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၁၉ ရက်

ေကညာချက် (၂/၂၀၂၀)
အေကာင်းအရာ။

Coronavirus
ေနာက်ဆက်တဲွ

Disease

2019

(COVID-19)

အကျိုးဆက်များအရ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ

ပျံ့ပွားမနင
ှ ပ
့် တ်သက်၍

နိင
ု င
် တ
ံ ကာေရယာဉ်များေပါတွင်

ြမန်မာသေဘင်္ာသားများ၏

ကမ်းကျင်မ

လက်မှတ် (All in One CoC Booklet)၊ တတ်ကမ်းမလက်မတ
ှ ် (All in One
CoP Booklet) နှင့် Medical Certificate များအား သက်တမ်း တိးု ြမှငြ့် ခင်း
ဆိင
ု ရ
် ာလမ်းညနခ
် ျက် ထုတ်ြပန်ြခင်း။
၁။

ယခုအခါ ကမ္ဘာ့ကပ်ေရာဂါအြဖစ် ပျံ့ပွားကူးစက်လျက်ရှိေသာ Coronavirus (COVID-19)

ကာကွယ်တားဆီးေရးအစီအမံများနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ အေရးေပါဥပေဒများ
ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ ကာကွယ်တားဆီးေရးအစီအမံများ ချမှတ်ြခင်း၊ ေလေကာင်း၊ ေရေကာင်းနှင့်
ကုန်းတွင်းနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ဝင်ေရာက်မများ၊ ကုန်စည်တင်ပို့မ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပိတ်ပင်
ြခင်း၊ ကန့်သတ်ြခင်းနှင့်စိစစ်ြခင်းများအား ြပုလုပ်လာကပါသည်။ ေနာက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်
အေနြဖင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘင်္ာများ တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံသို့ ဝင်ထွက် သွားလာြခင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ေအာက်ပါအကျိုးဆက်များ ြဖစ်ေပါလျက်ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်(က) ဆိပက
် မ်းဝင်ထက
ွ ခ
် င
ွ ့် (Port Clearance) စိစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကန့်ကာ
ေစြခင်း၊
(ခ)

ေရယာဉ်ဝန်ထမ်းများ၏ ကမ်းဆင်းခွင့် (Shore Leave) အား ပိတ်ပင်ြခင်း၊

(ဂ)

သေဘင်္ာများ ကုန်စည်တင်ပို့မများ ကန့်သတ်ြခင်း၊ ေရ၊ စားနပ်ရိကာနှင့် စက်သုံးဆီ
ြဖည့်တင်းမ ကန့်သတ်ြခင်း၊ ပိတ်ပင်ြခင်း၊

(ဃ) သေဘင်္ာများ ဝင်ထွက်သွားလာေသာ ဆိပ်ကမ်းများ၏ ေရာဂါပျံ့ပွားမ အေြခအေန
နှင့် ေရယာဉ်ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရး အေြခအေနေကာင့် ဆိပ်ကမ်းဝင်ေရာက်
မ ပိတ်ပင်ြခင်း။

၂
(င)

ေရယာဉ်ဝန်ထမ်းများ လဲလှယ်ြခင်း (Crew Change) မြပုလုပ်ရန် ဆိပ်ကမ်းများမှ
သတ်မှတ်ြခင်း၊

(စ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလေကာင်းလိုင်းများမှ ေရာဂါပျံ့ပွားမ ြဖစ်ပွားေသာ နိုင်ငံ
များမှ နိုင်ငံသားများအား ကန့်သတ်ြခင်း၊ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေသာ နိုငင
် ံများအား
ပျံသန်းမ မြပုလုပ်ြခင်း၊ Transit Flight များ ခွင့်မြပုြခင်းများ ြပုလုပ်လာပါသည်။

၂။

သို့ြဖစ်ပါ၍

နိုင်ငံတကာေရယာဉ်များေပါတွင်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ

ေရယာဉ်

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် စာချုပ်သက်တမ်းြပည့်ချိန်တွင် Sign Off ြပုလုပ်ရန် ကန့်ကာမများ
ြဖစ်ေပါလာရပါသည်။ အကျိုးဆက်အေနြဖင့် ကမ်းကျင်မလက်မှတ်များ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးြခင်း၊
စာချုပ် သက်တမ်းများ ကုန်ဆုံးြခင်းများ ကုံေတွ့လာရပါသည်။ ထို့ေကာင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ေရေကာင်းအဖွဲ့ (IMO) မှ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသီးသီးအား လိုအပ်ေသာ အစီအမံများ ြပုလုပ်နိုငရ
် န်
Guideline များ ချမှတ်ြခင်း၊ Flag State၊ Port State MoU များမှ ေရယာဉ်စစ်ေဆးမများတွင်
ေရယာဉ်ဝန်ထမ်းများ၏ ကမ်းကျင်မလက်မှတ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ေရယာဉ်၏ Survey နှင့်
Certificate များ သက်တမ်းတိုးြမှင့်ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အစီအမံများ ြပုလုပလ
် ာက
ပါသည်။
၃။
သည်

ပိေ
့ု ဆာင်ေရးနှငဆ
့် က်သယ
ွ ေ
် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ေရေကာင်းပို့ေဆာင်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန
Coronavirus

ြမန်မာသေဘင်္ာများနှင့်

(COVID-19)
နိုင်ငံြခား

ပျံ့ပွားမ
အလံတင်

ေနာက်ဆက်တွဲ

အကျိုးဆက်များေကာင့်

သေဘင်္ာများေပါတွင်

လက်ရှိ

တာဝန်

ထမ်းေဆာင်လျက် ရှိကေသာ ြမန်မာသေဘင်္ာသားများ၏ CoC/CoP နှင့် Medical Certificates
များ၏ သက်တမ်းကုနဆ
် းံု ြခင်းများအတွက် အချိန်မီသက်တမ်းတိုး မေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်းများ
ြဖစ်ေပါလာပါက သက်ဆိုင်ရာ SRPS ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်က ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစီအမံများ
အတိုင်း လာေရာက် ေလာက်ထားနိုင်ေကာင်းနှင့် ယာယီ သက်တမ်း တိုးြမှင့်ေပးြခင်းကို
ေဆာင်ရက
ွ ေ
် ပးသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လိုအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ

- သက်ဆိုင်ရာ SRPS ကုမ္ပဏီမှ ေလာက်လာ
- သက်တမ်တးုိ

ေလာက်ထား

လိုသည့်

လက်မှတ် မိတူ
- သက်တမ်း

တိုးြမှင့်ပီးြဖစ်ေသာ

(Contract) မိတူ
- CDC မိတူ
DMA Notice (covid-19)
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၃
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ထ
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ေ

လုံ ခံေရး
ှင့်ပတ်ဝန်းးကျင်ထိန်းသိ
သမ်းေရး
ဌာနခွဲ (SS
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လက်မတ်
တ
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ဖုန်းနံပါတ်
တ်

- ၀၁-၉၅၅၈
၈၉၀၇

Email

- certificatte@dma.ggov.mm
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ကိုကိုိုင်-န်ကားေ
ေရးမှး
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ငသ
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း
ဲ၊
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း
ဂျင်နယာဌာနခွ
ယ
ီ
ဲ၊
သေဘာသာားဌာနခွဲ၊
ုံးလက်ခံ၊
ေမာ။
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