ဟုတ်) ြညော ရည် ခ င််းအထောက်ခံခ က်

(

)

(ဇ)

Certificate of Service လက်မှေတ်
Certificate of Proficiency in Safety Familiarization and Basic Training
လက်မှေတ်

မှေတ်ခ က်(၁)။ Deck or Engine Department မ ော်းတွင် တောဝန်ထမ််းအ
အရအကကောင််းြအ
ုို့
အ
(၃)

ောင်အရ်းညွှန်ကကော်းမှုဦ်းစ်းဌောနမှေ ထုတ်အြ်းအသော မ က်စစစ်

်းပခင််း အ ောင်လက်မှေတ် တင်ပြရန်လု ြ်ြါမည်။

တြ်မအတော်(အရ) တွင် တောဝန်ထမ််းအ

တောဝန်ထမ််းအ

ောင်လြ
ု ါက

ောင်ခွဲအသောလုြ်သက် (သုို့မဟုတ်) LCT တွင်

ောင်ခွဲအသောလုြ်သက်ပ င် နုင်ငပံ ခော်းသအ္ဘောသော်း မှေတ်ြံုတင်နှေင် မှတတမ်းစ အပ

အလ ောက်ထော်းနုငရ
် န် တွက်

င်သတ်မှေတ်အြ်းရန်

အလ ောက်ထော်းခြင်းနှေင်

သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့
အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ်စစ်အ

ြတ်သက်၍

က်သွယ်၍ လည််းအကောင််း၊

်းအရ်းဌောနစုသုို့ လူကုယ်တုင် လောအရောက်၍ လည််းအကောင််း

ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုင်ြါသည်။

ကမ်းရ်းတန်းနှင ခပညတင်းသရ္ဘ သ ်းမှေတ်ပုံတင်နှေင်မှတတမ်းစ အပအသစ််

က်ထ ြားခြင်း၊

ပ က်စြား/်ပ က်ဆုံြားခ င်ြားအတက် အစ ြားထုြားထုတ််ပြားရန််
မူ

က်ထ ြားခ င်ြား၊

စ အုပ်ခပည်သ ြားသည်အတက် အသစ်ထပ်မံထုတ််ပြားရန် ်

(၁) ကမ်းရ်းတန်းနှင့် ခပညတင်းသရ္ဘ မ ော်းတွင် တောဝန်ထမ််းအ
အလ ောက်ထော်းလအ
ု သော

က်ထ ြားခ င်ြား

ောင်သည် သအ္ဘောသော်း ပ စ်

သက် (၁၈) နှေစ် ပြည်ပြ်းသူမ ော်းသည် ကမ််းရု်းတန််းနှေင် ပြည်တွင််း

သအ္ဘောသော်းမှေတ်ြံုတင်နှေင် မှတတမ်းစ အပ အလ ောက်ထော်းရောတွင် အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း
တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
(က)

(ြ)

သစ်အလ ောက်ထော်းရောတွင်
(၁)

ကောယကံရှေင်၏အလ ောက်လွှော

(၂)

ကောယကံရှေင်၏ မှတပတငမူေင်းနှင့် မတတူ

(၃)

က ယကေှင၏ဓ တပ (၂)ပ

ြ က်စ်း/အြ ောက်

ံု်းပခင််း တွက်

စော်းထ်းု ထုတ်အြ်းရန်အလ ောက်ထော်းရောတွင်

အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
(၁)

ကောယကံရှေင်၏အလ ောက်လွှော

(၂)

ကောယကံရှေင်၏ မှတပတငမူေင်းနှင့် မတတူ

(၃)

က ယကေှင၏ဓ တပ (၂)ပ

(၄)

သအ္ဘောသော်းမှေတ်ြံုတင်နှေင်မှေတ်တမ််းစော ြ
ု ် မတတူ (ရှေခွဲလ င်)

(၅)

သအ္ဘောသော်းမှေတ်ြံုတင်နှေင်မှေတ်တမ််းစော ြ
ု ် အြ ောက်

ံု်းအကကောင််း သက်

ုင်

ရော ပမြုြို့နယ်ရွဲစခန််းအထောက်ခံစော
(၆)

သအ္ဘောသော်းမှေတ်ြံုတင်နှေင်မှေတ်တမ််းစော ြ
ု ် အြ ောက်

ံု်းအကကောင််း သတင််း

စော အကကော်ပငော
(ဂ)

(၂)

မူလစော ြ
ု ်ပြည်သွော်းသည် တွက်

သစ်ထြ်မံထုတ်အြ်းရောတွင်

(၁)

ကောယကံရှေင်၏အလ ောက်လွှော

(၂)

ကောယကံရှေင်၏ မှတပတငမူေင်းနှင့် မတတူ

(၃)

က ယကေှင၏ဓ တပ (၂)ပ

(၄)

သအ္ဘောသော်းမှေတ်ြံုတင်နှေင်မှေတ်တမ််းစော ြ
ု ် မူရင််း

ကမ််းရု်းတန််းနှေင် ပြည်တွင််း သအ္ဘောသော်းမှေတ်ြံုတင်နှေင် မှတတမ်းစ အပ အလ ောက်ထော်း

ပခင််းနှေင်

ြတ်သက်၍

သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက

တယ်လ ုန််းနံြါတ်

၀၁-၉၅၅၃၀၉၄

သုို့

က်သွယ်၍ လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ်စစ်အ

်းအရ်းဌောနစုသုို့ လူကုယ်တုင်

လောအရောက်၍ လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင်း် စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုငြ
် ါသည်။

Article of Agreement အသစ်ြင်
်
(၁)

ှေစ်ရန််

က်ထ ြားခ င်ြား၊ သက်တမ်ြားတုြားရန်

က်ထ ြားခ င်ြား

နုငင
် ပံ ခော်းသွော်းသအ္ဘောမ ော်း၊ ကမ််းရု်းတန််းသွော်းအရယောဉ် မ ော်း Article of Agreement

သစ် ွင်လှေစ်ရန်

အလ ောက်ထော်းပခင််း၊

သက်တမ််းတု်းရန်

အလ ောက်ထော်းပခင််းမ ော်း တွက်

အ ောက်အ ော်ပြြါ စောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်(က) အရယောဉ်ြုငရ
် ှေင်အလ ောက်လွှော
(ခ)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ်မတတူ

(ဂ)

အရယောဉ်၏ Cargo Ship Safety Equipment Certificate မတတူ

(ဃ) အရယောဉ်၏ Cargo Ship Safety Radio Certificate မတတူ
(င)

သအ္ဘောသော်းစောရင််း

(စ)

အရယောဉ်အြေါ်တွင်

တောဝန်ထမ််းအ

ောင်မည်

သအ္ဘောသော်းမ ော်း၏

Seafarer

Identification and Record Book (SIRB) မူရင််းမ ော်း
(

)

အရယောဉ်အြေါ်တွင်

တောဝန်ထမ််းအ

ောင်မည်

သအ္ဘောသော်းမ ော်း၏

ကျွမ််းက င်မှု

လက်မှေတ် (သမ
ုို့ ဟုတ်) တတ်ကျွမ််းမှုလက်မှေတ်မ ော်း (Certificate of Competency
or Certificate of Proficiency)
မှေတ်ခ က်(၁)။ နုငင
် ပံ ခော်းသွော်းသအ္ဘောပ စ်လ င် Minimum Safe Manning Document
တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
မှေတ်ခ က်(၂)။ သက်တမ််းတု်းပခင််းပ စ်လ င် Article of Agreement စော ြ
ု ် အဟောင််း၊
Official Log Book နှေင် Radio Log Book
(၂)

အဟောင််းတက
ုို့ ု တင်ပြရမည်။

နုငင
် ပံ ခော်းသွော်းသအ္ဘောမ ော်း၊ ကမ််းရု်းတန််းသွော်းအရယောဉ်မ ော်း Article of Agreement

သစ်

ွင်လှေစ်ရန် အလ ောက်ထော်းပခင််း၊ သက်တမ််းတု်းရန် အလ ောက်ထော်းပခင််းနှေင် ြတ်သက်၍
သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက
လည််းအကောင််း၊

တယ်လ ုန််းနံြါတ်

အရအကကောင််းဌောနခွွဲ

၀၁-၉၅၅၃၀၉၄

အရယောဉ်စစ်အ

်းအရ်း

သုို့

က်သွယ်၍

ဌောနစုသုို့

လူကုယ်တုင်

လောအရောက်၍ လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင်း် စံုစမ််းအမ်းပမန််း နုငြ
် ါသည်။

်ရယ ဉ်မ ြား်ပေါ်တင် တ ဝန်ထမ်ြား်ဆ င်မည် သ်္ဘ သ ြားမ ြား Article
(၁) အရယောဉ်မ ော်းအြေါ်တွင် တောဝန်ထမ််းအ

ျုပ်ဆုခ င်ြား

ောင်မည် သအ္ဘောသော်းမ ော်း Article ခ ြုြ်

ုပခင််း တွက်

အ ောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည်။
(က) အရယောဉ်ြုငရ
် ှေင်အလ ောက်လွှော
(ခ)

အရယောဉ်မှေတ်ြံုတင်လက်မှေတ် မတတူ

(ဂ)

အရယောဉ်၏ Safe Manning Document မတတူ

(ဃ) အရယောဉ်အြေါ်တွင်

တောဝန်ထမ််းအ

ောင်မည်

သအ္ဘောသော်းမ ော်း၏

Seafarer

Identification and Record Book (SIRB) မူရင််းမ ော်း
(င)

အရယောဉ်အြေါ်တွင်

တောဝန်ထမ််းအ

ောင်မည်

သအ္ဘောသော်းမ ော်း၏

ကျွမ််းက င်မှု

လက်မှေတ် (သမ
ုို့ ဟုတ်) တတ်ကျွမ််းမှုလက်မှေတ်မ ော်း (Certificate of Competency
or Certificate of Proficiency)
(၂)

အရယောဉ်မ ော်းအြေါ်တွင် တောဝန်ထမ််းအ

ောင်မည် သအ္ဘောသော်းမ ော်း Article ခ ြုြ်

ြတ်သက်၍ သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁-၉၅၅၃၀၉၄ သုို့
လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ်စစ်အ

ုပခင််းနှေင်
က်သွယ်၍

်းအရ်းဌောနစုသုို့ လူကုယ်တုင် လောအရောက်၍

လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််း နုငြ
် ါသည်။

သ်္ဘ သ ြားမ ြား ခမန်မ နုင်ငဆ
ံ ပ်ကမ်ြားမ ြား၌ သ်္ဘ အတက်/အဆင်ြား (Sign on/Sign off)
ခပျု

ုပ်ရန် ်

က်ထ ြားခ င်ြား

(၁) နုငင
် ပံ ခော်း လံလွှင်ထူထော်းအသော သအ္ဘောမ ော်းအြေါ်တွင် တောဝန်ထမ််းအ
တောဝန်ထမ််းအ

ောင်အနအသော

သအ္ဘောသော်းမ ော်း

ပမန်မောနုင်ငံ

လွှင်ထူထော်းအသော သအ္ဘောမ ော်းတွင် သအ္ဘော တက်/

ောင်မည် (သုို့မဟုတ်)

ြ်ကမ််းမ ော်း၌

နုငင
် ပံ ခော်း လံ

င််း (Sign on/ Sign off) ပြြုလုြ်ရန်

အလ ောက်ထော်းရောတွင် အ ောက်အ ော်ပြြါ စောရွက်စောတမ််းမ ော်း တင်ပြအလ ောက်ထော်းရမည် (က) သအ္ဘော၏ Minimum Safe Manning Document
(ခ)

သအ္ဘောသော်း၏ Seafarer Identification and Record Book (SIRB)

(ဂ)

သအ္ဘောသော်း၏

ကျွမ််းက င်မှုလက်မှေတ်

(သမ
ုို့ ဟုတ်)

တတ်ကျွမ််းမှုလက်မှေတ်

(Certificate of Competency or Certificate of Proficiency)

(ဃ)

ရောရှေပ စ်လ င် သအ္ဘော လံလွှင်ထူထော်းအသောနုငင
် မ
ံ ှေ ထုတ်အြ်းအသောလက်မှေတ်
(Certificate of Endorsement)

(င)

ပမန်မော

ြ်ကမ််း ောဏောြုင်မှေထုတ်အြ်းအသော သအ္ဘော

Sign off)
(စ)

တက်/

တွက် အထောက်ခံစော

သအ္ဘောတက်ပခင််း (Sign on) ပ စ်လ င် အရအကကောင််းြုအ
ို့
ဦ်းစ်းဌောန၊

င််း (Sign on/

သအ္ဘောသော်းဌောနခွွဲမှေ

ထုတ်အြ်းအသော

ောင်အရ်းညွှန်ကကော်းမှု

သအ္ဘောတက်ရန်

ထွကခ
် ွော

ခွင်ပြြုစော
(၂)

နုငင
် ပံ ခော်း လံလွှင်ထူထော်းအသော

(သုို့မဟုတ်) တောဝန်ထမ််းအ

သအ္ဘောမ ော်းအြေါ်တွင်

တောဝန်ထမ််းအ

ောင်အနအသော သအ္ဘောသော်းမ ော်း ပမန်မောနုငင
် ံ

လံ လွှင်ထူထော်းအသော သအ္ဘောမ ော်းတွင် သအ္ဘော တက်/

ောင်မည်

ြ်ကမ််းမ ော်း၌ နုင်ငပံ ခော်း

င််း (Sign on/ Sign off)

ပြြုလုြ်ရန် အလ ောက်ထော်းပခင််းနှေင် ြတ်သက်၍ သရှေလုသည်မ ော်းရှေြါက တယ်လ ုန််းနံြါတ် ၀၁၉၅၅၃၀၉၄ သုို့

က်သွယ်၍ လည််းအကောင််း၊ အရအကကောင််းဌောနခွွဲ အရယောဉ်စစ်အ

လူကုယ်တုင် လောအရောက်၍ လည််းအကောင််း ရံ်းု ခ န် တွင််း စံုစမ််းအမ်းပမန််းနုငြ
် ါသည်။

်းအရ်းဌောနစုသုို့

ရေရ

ြောင်းဌြောနခွဲ

စြောရ ်းပွဲဌြောနစု
ရအြော

ရ ြောပပပါ

လုပငန်းစဉ ြော်းအြော်း

ညွှန

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

(၁)

ရေရ

(၂)

ပငလယပပငလုပသ

(၃)

ရေရ

ြောင်းဘ

ရလ ြော
(၄)

ရေရ

ြောင်းဘ

ပ န ြောာ့

(၈)

စစရ

်းေနအတ

်းေနအတ

ရလ ြော

ရလ ြော

ရလ ြော

ြောင်းပုရ
ို့

ြောငရေ်း

ထြော်းနုငပါသည-

ထြော်းပခင်း၊

ထြော်းပခင်း၊

ုငေြော

ျွ ်း

င ှုလ

ှတ စြောရ ်းပွဲ ြော်း (ရေ်းရပ ) ရပ

ုေနအတ

ုငေြော

ျွ ်း

င ှုလ

ှတ စြောရ ်းပွဲ ြော်း (နှုတရပ ) ရပ

ုေနအတ

်းရု်းတန်းသြော်း ရေယြောဉ ှ ်းနှငာ့ ပထ အေြောေှ
ုေနအတ

ရလ ြော

သရဘဘြောသြော်း ှတပုတငနှငာ့
အ

(၇)

စစစစရ

ရေရ

ထြော်းပခင်း၊

(နှုတရပ ) ရပ
(၆)

လပ
ု ါ

ထြော်းပခင်း၊

ရလ ြော
(၅)

ြောငေွ

ြောင်းဌြောနခွဲ၊ စြောရ ်းပွဲဌြောစုတင လြောရေြော
ုငေြော

ြောင်းဘ

ရ

ငာ့ရပပြောင်းလွဲေနအတ

ျွ ်း

င ှုလ

ထြော်းပခင်း၊

ှတတ ်းစြောအုပ (SIRB) တင ထုတယူထြော်းရသြော ေြောထူ်း
ရလ ြော

ထြော်းပခင်း၊

ရေယြောဉ ှ ်း (Master Permit) လ

ှတအသစထုတယူေနအတ

ရေယြောဉ ှ ်း (Master Permit) လ

ှတသ

ပွဲာ့နင်း ှ ်းစြောရ ်းပွဲ ြော်း ရပ
တု်းေန ရလ ြော

ှတစြောရ ်းပွဲ ြော်း

ုေနအတ

တ ်းတု်းေနအတ

ရလ ြော

ထြော်းပခင်းနှငာ့ ပွဲန
ာ့ င်း ှ ်းလ

ရလ ြော

ထြော်းပခင်းနှငာ့

ရလ ြော

ထြော်းပခင်း၊ ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

ထြော်းပခင်း၊
ှတ သ

တ ်း

ရလ ြော

ထြော်း

ထြော်းပခင်း၊ ရေယြောဉအုပလ

ှတ

ှတ ရပ ြော

ု်းပခင်းအတ

ပခင်း၊
(၉)

ရေယြောဉအုပစြောရ ်းပွဲ ြော်း ရပ
သ

တ ်းတု်းေန ရလ ြော

ရလ ြော

ုေနအတ

ရလ ြော

ထြော်းပခင်းနှငာ့ ရေယြောဉအုပလ

ှတ ရပ ြော

ထြော်းပခင်း၊
ရေရ

ြောင်းဘ

ုငေြော

စစစရ

်းေနအတ

ရလ ြော

ထြော်းပခင်း

ု်းပခင်းအတ

၁။

ရေရ

စြောေွ

စြောတ ်း ြော်း တငပပေ ည(

ှတခ

)

ြောင်းဘ

ုငေြော

ြောယ

စစစရ

ေှင၏ ရလ ြော

်းေနအတ

ရလ ြော

နုငငသြော်းစစစရေ်း

(ဂ)

ဓါတပု (၂) ပု (၃၂ လ တြော × ၄၀ လ တြော)

(ဃ)

ရငသင်းခ လ (သုို့ ဟုတ) ရငသင်းပပ်းရ
ရေရ

ရ ြောပပပါ

လွှြော၊

(ခ)

(၁)။

ထြော်းေြောတင ရအြော

တပပြော်း တတ ၊

ြောင်းဘ

ရေယြောဉ ှ ်း

ုငေြော

ြောင်း အရထြော

ျွ ်း

င ှုလ

အထြော်း၊

ှတ စြောရ ်းပွဲရပ

ုခငာ့အတ

( နုငငပခြော်းသြော်း )၊ ရေယြောဉ ှ ်း ( အ န်းခ င်းသြော်း )၊ ပထ

အေြောေှ ( နုငငပခြော်းသြော်း ) နှငာ့ ပထ အေြောေှ (အ န်းခ င်းသြော်း)

ျွ ်း

လ

ထြော်းလြော

ှတ စြောရ ်းပွဲရပ

ုခငာ့အတ

စစစရ

်းေန ရလ ြော

သူ ြော်းသည Certificate of Competency ( CoC ) လ
တငပပေ ည။ အေြောေှ ( နုငငပခြော်းသြော်း )

ျွ ်း

ရပ

ရလ ြော

ုခငာ့အတ

စစစရ

်းေန

င ှုလ

င ှု

ှတ တတ

ု

ှတ စြောရ ်းပွဲ

ထြော်းလြောသူ ြော်းသည

Seafarers Identification and Record Book ( SIRB )

တတ

ု တငပပေ

ည။
ှတခ

(၂)။

ပ န ြောာ့

်းရု်းတန်းသြော်းရေယြောဉ ှ ်းနှငာ့ ပထ အေြောေှ

စြောရ ်းပရ
ွဲ ပ

ုခငာ့အတ

စစစရ

်းေန ရလ ြော

ျွ ်း

င ှုလ

ှတ

ထြော်းလြောသူ ြော်းသည

Seafarers Identification and Record Book ( SIRB ) တတ (သုို့ ဟုတ)
ပွဲန
ာ့ င်း ှ ်းလ

ှတ တတ (သုို့ ဟုတ) ရေယြောဉ ှ ်းပါ စလ

ှတ

တတ တုို့

ုတငပပေ ည။
ှတခ

(၃)။

ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ(Master Permit) လ
စစရ

်းေန

ရလ ြော

ှတထုတယူခငာ့အတ

ထြော်းလြောသူ ြော်းသည

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

စ
ှတ တတ

ု

တငပပေ ည။
ှတခ

(၄)။

ပွဲာ့နင်း ှ ်း
လ

( သုို့ ဟုတ ) ရေယြောဉအုပလ

ှတ သ

တ ်းတု်းေနအတ

ှတ
စစစရ

စြောရ ်းပွဲရပ
်းေန ရလ ြော

ုခငာ့နှငာ့
ထြော်းလြော

သူ ြော်းသည ပွဲန
ာ့ င်း ှ ်း ( သုို့ ဟုတ ) ရေယြောဉအုပလ

ှတ တတ

ု တငပပ

ေ ည။
ှတခ

(၅)။

Seafarers Identification and Record Book (SIRB) ထုတယူေနအတ
စစစရ
ရ

်းေန

ရလ ြော

ြောင်းသြော်းပ စလ င

ရ

ထြော်းလြောသူ ြော်းသည

ြောင်း

င်းလ

MMU / MMMC

ှတ တတ

(သုို့ ဟုတ)

Landing Craft Transport ( LCT ) ရေယြောဉရပေါ်တင တြောဝနထ ်းရ
ပပ်းသူ ြော်းအရနပ ငာ့
သငတန်း
လ

ှတ

Article လ

င်းသူ ြော်းအရနပ ငာ့

ှတ တတ

သ

တငပပနင
ု ပါ

လ
ှတခ

(၆)။

ှတ တတ တုို့

( သုို့ ဟုတ ) Pre-sea

တ ်းေှ

စစစရ

်းပပ်းရ

Safety Familiarization

Training Certificate of Proficiency

လ

and

ှတ တတ နှငာ့

(၇)။

ရအြောငလ
(၈)။

စစစရ

်းေန

ရလ ြော

စစစရ
ှတ တတ

Pre-sea သငတန်းတ

်းေန ရလ ြော

ပရ
ုို့

၃။

ြောင်းဘ

ြောငရေ်းညွှန

ရသြော

ြောရနို့ နန
ရေရ

ထြော်းလြောသူ ြော်းသည
တ
ု ငပပေ ည။

ုငေြော

ရေြော

စစစရ

ေနအတ

်းပခင်း

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရ ါပုသရဘဘြော

ုငေြော

ရလ ြော

င်းေှ ရ

ပုင်း ( ၀၈:၃၀ ) နာေတင စစရ

ြောင်းဘ

စစစရ

စစစရ

ရေရ

ြောင်း

်းသြော်း ညပ စသည။

စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်းစုစ ်းရ ်းပ န်း ရလ ြော

ု

်းရပ်းခန်း၌ အပတစဉ ဗု ဟ
ဓ ူ်းရနို့နှငာ့

်းပခင်းနှငပတ
ာ့
သ

ြောင်းဌြောနခွဲ၊

ထြော်း

ု တငပပေ ည။

ထြော်းလြောသူ ြော်း

ညွှန

ရေရ

်းေန ရလ ြော

ှတ တတ

သယ၍လည်းရ

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊

ြောင

ု တငပပေ ည။

တယလ ုန်းနပါတ ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သုို့

လည်းရ

ငာ့

ထြော်းလြောသူ ြော်းသည ( ၈ ) တန်း

လြောသူ ြော်းသည ( ၁၀ ) တန်းရအြောင လ
ရေရ

Pre-sea

Landing Craft Transport (LCT) ရေယြောဉရပေါ်တင တြောဝနထ ်းရ
ေနအတ

၂။

Basic

Seafarers Identification and Record Book ( SIRB ) ၌ ေြောထူ်းအ

Seafarers Identification and Record Book(SIRB) တတ

တ
ှ ခ

ြောင်း

ု တငပပေ ည။

ရပပြောင်းပခင်းအတ

ှတခ

ြောင

၍

သေှလသ
ု ည ြော်းေှပါ

ြောင်း၊ ရေရ

ထြော်းနုငပါသည။

လူ

ြောင်းပုို့ရ

ြောငရေ်း

ုယတုငလြောရေြော

၍

ပငလယပပငလုပသ
၁။

ရေရ

လုပသ

စစရ
(

)

ုငေြော

ျွ ်း

်းေြောတင ရအြော
ြောယ

င ှုလ

ပါစြောေွ

ေှင၏ ရလ ြော

်းေနအတ

ရလ ြော

ထြော်းပခင်း

ှတ စြောရ ်းပွဲရပ

ုေနအတ

စြောတ ်း ြော်းနှငာ့အတူ ရလ ြော

ပငလယပပင

ထြော်းေပါ ည-

လွှြော

(ခ)

Seafarers Identification and Record Book (SIRB) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

(ဂ)

Testimorial ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

(ဃ)
(င)
ှတခ

ြောင်းဘ

စစရ

(၁)။

စစစရ

်းရအြောငပ ငရ

ပငလယပပငလုပသ

ြောင်းလ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ရေ်းသင်းထြော်းသညာ့စြောေွ

MMU/MMMC ရ

ြောင်းသြော်း ြော်းအရနပ ငာ့

လပတုို့ ှ Training Record Book ရထြော
ူေင်းနှငာ့

တတ

ုငေြောတ

ခစြောနှငာ့ ရ

င်းလ

ြော
ှတ
ု

ြောင်းသြော်း ြော်းသည ပငလယပပငလုပသ

( ၁ ) နှစေှပပ်းသူ ( သုို့ ဟုတ ) MMMC ရ

ြောင်းသြော်း ြော်းသည ပငလယပပင

( ၁၈ ) လ ( သုို့ ဟုတ ) MMU/MMMC ရ

စြောရ ်းပွဲရပ

ြောင်း

ကသုလ/ရ

ု တငပပေ ည။ အေြောေှ ( နုငငပခြော်းသြော်း ) စြောရ ်းပွဲရပ

ညာ့သူ ြော်းအရနပ ငာ့ MMU ရ

လုပသ

သ

ု ညာ့သူ ြော်းသည ပငလယပပငလုပသ

ြောင်းသြော်း ြော်း ှအပ
(၃) နှစ ေှပပ်းပ စေ

ည။
ှတခ

(၂)။

ပထ အေြောေှ (နုငငပခြော်းသြော်း) စြောရ ်းပွဲရပ
ျွ ်း

င ှုလ

ှတ

( CoC )

ု ညာ့သူ ြော်းအရနပ ငာ့ အေြောေှ

ူေင်း နှငာ့ တတ

ု တငပပေ ည။ Officer

Incharge of a Navigational Watch ေြောထူ်းပ ငာ့ ပငလယပပငလုပသ

(၁)

နှစေှပပ်းပ စေ ည။
ှတခ

(၃)။

ရေယြောဉ ှ ်း ( နုငငပခြော်းသြော်း ) စြောရ ်းပွဲရပ
အေြောေှ ( နုငငပခြော်းသြော်း )
တငပပေ ည။ ပထ အေြောေှ
လုပသ
လ

ျွ ်း

င ှုလ

ု ညာ့သူ ြော်းအရနပ ငာ့ ပထ
ှတ ( CoC ) ူေင်းနှငာ့ တတ

( နုငငပခြော်းသြော်း ) ေြောထူ်းပ ငာ့

(၁)နှစ (သုို့ ဟုတ) ပထ အေြောေှ (နုငငပခြော်းသြော်း)
ှတ

ုငရ

ု

ပငလယပပင
ျွ ်း

င ှု

ြောငပပ်း Officer Incharge of a Navigational Watch

ေြောထူ်းပ ငာ့ ပငလယပပငလုပသ

( ၂ ) နှစေှပပ်းပ စေ ည။

ှတခ

(၄)။

ပထ အေြောေှ

( အ န်းခ င်းသြော်း ) စြောရ ်းပွဲရပ

ပငလယပပငလုပသ
ှတခ

(၅)။

(၃) နှစ ေှပပ်းပ စေ ည။

ရေယြောဉ ှ ်း ( အ န်းခ င်းသြော်း ) စြောရ ်းပွဲရပ

ု ညာ့သူ ြော်းအရနပ ငာ့ ပထ

အေြောေှ ( အ န်းခ င်းသြော်း )

ှတ (CoC) ူေင်းနှငာ့ တတ

ျွ ်း

တငပပေ ည။ ပထ အေြောေှ
လုပသ

ပ န ြောာ့

ရပ

ုေနအတ

င ှုလ

( အ န်းခ င်းသြော်း ) ေြောထူ်းပ ငာ့

ု

ပငလယပပင

(၁)နှစ (သုို့ ဟုတ) Officer Incharge of a Navigational Watch

ေြောထူ်းပ ငာ့ ပငလယပပငလုပသ
၂။

ု ညာ့သူ ြော်း အရနပ ငာ့

(၂ )နှစေှပပ်း ပ စေ ည။

်းရု်းတန်းသြော်း ရေယြောဉ ှ ်းနှငာ့ ပထ အေြောေှ
ပငလယပပငလုပသ

စစရ

်းေနရလ ြော

ျွ ်း

င ှုလ

ှတ စြောရ ်းပွဲ

ထြော်းေြောတင ရအြော

ပါစြောေွ

စြောတ ်း ြော်း တငပပေ ည(

)

(ခ)

ြောယ

ေှငရလ ြော

လွှြော

Seafarers Identification and Record Book ( SIRB ) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

(သုို့ ဟုတ) ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ
(ဂ)

ပငလယပပငလုပသ

(ဃ)

၃။

စစစရ

ေှပပ်းရ

ြောင်း ရထြော

်းရအြောငပ ငရ

ြောင်း လ

(င)

ပငလယပပငလုပသ

(စ)

အရပခခပညြောအလယတန်းအ

ရေရ

ြောင်းဘ

ြော်းေှပါ
ပရ
ုို့

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ရေရ

ရေ်းသင်းထြော်းသညာ့စြောေွ
ငာ့ ရအြောငပ ငရ

ုငေြော ပငလယပပငလုပသ

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

ရေရ

စစရ

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်း စုစ ်းရ ်းပ န်း ရလ ြော
ြောင်းဘ

ုငေြော

ျွ ်း

ြောင်းဘ

ုငေြော

ျွ ်း

ြောင်းရထြော

ခစြော( ူေင်းနှငာ့ တတ )

်းပခင်းနှငာ့ပတသ
သယ၍လည်းရ

ြောင်းဌြောနခွဲ၊ စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့ လူ

င လ
ှု
ရလ ြော

၁။

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

တယလ ုန်းနပါတ ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သုို့

ြောငရေ်းညွှန

၍လည်းရ

ခစြော

င ှုလ

၍ သေှလုသည
ြောင်း၊ ရေရ

ြောင်း

ုယတုငလြောရေြော

ထြော်းနုငပါသည။

တ
ှ စြောရ ်းပွဲ ြော်း (ရေ်းရပ ) ရပ

ေ
ု နအတ

ထြော်းပခင်း
ှတစြောရ ်းပွဲ ြော်း (ရေ်းရပ ) ရပ

ုေန ရလ ြော

ထြော်းေြောတင ရအြော
(

)

ပါစြောေွ

စြောတ ်း ြော်းတငပပေ ည-

ြောယ

ေှင၏ ရလ ြော

(ခ)

ြောယ

ေှင၏

(ဂ)

သငတန်းရ
ရ

လွှြော

တဝနခခ

ြောင်း ှ ရ

ြောင်းသြော်း

ရလ ြော

ြောင်းသြော်း

လွှြော

တ ( ူေင်း (သ)ုို့ တတ ) ( သုို့ ဟုတ ) ရေ်းရပ

တ( ေ
ူ င်း (သ)ုို့ တတ )

(ဃ)

သငတန်းပပ်း

(င)

သ

(စ)

Seafarers Identification and Record Book ( SIRB ) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

(

)

(ဇ)

ု်းရ

ြောင်းလ

တ ်းေှရသြော

ှတနှငာ့ အ ှတစြောေင်း ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

စစစရ

်းရအြောငပ ငရ

ြောင်းလ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ဓါတပု (၄) ပု (၂.၅ စငတ တြော x ၃ စငတ တြော)
ပငလယပပငလုပသ

ပပညာ့ ရ

ြောင်း ရထြော

ခစြော ( ူေင်း နှငာ့ တတ ) (သုို့ ဟုတ)

Result Sheet ( ူေင်း နှငာ့ တတ )
ှတခ

(၁)။

ပထ အေြောေှ (နုငငပခြော်းသြော်း) ရေ်းရပ စြောရ ်းပွဲ ရပ
အေြောေှ

ှတခ

(၂)။

ျွ ်း

င ှုလ

ှတ (CoC) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

အေြောေှ(နုငငပခြော်းသြော်း) ရေ်းရပ စြောရ ်းပွဲ ရပ
ပညြောအထ

တန်းရအြောငလ

MMU/MMMC ရ

စြောေင်း ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ှတခ

(၃)။

ရေယြောဉ ှ ်း

ှတခ

(၄)။

ု ညာ့သူ ြော်းအရနပ ငာ့ အရပခခ

ြောင်း

င်းလ

ု တငပပေ ည။ Efficient

ှတ ( ူေင်းနှငာ့ တတ )

ျွ ်း

င ှုလ

ှတနှငာ့ အ ှတ
Deck

Hand

ုလည်း တငပပေ ည။

( အ န်းခ င်းသြော်း ) ရေ်းရပ စြောရ ်းပွဲရပ

ပထ အေြောေှ ( အ န်းခ င်းသြော်း )
တတ )

ု တငပပေ ည။

ှတ ( ူေင်းနှငာ့ တတ ) (၂)ရစြောင (သုို့ ဟုတ)

ြောင်းသြော်း ြော်းသည ရ

Certificate (EDH) လ

ု ညာ့သူ ြော်းအရနပ ငာ့

ု ညာ့သူ ြော်းသည

ှတ (CoC) ( ူေင်း နှငာ့

ု တငပပေ ည။

ပထ အေြောေှ ( အ န်းခ င်းသြော်း )

ရေ်းရပ စြောရ ်းပွဲရပ

Efficient Deck Hand Certificate (EDH)
ု တငပပေ ည။

လ

ု ညာ့သူ ြော်းသည

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

၂။

ရေရ

ြောင်းဘ

ုငေြော

သေှလုသည ြော်းေှပါ
ရေရ

ြောင်းပရ
ုို့

လြောရေြော

ျွ ်း

င ှုစြောရ ်းပွဲ ြော်း (ရေ်းရပ ) ရပ

တယလ ုန်းနပါတ

ြောငရေ်းညွှန

၀၁-၉၅၅၆၀၄၇

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်း စုစ ်းရ ်းပ န်းရလ ြော

ြောင်းဘ

ုငေြော

ျွ ်း

င လ
ှု

ရေရ

ရလ ြော

ြောင်းဘ

ုငေြော

ထြော်းေြောတင ရအြော
(

)

ျွ ်း

ပါစြောေွ

ြောယ

ေှင၏ ရလ ြော

(ခ)

ြောယ

ေှင၏

(ဂ)

သငတန်းရ
ရ

ြောင်းသြော်း

ှတ နှုတရပ

ုယတုင

ေ
ု နအတ

စြောတ ်း ြော်း

(Oral) စြောရ ်းပွဲ ြော်း ရပ

ုေန

ု တငပပေ ည-

လွှြော
ရလ ြော

ြောင်းသြော်း

လွှြော

တ ( တတ ) ( သုို့ ဟုတ ) နှုတရပ ( Oral )

တ ( တတ ) ( သုို့ ဟုတ ) ရေ်းရပ ရ

တ ( တတ )

သငတန်းပပ်း

(င)

သ

(စ)

Seafarers Identification and Record Book ( SIRB ) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )
)

(ဇ)

ြောင်းလ

ြောင်းသြော်း

(ဃ)

(

ု်းရ

တ ်းေှရသြော

ြောင်း၊

ထြော်းပခင်း

င ှုလ

တဝနခခ

ြောင်း ှ ရ

၍

ထြော်းနုငပါသည။

တ
ှ စြောရ ်းပွဲ ြော်း (နှုတရပ ) ရပ

ရလ ြော
၁။

သယ၍လည်းရ

ြောင်းဌြောနခွဲ၊ စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့ လူ

၍လည်းရ

ရေရ

သုို့

ုပခင်းနှငပတ
ာ့
သ

စစစရ

ှတနှငာ့ အ ှတစြောေင်း ( ူေင်း နှငာ့ တတ )
်းရအြောငပ ငရ

ြောင်းလ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ဓါတပု (၄) ပု (၂.၅ စငတ တြော x ၃ စငတ တြော)
ပငလယပပငလုပသ

ပပညာ့ ရ

ြောင်း ရထြော

ခစြော ( ူေင်း နှငာ့ တတ ) (သုို့ ဟုတ)

Result Sheet ( ူေင်း နှငာ့ တတ )
(ဈ)
ှတခ

(၁)။

ရငသင်းခ လ (သုို့ ဟုတ) ရငသင်းပပ်းရ

ြောင်း အရထြော

ရေယြောဉ ှ ်း (နုငငပခြော်းသြော်း) နှုတရပ
(နုငငပခြော်းသြော်း)
ေ ည။

ျွ ်း

င ှုလ

ရပ

အထြော်း

ုသူ ြော်းအရနပ ငာ့ ပထ အေြောေှ

ှတ (CoC) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ု တငပပ

ှတခ

(၂)။

ပထ အေြောေှ ( နုငငပခြော်းသြော်း ) နှုတရပ
( နုငငပခြော်းသြော်း )

ျွ ်း

င ှုလ

ရပ

ုသူ ြော်းအရနပ ငာ့ အေြောေှ

ှတ ( CoC ) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ု

တငပပေ ည။
ှတခ

(၃)။

အေြောေှ ( နုငငပခြော်းသြော်း ) နှုတရပ
Hand Certificate (EDH) လ
MMU/MMMC ရ

(၄)။

ုသူ ြော်းအရနပ ငာ့ Efficient Deck

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ြောင်းသြော်း ြော်းအရနပ ငာ့ရ

စြောေင်း ( ူေင်း နှငာ့ တတ )
ှတခ

ရပ

ု တငပပေ ည။

ြောင်း

င်းလ

ှတနှငာ့ အ ှတ

ရပ

ုသူ ြော်းအရနပ ငာ့ ပထ

ု တငပပေ ည။

ရေယြောဉ ှ ်း ( အ န်းခ င်းသြော်း ) နှုတရပ
အေြောေှ ( အ န်းခ င်းသြော်း )

ျွ ်း

င ှုလ

ှတ (CoC) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ု တငပပေ ည။
ှတခ

(၅)။

ပထ အေြောေှ ( အ န်းခ င်းသြော်း ) နှုတရပ စြောရ ်းပွဲရပ
Efficient Deck Hand Certificate (EDH)

လ

ု ညာ့သူ ြော်းသည

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ု တငပပေ ည။
၂။

ရေရ

ြောင်းဘ

သေှလုသည ြော်းေှပါ
ရေရ

ြောင်းပရ
ုို့

လြောရေြော

ျွ ်း

င ှုစြောရ ်းပွဲ ြော်း (နှုတရပ ) ရပ

တယလ ုန်းနပါတ ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သုို့

ြောငရေ်းညွှန

၍လည်းရ

ပ န ြောာ့

ုငေြော

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

၁။

်းရ်းု တန်းသြော်း ရေယြောဉ ှ ်းနှငာ့ ပထ အေြောေှ

ပ န ြောာ့

(နှုတရပ )ရပ
(

)

ေ
ု နအတ

ျွ ်း

ရလ ြော

်းရု်းတန်းသြော်း ရေယြောဉ ှ ်းနှငာ့ ပထ အေြောေှ
ုေန ရလ ြော

ထြော်းေြောတင ရအြော

ြောယ

ေှင၏ ရလ ြော

(ခ)

ြောယ

ေှင၏

(ဂ)

သငတန်းရ

(ဃ)

သငတန်းပပ်း

ြောင်း ှ ရ
ု်းရ

ပါစြောေွ

ရလ ြော

ြောင်းသြော်း

ြောင်းလ

၍
ြောင်း၊

ုယတုင

ထြော်းနုငပါသည။
င ှုလ

တ
ှ စြောရ ်းပွဲ ြော်း

ထြော်းပခင်း
ျွ ်း

စြောတ ်း ြော်း

လွှြော

တဝနခခ

သယ၍လည်းရ

ြောင်းဌြောနခွဲ၊ စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့ လူ

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်း စုစ ်းရ ်းပ န်းရလ ြော

(နှုတရပ ) ရပ

ုပခင်းနှငာ့ပတသ

လွှြော

တ ( တတ )

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

င ှုလ

ှတစြောရ ်းပွဲ ြော်း

ု တငပပေ ည-

(င)

သ

(စ)

Seafarers Identification and Record Book ( SIRB ) ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

(

)

(ဇ)

တ ်းေှရသြော

စစစရ

်းရအြောငပ ငရ

ြောင်းလ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ဓါတပု (၄) ပု (၂.၅ စငတ တြော x ၃ စငတ တြော)
ပငလယပပငလုပသ

ပပညာ့ ရ

ြောင်း ရထြော

ခစြော ( ူေင်း နှငာ့ တတ ) (သုို့ ဟုတ)

Result Sheet ( ူေင်း နှငာ့ တတ )
(ဈ)
ှတခ

(၁)။

ရငသင်းခ လ (သုို့ ဟုတ) ရငသင်းပပ်းရ
ပ န ြောာ့

်းရု်းတန်းသြော်း ရေယြောဉ ှ ်းအ

Class I) နှုတရပ
ျွ ်း
ှုလ

င ှုလ
ှတ

ရပ

ှတခ

(၂)။

ျွ ်း
လ

င ှုလ

ရပ
ှတ

င ှုလ

ပ န ြောာ့

ှတ

သြော်း)
လ

ှတ (သုို့ ဟုတ)
ျွ ်း

(၄)။

င ှုလ

ပ န ြောာ့

င ှုလ

ျွ ်း

ျွ ်း

်းရ်းု တန်းသြော်း ပထ အေြောေှ အ

(သုို့ ဟုတ)

ှတ
င ှု

ပထ အေြောေှ (နုငငပခြော်းသြော်း)

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

င ှု
ငာ့(၁)

ှတနှငာ့ ရေယြောဉ ှ ်း

ု တငပပေ ည။
ငာ့ (၁)(Myanmar Coastal Chief

ုသူ ြော်းအရနပ ငာ့ ပထ အေြောေှ (အ န်းခ င်း

ှတ (သုို့ ဟုတ) အေြောေှ(နုငငပခြော်းသြော်း)
ပ န ြောာ့

်းရု်းတန်းသြော်း ပထ အေြောေှအ
ရပ

ျွ ်း

်းရု်းတန်းသြော်း ပထ အေြောေှအ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ ) တုို့

Mate Class II) နှုတရပ

ငာ့ (၂)

(သုို့ ဟုတ) အေြောေှ(နုငငပခြော်းသြော်း)

်းရု်းတန်းသြော်း ပထ အေြောေှအ

ျွ ်း

င ှုလ

င

ငာ့(၂)(Myanmar Coastal Master

ုသူ ြော်းအရနပ ငာ့

ရပ

ျွ ်း

ု တငပပေ ည။

ှတ( ူေင်း နှငာ့ တတ ) တုို့

Mate Class I) နှုတရပ

ျွ ်း

်းရု်းတန်းသြော်း ရေယြောဉ ှ ်းအ

်းရု်းတန်းသြော်း ရေယြောဉ ှ ်းအ

(ပါ စ)လ

ှတခ

အေြောေှ (နုငငပခြော်းသြော်း)

ှတ (သုို့ ဟုတ) ပ န ြောာ့
ျွ ်း

(၃)။

ုသူ ြော်းအရနပ ငာ့ ပထ အေြောေှ (နုငငပခြော်းသြော်း)

(သုို့ ဟုတ)

Class II)နှုတရပ

ှတခ

ငာ့(၁)(Myanmar Coastal Master

ှတ (CoC) ြော်း ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ပ န ြောာ့

အထြော်း

ှတ (သုို့ ဟုတ) ရေယြောဉ ှ ်း (အ န်းခ င်းသြော်း)

(သုို့ ဟုတ) ပ န ြောာ့
လ

ြောင်း အရထြော

င ှု
ငာ့(၂)

ု တငပပေ ည။

ငာ့(၂) (Myanmar Coastal Chief

ုသူ ြော်းအရနပ ငာ့

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

ှတ

(သုို့ ဟုတ) ရ်းု ရု်းသရဘဘြောသြော်း (သုို့ ဟုတ) တပ ရတြောရေ ှ အေြောေှ ြော်း နှငာ့

သြော နအ

ငာ့ သရဘဘြောသြော်း ြော်းအရနပ ငာ့ Seafarer Identification and

Record Book ( ူေင်း နှငာ့ တတ )တုို့
၂။

ပ န ြောာ့

(နှုတရပ )ရပ
သုို့

ု တငပပေ ည။

်းရု်းတန်းသြော်း ရေယြောဉ ှ ်းနှငာ့ ပထ အေြောေှ
ုပခင်းနှငာ့ပတသ

သယ၍လည်းရ

စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့ လူ

၍ သေှလုသည ြော်းေှပါ

ြောင်း၊ ရေရ

ြောင်းပုို့ရ

ုယတုင လြောရေြော

င ှုလ

ှတစြောရ ်းပွဲ ြော်း

တယလ ုန်းနပါတ ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇

ြောငရေ်းညွှန

၍လည်းရ

ျွ ်း

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

ြောင်းဌြောနခွဲ၊

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်း စုစ ်းရ ်းပ န်းရလ ြော

ထြော်းနုငပါသည။
သရဘဘြောသြော်း တ
ှ ပတ
ု ငနှငာ့ တ
ှ တ ်းစြောအုပ (SIRB) တင ထုတယူထြော်းရသြော ေြောထူ်းအ
ရပပြောင်းလွဲေနအတ
၁။

သရဘဘြောသြော်း ှတပုတငနှငာ့

စြောတ ်း ြော်း
(

)

(ခ)
(ဂ)
ှတခ

(၁)။

ထြော်းပခင်း

ှတတ ်းစြောအုပ (Seafarers Identification and Record

Book) တင ထုတယူထြော်းရသြော ေြော်းထူ်းအ
စြောေွ

ရလ ြော

ငာ့

ငာ့ရပပြောင်းလွဲေန ရလ ြော

ထြော်းေြောတင ရအ

ပါ

ု တငပပေ ည-

ြောယ

ေှင၏ ရလ ြော

လွှြော

Seafarers Identification and Record Book ( ူေင်း နှငာ့ တတ )
စစစရ

်းရအြောငပ ငရ

ြောင်း လ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

General Service ( G/S ) ေြောထူ်း ှ Ship Cook ( S/Cook ) ေြောထူ်းသုို့
ရပပြောင်းလုသူ ြော်းအရနပ ငာ့ S/Cook လ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ု တငပပ

ေ ည။
ှတခ

(၂)။

General Service (G/S) ေြောထူ်း ှ

Deck Rating ( D/R ) ( သုို့ ဟုတ )

Ordinary Seaman ( O/S ) ေြောထူ်းသို့ု ရပပြောင်းလသ
ု ူ ြော်းအရနပ ငာ့ ပငလယ
ပပငလုပသ

( ၁ ) နှစေှေပါ ည။ Engine Rating (E/R) ေြောထူ်း ှ Deck

Rating (D/R) (သုို့ ဟုတ) Ordinary Seaman (O/S) ေြောထူ်းသို့ု ရပပြောင်းလု

ှတခ

(၃)။

သူ ြော်းအရနပ ငာ့

ပငလယပပငလုပသ

ရေရ

ုငေြော

ြောင်းဘ

အရပခခပညြောအထ
ည။

ျွ ်း

( ၁ ) နှစေှေပါ ည။

င ှုလ

တန်းရအြောငလ

ှတ စြောရ ်းပွဲရပ
ှတ

ူေင်း နှငာ့ တတ

ုသူ ြော်းသည
တငပပနုငေ

၂။

သရဘဘြောသြော်း ှတပုတငနှငာ့

ှတတ ်းစြောအုပ Seafarers Identification and Record

Book တင ထုတယူထြော်းရသြော ေြောထူ်းအ

ငာ့ရပပြောင်းလွဲပခင်းနှငာ့ပတသ

တယလ ုန်းနပါတ ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သုို့
ညွှန
ရ

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

သယ၍လည်းရ

ြောင်းဌြောနခွဲ၊ စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့ လူ

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်း စုစ ်းရ ်းပ န်းရလ ြော

ရလ ြော

ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ (Master Permit) လ

ရအြော

ပါစြောေွ

စြောတ ်း ြော်း တငပပေ ည-

(

ြောယ

(ဂ)

သ

(ဃ)

နုငငသြော်းစစစရ

(င)

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

(စ)

ဓါတပု (၂) ပု (၃၂ လ တြော x ၄၀ လ တြော)
)

ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ

အထ

အပု (၁) ပါ စြောေွ

ူေင်း
ှတခ

စစစရ
်းရေ်း

်းရအြောငပ ငရ

တ ်းတ်းု ေနအတ
ထြော်းေြောတင

ြောင်းလ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

တပပြော်း ( တတ )

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

ရငသင်းခ လ (သုို့ ဟုတ) ရငသင်းပပ်းရ

၂။

၍ လည်း

လွှြော

ရေယြောဉ ဂေ ( တတ )

(

တ
ှ သ

ှတအသစ ထုတယူေနရလ ြော

(ခ)

တ ်းေှရသြော

ုယတုငလြောရေြော

ြောငရေ်း

ထြော်းပခင်း

၁။

ေှင၏ ရလ ြော

ြောင်းပရ
ုို့

တ
ှ အသစ ထုတယူေနအတ

ထြော်းပခင်းနှငာ့ ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ (Master Permit) လ

)

ြောင်း၊ ရေရ

ထြော်းနုငပါသည။

ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ (Master Permit) လ
ရလ ြော

၍ သေှလုသည ြော်းေှပါ

(Master

Permit)

ြောင်း အရထြော

လ

ှတသ

အထြော်း

တ ်းတု်း

ရလ ြော

ထြော်းေြောတင

စြောတ ်း ြော်းနှငာ့အတူ ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ (Master Permit) လ

ှတ

ုတငပပေ ည။
။

ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ
စြောရ ်းပွဲ

ရပ

ခေ်းစဉတစရခါ
လ

(Master Permit) လ
ုရအြောငပ ငပါ

ှတ စတငထုတရပ်းေြောတင နှုတရပ

တြောဝန ထ ်းရ

ြောင ညာ့ ရေယြောဉရပေါ်တင

သြော ( One Trip ) ထုတရပ်း ညပ စသည။ ၎င်းရေယြောဉရပေါ်တင

တြောဝန ထ ်းရ

ြောင ည

ှ ်းပါ စ ( Master Permit ) လ

ုလ င ( ၆ ) လ သ
ှတ

တ ်းေှရသြော ရေယြောဉ

ု ထုတရပ်း ညပ စသည။

၃။

ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ (Master Permit) လ

ရေယြောဉ ှ ်းပါ စ (Master Permit) လ
၍ သေှလုသည ြော်းေှပါ
ရေရ

ြောင်းပရ
ုို့

လြောရေြော

၁။

ထြော်းပခင်းနှငာ့ ပွဲန
ာ့ င်း ှ ်းလ

)

ြောယ

တ
ှ ရပ ြော

ရအြော

ေှင၏ ရလ ြော

(ဂ)

သ

(ဃ)

ဓါတပု (၂) ပု (၃၂ လ တြော x ၄၀ လ တြော)

(င)

ရငသင်းခ လ (သုို့ ဟုတ) ရငသင်းပပ်းရ

(၂)။

်းရေ်း

ူေင်း
ှတခ

(၃)။

စစစရ

်းရအြောငပ ငရ

ှတ

ုေန စတငရလ ြော
ခစြောတုို့

သ

၂။

(၄)။

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

ှတ သ

တ ်းတု်း

အထြော်း

ထြော်းသူ ြော်းအရနပ ငာ့ ရလှသြော်း

ု တငပပေ ည။
ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

ှတ

ု တငပပေ ည။
ပ ငာ့ ရပ

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

ှတသ

လ

တ ်းတု်းနုငပါသည။

စြောတ ်း ြော်း တငပပေ ည-

ထြော်းပခင်း

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

တ ်းတု်းသူ ြော်းအရနပ ငာ့

နုငငပခြော်းသြော်း (F.G) လုပသ

ှတ

ြောင်းလ

ြောင်း အရထြော

်းရု်းတန်းသြော်း ပငလယပပငလုပသ
တ
ှ ခ

ရလ ြော

တပပြော်း ( တတ )

ပွဲာ့နင်း ှ ်းစြောရ ်းပွဲရပ

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

တ ်းတ်းု ေန

လွှြော

စြောေင်းနှငာ့ ေွဲစခန်းရထြော
ှတခ

ုယတုင

စြောတ ်း ြော်း တငပပေ ည-

နုငငသြော်းစစစရ
တ ်းေှရသြော

တ
ှ သ

ထြော်းပခင်းနှငာ့ ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

ပါစြောေွ

ြောင်း၊

ထြော်းနုငပါသည။

်းု ပခင်းအတ

(ခ)

(၁)။

ထြော်းပခင်းနှငာ့ပတသ
သယ၍လည်းရ

ထြော်းပခင်း၊ ပွဲန
ာ့ င်း ှ ်းလ

ုေန ရလ ြော

ထြော်းပခင်း ြော်းအတ

(

ှတခ

ေ
ု နရလ ြော

ထြော်းပခင်းနှငာ့

ြောင်းဌြောနခွဲ၊ စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့ လူ

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်း စုစ ်းရ ်းပ န်း ရလ ြော

ပွဲာ့နင်း ှ ်းစြောရ ်းပွဲ ြော်းရပ

ေနရလ ြော

တ ်းတု်းေန ရလ ြော

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

ပွဲာ့နင်း ှ ်းစြောရ ်းပွဲ ြော်း ရပ
ရလ ြော

ှတသ

တယလ ုန်းနပါတ ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သုို့

ြောငရေ်းညွှန

၍ လည်းရ

ှတအသစ ထုတယူေန ရလ ြော

ှတသ
ရပ ြော

ုလုသူသည (၅) နှစအတင်း ပ န ြောာ့
အနည်း

တ ်းတု်းေြောတင သ

ု်းပခင်းအတ

ရလ ြော

ု်း (၆) လ ေှေ ည။

တ ်း ပပညာ့ (၃) လအတင်း

ထြော်းေြောတင

ရအြော

ပါစြောေွ

(

)

ြောယ

ေှင၏ ရလ ြော

လွှြော

(ခ)

်း

(ဂ)

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

ှတ ( တတ )

(ဃ)

သတင်းစြောရ

ြောပငြောနှငာ့ ေပ

(င)

သ

(စ)

ဓြောတပု (၂) ပု (၃၂ လ တြော × ၄၀ လ တြော)

(

)

နလွှြော

တ ်းေှရသြော

နှငာ့ ေွဲစခန်းရထြော

စစစရ

်းရအြောငပ ငရ

ရငသင်းခ လ ( သုို့ ဟုတ ) လ

ခစြော

ြောင်းလ

ှတ ဏရ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

်းရပ်းသင်းပပ်းရ

ြောင်း အရထြော

အထြော်း
၃။

ပွဲာ့နင်း ှ ်းစြောရ ်းပွဲရပ

ရလ ြော

ုေနရလ ြော

ထြော်းပခင်းနှငာ့ ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

၍ သေှလုသည ြော်းေှပါ
ရေရ

ြောင်းပရ
ုို့

လြောရေြော

သ

တ ်းတ်းု ေန ရလ ြော

ေ
ု နအတ

(

)

ြောယ

ုေနအတ

ထြော်းပခင်း ြော်းအတ
ေှင၏ ရလ ြော

ရလ ြော

ရလ ြော
ရအြော

(ဂ)

ရလှသြော်းစြောေင်း (င) ပုစ

(ဃ)

ရေယြောဉလုပသ

ရထြော

ခစြော

(င)

နုငငသြော်းစစစရ

်းရေ်း

တပပြော်း ( တတ )

(စ)

သ
)

ုယတုင

ထြော်းနုငပါသည။

တ
ှ ရပ ြော

ထြော်းပခင်းနှငာ့
ပါစြောေွ

တ
ှ

်းု ပခင်းအတ
ရေယြောဉအုပလ

စြောတ ်း ြော်း တငပပေ ည-

ုငေြောဌြောန၏ ရေယြောဉလုပသ

စစစရ

ြောင်း၊

ထြော်းပခင်း

ဝနထ ်းပ စပါ

(

သယ၍လည်းရ

လွှြော

သ

တ ်းတု်းေန

ထြော်းပခင်းနှငာ့ပတသ

ထြော်းပခင်း၊ ရေယြောဉအုပ လ

(ခ)

တ ်းေှရသြော

သ

ြောင်းဌြောနခွဲ၊ စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့ လူ

ထြော်းပခင်းနှငာ့ ရေယြောဉအုပ လ

ရေယြောဉအုပစြောရ ်းပွဲရပ
တ ်းတု်းေန ရလ ြော

ှတ

ရလ ြော

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်း စုစ ်းရ ်းပ န်းရလ ြော

ရလ ြော
၁။

ု်းပခင်းအတ

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

ရေယြောဉအုပစြောရ ်းပွဲ ရပ
သ

ှတရပ ြော

ပွဲာ့နင်း ှ ်းလ

တယလ ုန်းနပါတ ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သုို့

ြောငရေ်းညွှန

၍ လည်းရ

ထြော်းပခင်း၊

်းရအြောငပ ငရ

ဓါတပု (၂) ပု (၃၂ လ တြော x ၄၀ လ တြော)

ြောင်းလ

ရထြော

ှတ

ခစြော

ှတ

(ဇ)
ှတခ

ရငသင်းခ လ (သုို့ ဟုတ) ရငသင်းပပ်းရ

(၁)။

ရေယြောဉအုပစြောရ ်းပွဲရပ

ုေန

ြောင်း အရထြော

အထြော်း

စတငရလ ြော

ထြော်းသူ ြော်း

သရဘဘြောသြော်း ှတပုတငနှငာ့ လုပသ
ှတခ

(၂)။

ရေယြောဉအုပလ
ထပရပ

ှတခ

(၃)။

ရေယြောဉအုပလ

ရေယြောဉအုပလ

ုငရ

ြောငထြော်းရသြော ရေယြောဉအုပလ

ှတ

ု တငပပေ ည။

အတင်း လ
၂။

ှတတ ်းစြောအုပ ူေင်း တငပပေ ည။

ှတေေှပပ်း ေြောထူ်းတု်းရေယြောဉအုပစြောရ ်းပွဲ ြော်း ရနာ

ု ညာ့သူ ြော်းသည

ူေင်း

အရနပ ငာ့

ှတ သ

ှတသ

ှတ ရပ ြော

တ ်းတု်းေြောတင သ

တ ်း ပပညာ့

( ၃) လ

တ ်းတု်းနုငပါသည။

ု်းပခင်းအတ

ရလ ြော

ထြော်းေြောတင ရအြော

ပါစြောေွ

စြောတ ်း ြော်း တငပပေ ည(

)

ြောယ

(ခ)

်း

ေှင၏ ရလ ြော

လွှြော

နလွှြော

(ဂ)

ရေယြောဉအုပလ

(ဃ)

သတင်းစြောရ

(င)

သ

(စ)

ဓြောတပု (၂) ပု (၃၂ လ တြော × ၄၀ လ တြော)

(

)

ှတ ( တတ )

ြောပငြော၊ ေပ

တ ်းေှရသြော

စစစရ

ရငသင်းခ လ (သုို့ ဟုတ) လ

နှငာ့ ေွဲစခန်းရထြော

ခစြော

်းရအြောငပ ငရ

ြောင်းလ

ှတ ဏရ

ှတ ( ူေင်း နှငာ့ တတ )

်း ရပ်းသင်းပပ်းရ

ြောင်း အရထြော

အထြော်း
၃။

ရေယြောဉအုပစြောရ ်းပွဲရပ

တု်းေနရလ ြော
နှငပတ
ာ့
သ
လည်းရ
လူ

ုေနရလ ြော

ထြော်းပခင်းနှငာ့ ရေယြောဉအုပလ
၍ သေှလုသည ြော်းေှပါ

ြောင်း၊ ရေရ

ုယတုင လြောရေြော

ြောင်းပုရ
ို့

ှတ ရပ ြော

ု်းပခင်းအတ

ှတ ြော်း သ
ရလ ြော

တယလ ုန်းနပါတ ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သုို့

ြောငရေ်းညွှန

၍ လည်းရ

ထြော်းပခင်း၊ ရေယြောဉအုပလ

ြော်း ှုဦ်းစ်းဌြောန၊ ရေရ

တ ်း

ထြော်းပခင်း
သယ ၍

ြောင်းဌြောနခွဲ၊ စြောရ ်းပွဲဌြောနစုသုို့

ြောင်း ရ်းု ခ နအတင်း စုစ ်းရ ်းပ န်း ရလ ြော

ထြော်းနုငပါသည။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်းေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ေဆာင်ရ�က်လို
ပါက ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန ၊ ေရေကာင်းဌာနခွဲ (သင်တန်းဌာနစု) တွင်
လာေရာက်ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။
၁။

သင်တန်းေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင် (Maritime Institute Approval )လက်မှတ်ထုတ်
ယူရန် ှင့် လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ေလာက်ထားြခင်း ။

၂။

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကားရာတွင် အတည်ြပေပးေသာ Course Approval for
Certificate of Competency (သိုမဟုတ်) Certificate of Proficiency

လက်မှတ်

ထုတ်ယူရန်အတွက် ေလာက်ထားြခင်း။
၃။

သင်တန်းေကျာင်းများမှ သင်တန်းအပတ်စဉ်များအား စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားခွင့်ြပရန်ှင့်
သင်တန်းပီးဆုံးေကာင်း အတည်ြပရန်အတွက် သင်တန်းသားစာရင်း ေလာက်ထားြခင်း။

၄။

ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်ရယူမည့် သေဘာအရာရှိများှင့် သေဘာသားများ အထွက်သတင်း
ပို ေလာက်ထားြခင်း။

၅။

ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်ရယူမည့် သေဘာအရာရှိများှင့် သေဘာသားများ ပင်လယ်ြပင်
လုပ်သက် အဝင်သတင်းပို ေလာက်ထားြခင်း

၆။

Able

Seafarer

Deck

Watchkeeping

II/5

သင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်အတွက်

ပင်လယ်ြပင် လုပ်သက်အတည်ြပရယူရန်အတွက် ေလာက်ထားြခင်း။

သင်တန်းေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင် (Maritime Institute Approval )လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်
ှင့် လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက်ေလာက်ထားြခင်း

(၁)

သင်တန်းေကျာင်းများ(Maritime Institute Approval )လက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်း အတွက်

ေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါ စာရ�က်စာတမ်းများ တင်ြပရမည်(က) ကုမဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
(ခ)

သင်တန်းေကျာင်းအမည်

(ဂ)

သင်တန်းေကျာင်းဖွဲစည်းပုံ

(ဃ) သင်တန်းတည်ေနရာ
(င)

သင်တန်းေကျာင်းဖွင့်လှစ်မည့် ေြမေနရာှင့် စာသင်ခန်းများ ေဖာ်ြပထားေသာ
သင်တန်းေကျာင်း၏ အေဆာက်အဦးပုံစံ

(စ)

ေြမှင့်အေဆာက်အဦး ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား ( သိုမဟုတ် ) အငှါးစာချပ်

(ဆ)

သင်တန်းေကျာင်း၏ရည်ရ�ယ်ချက် ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မည့်စီမံချက် ှင့် ေငွေကး
စီမံခန်�ခွဲမစီမံချက်

(ဇ)

သင်ကားလိုေသာ သင်တန်းများ

( ဈ ) သင်တန်းေကျာင်း ဒါိုက်တာအဖွဲ၊ ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့် သင်ကားမည့် ဆရာ ၊
ဆရာမများ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ
(ည)

(၂)

သင်တန်းေကျာင်းမှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေငွချလံမူရင်း

သင်တန်းေကျာင်းများ ( Maritime Institute Approval )လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးြခင်း

အတွက် ေလာက်ထားရာတွင် အထက်အပိုဒ်(၁)ပါ စာရ�က်စာတမ်းများှင့် အတူ ( Maritime
Institute Approval ) မူရင်းကို တင်ြပရမည်။

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကားရာတွင် အတည်ြပေပးေသာ Course Approval for Certificate
of Competency (သိုမဟုတ်) Certificate of Proficiency လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်အတွက်
ေလာက်ထားြခင်း
(1)

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကားရာတွင် အတည်ြပေပးေသာ Course Approval

Certificate Competency

for

(သိုမဟုတ်) Certificate of Proficiency လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်

အတွက် ေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါ စာရ�က်စာတမ်းများတင်ြပရမည်1.

Application Letter

2.

Course Aims

3.

Location

4.

Contract Address

5.

Area Of Classroom

6.

Emergency Generator

7.

Safety System

8.

Classroom Capacity

9.

Organization Chart

10.

Supporting Staff

11.

Course Duration

12.

Instructor List

13.

Instructors’ CV Form

14.

Instructors’ Certificates included( TOT Certificate & Contract between
Instructor and Training Institute / Center )

15.

Course Frame Work

16.

Instructor Manual

17.

Evaluation Sheets

18.

Quality System (if any)

19.

Assessment Plan

20.

Classroom Photos

21.

Course Completion Certificate

22.

Course Approval Letter

23.

Lesson Plan

သင်တန်းအပတ်စဉ်များအား စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားခွင့်ြပရန် ှင့် သင်တန်းပီးဆုံးေကာင်း
အတည်ြပရန်အတွက် သင်တန်းသားစာရင်း ေလာက်ထားြခင်း

(၁)

သင်တန်းေကျာင်းများမှ သင်တန်းအပတ်စဉ်များအား စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားခွင့်ြပရန်

ှင့်အတည်ြပရန်အတွက် သင်တန်းသားစာရင်း ေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါ စာရ�က်စာတမ်း
များြဖင့် တင်ြပရမည်(က) သင်တန်းေကျာင်းအမည်
(ခ)

ဖွင့်လှစ်လိုသည့် သင်တန်းအမည်

(ဂ)

သင်ကားမည့်ဆရာ ၊ ဆရာမများစာရင်း

(ဃ) ေကျာင်းသားစာရင်း
(င)

(၂)

အချိန်ဇယား

သင်တန်းေကျာင်းများမှ

သင်တန်းအပတ်စဉ်များအား

သင်တန်းပီးဆုံးေကာင်း

အတည်ြပရန်အတွက် သင်တန်းသားစာရင်း ေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါစာရ�ကစ
် ာတမ်း
များြဖင့် တင်ြပရမည်-

(က) သင်တန်းေကျာင်းအမည်
(ခ)

သင်တန်းအမည်

(ဂ)

သင်ကားခဲသ
့ ည့် ဆရာ၊ဆရာမ စာရင်း

(ဃ) ေကျာင်းသားစာရင်း
(င)

အချိန်ဇယား

(စ)

သင်တန်းရက်အလိုက် ေကျာင်းတက်ချိန် ဇယား

ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်ရယူမည့် သေဘာအရာရှိများှင့် သေဘာသားများ အထွက်သတင်းပို
ေလာက်ထားြခင်း
(၁)

ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်ရယူမည့် သေဘာအရာရှိများှင့်သေဘာသားများ အထွက်သတင်း

ပိုေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါ စာရ�က်စာတမ်းများြဖင့် တင်ြပရမည်(က) သေဘာအရာရှိများြဖစ်ပါက

(ခ)

(ဂ)

မှတ်ချက်။

-

Certificate of Competency လက်မှတ် ၊

-

Seafarer Employment Agreement (SEA )

MMU (သိုမဟုတ်) MMMC ေကျာင်းဆင်းများ ( Deck Cadet ) ြဖစ်ပါက
-

ေကျာင်းဆင်းလက်မှတ် ၊

-

Memorandum of Agreement (MOA)

-

All in one (Certificate of Proficiency)

-

Seafarer Employment Agreement (SEA)

-

Training Record Book (TRB)

သေဘာသားများ ( Crew ) ြဖစ်ပါက
-

( ၁၀ ) တန်းေအာင်လက်မှတ်၊

-

All in one (Certificate of Proficiency)

-

Seafarer Employment Agreement (SEA)

SRPS ကုမဏီများ အေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာသေဘာများေပ သို တာဝန်ထမ်းေဆာင်

မည့် သေဘာအရာရှိများ (သိုမဟုတ်) သေဘာသားများအား ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက် ရယူရန်
အတွက် Testimonial ကို
၀င်ေရာက်၍ Sea

Service

သေဘာသားများတို ှင့်

Online ြဖင့် ေလာက်ထားရာတွင် DMA ုံး Website
Application

Form ၌

သို

သေဘာအရာရှိများ (သိုမဟုတ်)

သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ အားလုံး ကို ြဖည့်စွက်ပီးေနာက်

Upload တင်ေပးရမည့် စာရ�က်စာတမ်းများ ပူးတွဲ တင်ြပ၍ DMA သို Submitted လုပ်ပီး
Testimonial ေလာက်ထား ရမည်။

ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်ရယူမည့် သေဘာအရာရှိများှင့် သေဘာသားများ ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်
အဝင်သတင်းပို ေလာက်ထားြခင်း
(၁)

ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်ရယူမည့် သေဘာအရာရှိများှင့် သေဘာသားများ ပင်လယ်ြပင်

လုပ်သက် အဝင်သတင်းပိုေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါစာရ�ကစ
် ာတမ်းများြဖင့် တင်ြပရမည်(က) အဝင်သတင်းပိုေလာက်လာ (၂ ေစာင်)
(ခ)

SIRB

( မူရင်း ှင့် မိတ )

(ဂ)

Passport - မိတ

(ဃ) အထွက်သတင်းပိုစဉ်က ထုတ်ေပးထားသည့် Testimonial (မူရင်း)
(င)

သေဘာ အရာရှိ ြဖစ်ပါက
- All in One ( Certificate of Competency ) ( မူရင်းှင့်မိတ )

မှတ်ချက်(၁)။ MMU (သိုမဟုတ်) MMMC ေကျာင်းဆင်းများ( Deck Cadet) ြဖစ်ပါက
-

ေကျာင်းဆင်းလက်မှတ်၊

-

Memorandum of Agreement(MOA)

-

All in One (Certificate of Proficiency ) မူရင်း ှင့် မိတ တင်ြပရမည်။

မှတ်ချက်(၂)။ MMU (သိုမဟုတ်) MMMC ေကျာင်းဆင်းများှင့် Naval (or) Ex- Naval
များမှအပ သေဘာသားများအေနြဖင့်

မှတ်ချက်။

-

(၁၀) တန်း ေအာင်လက်မှတ်

-

All in One (Certificate of Proficiency ) မူရင်း ှင့် မိတ တင်ြပရမည်။

အ၀င်သတင်းပိုေလာက်လာ( ၂ ) ေစာင် ှင့် Testimonial စာရ�ကတ
် ွင် SRPS
ကုမဏီ၏ တံဆိပ်တုံးှင့် ဒါိုက်တာ၏ လက်မှတ်ေရးထိုးပီး ေရေကာင်းဌာနခွဲ
(သင်တန်းဌာနစု) သို တစ်လအတွင်း ေလာက်ထားသူ ကိုယ်တိုင် သတင်းပိုရန်
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