
ပင်လယ်ြပင်လုပ်သကစ်စေ်ဆးရနေ်လာကထ်ားရာတင်ွ- 

(၁) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်- 

 (က) ကာယကံရှင်၏ ေလာက်လာ၊ 

 (ခ) Testimorial (မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (ဂ) သကတ်မ်းရိှ မျကစ်စိစေ်ဆးေအာင်ြမင်ေကာင်းလကမှ်တ်(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

  (ဃ) ပထမအရာရိှ (အိမ်နးီချင်းသွား) ကမ်းကျင်မလက်မှတ(်CoC)(မူရင်းင့်ှမိတ)   

(သုိမဟတု်) 

    အရာရိှ (ိုင်ငံြခားသွား) ကမ်းကျင်မလကမ်တှ ်(CoC)(မူရင်းင့်ှမတိ) 

(သုိမဟတု်) 

    ပထမအရာရိှအဆင့်(၂) (ြမနမ်ာကမ်းိုးတနး်သွား) ကမ်းကျင်မလက်မှတ ် (CoC) 

  (မူရင်းင့်ှမိတ)   

(သုိမဟတု်) 

   ေရယာဉ်မှးပါမစ်င့်ှ ပ့ဲှင်းလကမှ်တ်(မူရင်းှင့်မိတ)  

(သုိမဟတု်) 

   Seafarers Identification and Record Book (SIRB) (မူရင်းှင့်မိတ) ှင့် 

  (င)   ပင်လယ်ြပင်လုပ်သကေ်ရးသွင်းထားသည့်စာရ�က်။ 
 

(၂) ပင်လယ်ြပင်လုပ်သကစ်စေ်ဆးမည့်သူများအေနြဖင့်- 

 (က) ြမနမ်ာ့ကမ်းိုးတနး်သွား ပထမအရာရိှအဆင့်(၁) တေ်ြဖေြဖဆိုရနအ်တွက ် ပထမ 

  အရာရိှ (အိမ်နးီချင်းသာွး) ရာထူးြဖင့် လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ ်၅၀၀ င့်ှ အထက ်သေဘာ 

  တင်ွ ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက ်(၁၂) လ  

(သုိမဟတု်) 

ပထမအရာရိှ (ြမန်မာ့ကမ်းိုးတနး်သွား) ကမ်းကျင်မလကမှ်တစ်ာေမးပဲွ အတကွ ်

ပင်လယ်ြပင်လုပ်သကစ်စေ်ဆးရန၊် မျကစ်စိစ်ေဆးရန၊် တေ်ြဖစာေမးပဲွ ေြဖဆိုရန၊် 

လကမှ်တ်သကတ်မ်းတိုးရန ်ှင့် လကမှ်တ ်ေပျာကဆ်ုံးြခင်း လကမှ်တ်အသစ် 

ြပနလ်ည်ထုတ်ယူရန် ေလာကထ်ားြခင်း 

 
 
 
 
 
 
 
 



  အရာရိှ (ိုင်ငံြခားသာွး) လကမှ်တက်ိုင်ေဆာင်၍ လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ ်၃၀၀၀ ေအာက ်

  သေဘာတွင် ပထမအရာရိှအြဖစ ်  ေထာကခ်ခံျကလ်ကမှ်တြ်ဖင့်  လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ ် 

  ၅၀၀ င့်ှအထကသ်ေဘာတင်ွ ပထမအရာရှြိဖင့် ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက ်(၁၂) လ  

(သုိမဟတု်) 

   တပ်မေတာ်(ေရ)မှ  ကနုး်ပတအ်ရာရိှများသည်   ြမနမ်ာ့ကမ်းိုးတနး်သွား   ပထမ 

  အရာရိှအဆင့်(၂)  ရာထူးြဖင့်  လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ်  ၅၀၀  ှင့်အထက ်သေဘာတင်ွ 

  ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက ်(၆) လ  

(သုိမဟတု်) 

   ြမနမ်ာ့ကမ်းိုးတနး်သွား  ပထမအရာရိှအဆင့်(၂)  ရာထူးြဖင့်   လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ ်

  ၅၀၀ င့်ှ အထက်သေဘာတင်ွ ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက ်(၁၂) လ ရိှပီးသူြဖစရ်မည်။   
 

 (ခ) ြမနမ်ာ့ကမ်းိုးတနး်သွား  ပထမအရာရှအိဆင့်(၂)   တေ်ြဖ   ေြဖဆုိရနအ်တကွ ်  

  သေဘာသားအဆင့်ြဖင့်  ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက ်(၃၆) လ 

(သုိမဟတု်) 

   ပ့ဲနင်းမှးရာထူးြဖင့် ပင်လယ်ြပင်လပ်ုသက ်(၁၂) လ 

(သုိမဟတု်) 

  တပ်မေတာ်(ေရ)မှ အရာရိှအဆင့်ြဖင့် ပင်လယ် ြပင်လုပ်သက ်(၁၈) လ 

(သုိမဟတု်) 

  တပ်မေတာ်(ေရ)မှ တပ်သားအဆင့်ြဖင့် ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက ်(၃၆) လ ရိှပီးသူြဖစ် 

  ရမည်။   
 

မျကစ်စိစေ်ဆးရန်* ေလာကထ်ားရာတင်ွ- 

(၃) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်-  

 (က) ကာယကံရှင်၏ ေလာက်လာ၊ 

 (ခ) ိုင်ငံသားစစိစေ်ရးကတြ်ပား (မိတ)၊ 

 (ဂ) ဓါတပံု် (၂) ပံု (၃၂ မီလီမီတာ × ၄၀ မီလီမီတာ)၊ 

 (ဃ) Seafarers Identification and Record Book (SIRB) (မိတ)   

(သုိမဟတု်) 



   ပ့ဲနင်းမှး လကမှ်တ(်မိတ) 

(သုိမဟတု်) 

   ေရယာဉမှ်းပါမစ်လက်မှတ ်(မိတ) င့်ှ   

 (င)     ေငွသွင်းချလံ (သုိမဟတု်) ေငွသွင်းပီးေကာင်းအေထာက်အထား။ 

*ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာန၊ ေဒါပံုသေဘာကျင်းရိှ ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ မျကစ်ိ 

စစေ်ဆးခနး်၌ အပတစ်ဉ ် တနလာေန�၊ ဗုဒဟးူေန�င့်ှ ေသာကာေန�တိုင်းတင်ွ စစေ်ဆးသွားမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 
 

တေ်ြဖစာေမးပဲွေြဖဆိုရနေ်လာကထ်ားရာတင်ွ- 

(၄) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်- 

 (က) ကာယကံရှင်၏ ေလာက်လာ၊ 

 (ခ)   ကာယကံရှင်၏ ကတိဝန်ခခံျက၊်  

 (ဂ)   သင်တနး်ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသားကတ ်(မိတ) (သုိမဟတု်) တေ်ြဖစာေမးပဲွကတ် 

  အေဟာင်း (မိတ)၊  

 (ဃ)  သင်တနး်ပီးဆုံးေကာင်းလကမှ်တ်ှင့် အမှတစ်ာရင်း (မူရင်းှင့်မိတ)၊ 

 (င)   သကတ်မ်းရိှမျကစ်စိစေ်ဆးေအာင်ြမင်ေကာင်းလကမှ်တ်(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (စ) Seafarers Identification and Record Book  (SIRB) (မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (ဆ) ဓါတပံု် (၄) ပံု (၂.၅ စင်တမီီတာ x  ၃ စင်တမီီတာ)၊ 

 (ဇ) သတမှ်တပ်င်လယ်ြပင်လုပ်သက ်ြပည့်မီေကာင်း အတည်ြပေထာကခ်စံာ  (မူရင်း  

  င့်ှမိတ)  

(သုိမဟတု်) 

  Result Sheet (မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (ဈ)  ပထမအရာရိှ (အိမ်နးီချင်းသွား) ကမ်းကျင်မလက်မှတ(်CoC)(မူရင်းင့်ှမိတ)   

(သုိမဟတု်) 

  အရာရိှ (ိုင်ငံြခားသွား) ကမ်းကျင်မလက်မှတ ်(CoC) (မူရင်းင့်ှမိတ) 

(သုိမဟတု်) 



  ပထမအရာရိှ (ြမနမ်ာကမ်းိုးတနး်သွား) အဆင့်(၂) ကမ်းကျင်မလကမှ်တ ် (မူရင်း 

  င့်ှမိတ)  

(သုိမဟတု်) 

  ေရယာဉ်မှးပါမစ ်င့်ှ ပ့ဲင်ှးလကမ်တှ(်မူရင်းှင့်မိတ) ှင့် 

  (ည) ေငွသွင်းချလံ (သုိမဟတု်) ေငွသင်ွးပီးေကာင်း အေထာက်အထား။ 
 

လကမှ်တ်သကတ်မ်းတိုးရန ်ေလာကထ်ားရာတင်ွ- 

(၅) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်- 

 (က)  ကာယကံရှင်၏ေလာက်လာ၊ 

 (ခ)      ိုင်ငံသားစစိစေ်ဆးေရးကတြ်ပား (မိတ)၊ 

 (ဂ)    ပထမအရာရိှ(ြမန်မာ့ကမ်းိုးတနး်သွား)လကမှ်တ ်(မူရင်းှင့်မိတ)၊ 

 (ဃ) သကတ်မ်းရိှ မျကစ်စိစေ်ဆးေအာင်ြမင်ေကာင်းလကမှ်တ ်(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (င)    ဓါတပံု် (၂) ပံု (၃၂ မီလီမီတာ x  ၄၀ မီလီမီတာ)၊ င့်ှ 

 (စ)   ေငွသွင်းချလံ (သုိမဟတု)် ေငွသွင်းပီးေကာင်း အေထာက်အထား။ 
 

လကမှ်တေ်ပျာကဆ်ုံးြခင်းအတကွ ်လကမှ်တအ်သစ ်ြပနလ်ည်ထုတယ်ရူနေ်လာကထ်ားရာတင်ွ- 

(၆) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်- 

 (က) ကာယကံရှင်၏ေလာက်လာ၊ 

 (ခ) ကာယကံရှင်၏ ကျမ်းကျနိလ်ာ၊  

 (ဂ) ိုင်ငံသားစစိစေ်ဆးေရးကတြ်ပား (မိတ)၊ 

 (ဃ) ပထမအရာရိှ(ြမနမ်ာ့ကမ်းိုးတနး်သွား)လကမှ်တ ်(မိတ)၊ 

 (င) သကတ်မ်းရိှမျကစ်စိစေ်ဆးေအာင်ြမင်ေကာင်းလကမှ်တ ်(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (စ)     ဓါတပံု် (၂) ပံု (၃၂ မီလီမီတာ x  ၄၀ မီလီမီတာ)၊ 

 (ဆ) ေငွသွင်းချလံ (သုိမဟတု်) ေငွသင်ွးပီးေကာင်း အေထာက်အထား၊ 

 (ဇ) လကမှ်တ်ေပျာကဆ်ုံးြခင်းအတကွ ်   သတင်းစာေကာ်ြငာ၊   ရပ်ကွက်င့်ှ   ရဲစခနး် 

  ေထာကခ်စံာ င့်ှ 

 (ဈ) ေငွသွင်းချလံ (သုိမဟတု်) ေငွသင်ွးပီးေကာင်း အေထာက်အထား။   


