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         ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၁၆ ခ�ုစှ၊် ေမလ          ရက် 
 

��န်က� ားချက် ( ၁/၂၀၁၆ ) 
 

အေက� ာငး်အရာ။ စက်မဲ့ကုန်တဲွ (Cargo Barge)များအား တုိငး်တာစစ်ေဆးမ� (Survey) ခံယူ 
 ခြ င်း�ှင့် သက်ဆုိငရ်ာ လက်မတ်ှများ ထုတ်ယူခြ င်းဆုိငရ်ာ ��န်က� ားချက်  

 

၁။ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနသည ်  မြ န်မာ�ိုငင်ကံုန်သည်သေ �ဘာအကဥ်ပေဒ 
(Myanmar Merchant Shipping Act) ပဒုမ် ၂၉၄(ခ)၊ ပဒုမ်ခွဲ (ခ) �ငှ့်  ပြ ညတွ်ငး် 
ေရေက� ာငး်သာွးေရယာဥ်ဥပေဒ ပဒုမ် ၆၁၊ ပဒုမ်ခွဲ (ခ) တုိ� အရ အပ�်ငှး်ထားေသာလပုပ်ိုငခ်ငွ်မ့ျားကို 
ကျင့်သုံး၍ ပို�ေဆာငေ်ရး�ငှ့် ဆကသ်ယွေ်ရးဝန်က� းီဌာန၏ သေဘာတညူခီျက်ဖြ င့် ဤ��န်က� ားချက် 
ကို ထတု်ပြ နလ်ိုကသ်ည။် 
 

၂။  မြ န်မာ့ကမး်�ုိးတန်းသွားစက်မဲ့ကုန်တဲွများသည ်  မြ န်မာ�ိုငင်ကံန်ုသညသ်ေ �ဘာ အကဥ်ပေဒ 
ပဒုမ် ၂၂၄ ပါ Load line Certificate�ငှ့် ပဒုမ် ၂၄၅ (ဂ) ပါ Safety Certificates များအား 
ရယ�ူိုငရ်န်အတွကလ်ညး်ေကာငး်၊  ပြ ည်တွငး်ေရေက� ာင်းသွားစက်မဲ့ကုန်တဲွများသည်  ပြ ညတ်ငွ်း 
ေရေက� ာငး်သာွး ေရယာဥဥ်ပေဒ ပဒုမ် ၈၊ ပဒု်မခွဲ(က) ပါေရယာဥအ်��ရာယ် ကငး်ရှငး်ေက� ာငး် 
လကမ်တ်ှရယ�ူိုင်ရနအ်တွကလ်ညး်ေကာငး် ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနတွင် 
သတ်မှတ်ချကမ်ျားအတိုင်း ေလ�ာကထ်ားပ� းီ တုိငး်တာစစေ်ဆးမ� (Survey) ခယံရူမည်ဖြ စသ်ည။် 
 

၃။ အဆုိပါ စကမ်ဲ့ကနုတ်ွဲများသည် ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဥးီစးီဌာနမှ သတ်မတှ် 
ချကမ်ျား�ငှ့်အညီ သကဆ်ိုင်ရာလကမ်ှတ်များ ရယ�ူိုင်ရန်ေလ�ာကထ်ားခြ ငး်၊  တုိငး်တာစစေ်ဆးမ� 
(Survey) ခယံူခြ ငး်�ငှ့် လကမ်တ်ှထုတ်ယူခြ ငး်တုိ�ကို ေအာက်ပါအတိငုး် ေဆာင်ရွက်ရမည ်ဖြ စ်သည ်- 
 

 (က) တည်ေဆာက်ပ� းီ စက်မ့ဲကုန်တဲွများ 
 

  (၁) တညေ်ဆာက်ပ� းီ စကမ်ဲ့ကန်ုတဲွများ၏ သကဆုိ်င်ရာ လကမ်တှမ်ျား ရယူ�ိုငရ်န် 
ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ� ဦးစးီဌာနသို� ေလ�ာကထ်ားခြ ငး် 

  (၂) တညေ်ဆာက်ပ� းီ စကမ်ဲ့ကန်ုတဲွများအား ေရေပ�၌တုိငး်တာစစေ်ဆးမ� (Float 
Survey) ခယံူခြ ငး် 

  (၃) သကဆုိ်င်ရာလကမ်ှတ်များကို ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ 
ထတ်ုယူခြ ငး် 

 

 (ခ) တည်ေဆာက်ဆဲစက်မ့ဲကုန်တဲွများ 
 

  (၁) တညေ်ဆာက်ဆဲစကမ်ဲ့ ကန်ုတဲွ၏ ေရယာဥပ်ုံစအံားေရးဆဲွ၍ အတည်ပြ �ချက ် ရရိှ 
ရန် ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာင်ေရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနသို� ေလ�ာက်ထား ခြ ငး် 

  (၂) တညေ်ဆာက်ဆဲ စကမ်ဲ့ကန်ုတဲွ၏ သကဆုိ်င်ရာ လကမ်တ်ှများ ရယူ�ိုငရ်န် 
ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ� ဦးစးီဌာနသို� ေလ�ာကထ်ားခြ ငး် 
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  (၃) တညေ်ဆာက်ဆဲစကမ်ဲ့ကုန်တဲွအား လန်ွးကျငး်ေပ�၌ တုိငး်တာစစေ်ဆးမ� (Dock 

Survey) ခယံူခြ ငး် 
  (၄) တညေ်ဆာက်ဆဲစကမ်ဲ့ကုန်တဲွအား ေရေပ�၌ တုိငး်တာစစေ်ဆးမ� (Float Survey) 

ခယံူခြ ငး်၊  
  (၅) သကဆ်ိုင်ရာ  လကမ်တ်ှများကို  ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ 

ထတ်ုယူခြ ငး်  
 

 (ဂ) အသစ်တည်ေဆာက်မည့် စက်မဲ့ကုန်တဲွများ 
 

  (၁) အသစတ်ညေ်ဆာကမ်ည့် စကမ်ဲ့ကုန်တဲွ၏ ေရယာဥပ်ုံစအံား ေရးဆဲွ၍ အတည်ပြ � 
ချကရ်ရိှရန်�ငှ့် ေရယာဥ်တညေ်ဆာကခ်ငွ့်ရရှရိန် ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး 
��န်က� ားမ� ဦးစးီဌာနသို� ေလ�ာကထ်ားခြ ငး် 

  (၂) ေရယာဥ်တညေ်ဆာကရ်န်ခငွ့် ပြ �ချက် ရရှိပ� းီေနာက ် သကဆုိ်ငရ်ာလကမ်ှတ်များ 
ရယရူန် ေလ�ာကထ်ားခြ င်း�ငှ့် ေရယာဥ်အားစတင်တညေ်ဆာက်ခြ ငး် 

  (၃) အသစတ်ညေ်ဆာကသ်ည့် စကမ်ဲ့ကနုတွ်အဲား လန်ွးကျငး်ေပ�၌ တုိငး်တာ 
စစေ်ဆးမ� (Dock Survey) ခယံူခြ ငး် 

  (၄) အသစတ်ညေ်ဆာကသ်ည့် စကမ်ဲ့ကုန်တွဲအား ေရေပ�၌ တုိငး်တာစစေ်ဆးမ� 
(Float Survey) ခယံူခြ င်း 

  (၅) အသစတ်ညေ်ဆာက်ပ� းီစးီသည့် စကမ်ဲ့ကုန်တွ၏ဲ သကဆုိ်င်ရာ လကမ်တ်ှများ ကို 
ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ� ဦးစးီဌာနမှ ထတ်ုယူခြ ငး်  

 
 
 

 

 

     ေမာငေ်မာငဦ်း 
     ��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်  
 

 ဖြ န်� ေ၀ ခြ င်း  
 

ဥက�ဌ 
 ပြ ညတ်ငွး်ေရေက� ာငး်သာွးေရယာဥပ်ိငုရ်ငှမ်ျားအသငး်  
 
မိတ� �ကုိ - 

ပို�ေဆာငေ်ရး�ငှ် ့ဆကသ်ွယေ်ရးဝန်က� းီဌာန 
ဥပေဒ�ငှ့်နညး်ပညာစမံျားဌာနခွဲ  
ေရေက� ာငး်ဌာနခဲွ 
ေရေက� ာငး်အငဂ်ျင်နီယာဌာနခွဲ 
ေရေက� ာငး်လပုင်နး်ဌာနခဲွ 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 

 ပြ ည်နယ်/ တိုငး်ေဒသက� းီများရိှ အသင်းခွဲများမှ 
တစ်ဆင့် သက်ဆိုငရ်ာေရယာဥပ်ိုငရှ်ငမ်ျားသုိ� အသေိပး 
အေက� ာင်းက� ားသွား�ုိငေ်ရးေဆာင်ရွကေ်ပး�ိုငပ်ါရန ်
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