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ရက်

��န် �ကားချက် ( ၁/၂၀၁၆ )
အေက
� ာင်းအရာ။ စက်မဲ့ကုနတ
် ွဲ (Cargo Barge)များအား တိုင်းတာစစ်ေဆးမ� (Survey) ခံယူ
ြခင်း�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ ထုတ်ယူြခင်းဆိုင်ရာ ��န် �ကားချက်
၁။ ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာ�ိုင်ငံကုန်သည်သေဘာအက်
�
ဥပေဒ
(Myanmar Merchant Shipping Act) ပုဒ်မ ၂၉၄(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) �ှင့် ြပည်တွင်း
ေရေက
� ာင်းသွားေရယာဥ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို� အရ အပ်�ှင်းထားေသာလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို
ကျင့်သုံး၍ ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန် �ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဤ��န် �ကားချက်
ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
၂။
ြမန်မာ့ကမ်း�ိုးတန်းသွားစက်မဲ့ကုန်တွဲများသည် ြမန်မာ�ိုင်ငံကုန်သည်သေဘာ� အက်ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၂၂၄ ပါ Load line Certificate�ှင့် ပုဒ်မ ၂၄၅ (ဂ) ပါ Safety Certificates များအား
ရယူ�ိုင်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်းေရေက
� ာင်းသွားစက်မဲ့ကုန်တွဲများသည် ြပည်တွင်း
ေရေက
� ာင်းသွား ေရယာဥ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က) ပါေရယာဥ်အ��ရာယ် ကင်းရှင်းေက
� ာင်း
လက်မှတ်ရယူ�ိုင်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနတွင်
သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ေလ�ာက်ထားပ
� ီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမ� (Survey) ခံယူရမည် ြဖစ်သည်။
၃။ အဆိုပါ စက်မဲ့ကုန်တွဲများသည် ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်
ချက်များ�ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ ရယူ�ိုင်ရန်ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း၊ တိုင်းတာစစ်ေဆးမ�
(Survey) ခံယူြခင်း�ှင့် လက်မှတ်ထုတ်ယူြခင်းတို�ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည် (က) တည်ေဆာက်�ပီး စက်မဲ့ကုန်တွဲများ
(၁) တည်ေဆာက် �ပီး စက်မဲ့ကုန်တွဲများ၏ သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ ရယူ�ိုင်ရန်
ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး��န် �ကားမ� ဦးစီးဌာနသို� ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း
(၂) တည်ေဆာက် �ပီး စက်မဲ့ကုန်တွဲများအား ေရေပ�၌တိုင်းတာစစ်ေဆးမ� (Float
Survey) ခံယူြခင်း
(၃) သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များကို ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ
ထုတ်ယူြခင်း
(ခ) တည်ေဆာက်ဆဲစက်မဲ့ကုန်တွဲများ
(၁) တည်ေဆာက်ဆဲစက်မဲ့ ကုန်တွဲ၏ ေရယာဥ်ပုံစံအားေရးဆွဲ၍ အတည်ြပ�ချက် ရရှိ
ရန် ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနသို� ေလ�ာက်ထား ြခင်း
(၂) တည်ေဆာက်ဆဲ စက်မဲ့ကုန်တွဲ၏ သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ ရယူ�ိုင်ရန်
ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး��န် �ကားမ� ဦးစီးဌာနသို� ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း
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(၃) တည်ေဆာက်ဆဲစက်မဲ့ကုန်တွဲအား လွန်းကျင်းေပ�၌ တိုင်းတာစစ်ေဆးမ� (Dock
Survey) ခံယူြခင်း
(၄) တည်ေဆာက်ဆဲစက်မဲ့ကုန်တွဲအား ေရေပ�၌ တိုင်းတာစစ်ေဆးမ� (Float Survey)
ခံယူြခင်း၊
(၅) သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များကို ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ
ထုတ်ယူြခင်း
(ဂ) အသစ်တည်ေဆာက်မည့် စက်မဲ့ကုန်တွဲများ
(၁) အသစ်တည်ေဆာက်မည့် စက်မဲ့ကုန်တွဲ၏ ေရယာဥ်ပုံစံအား ေရးဆွဲ၍ အတည်ြပ�
ချက်ရရှိရန်�ှင့် ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခွင့်ရရှိရန် ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး
��န် �ကားမ� ဦးစီးဌာနသို� ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း
(၂) ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ရန်ခွင့်ြပ�ချက် ရရှိ�ပီးေနာက် သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ
ရယူရန် ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း�ှင့် ေရယာဥ်အားစတင်တည်ေဆာက် ြခင်း
(၃) အသစ်တည်ေဆာက်သည့် စက်မဲ့ကုန်တွဲအား လွန်းကျင်းေပ�၌ တိုင်းတာ
စစ်ေဆးမ� (Dock Survey) ခံယူြခင်း
(၄) အသစ်တည်ေဆာက်သည့် စက်မဲ့ကုန်တွဲအား ေရေပ�၌ တိုင်းတာစစ်ေဆးမ�
(Float Survey) ခံယူြခင်း
(၅) အသစ်တည်ေဆာက်�ပီးစီးသည့် စက်မဲ့ကုန်တွဲ၏ သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ ကို
ေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရး ��န် �ကားမ� ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ယူြခင်း

ေမာင်ေမာင်ဦး
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
ြဖန်�ေ၀ြခင်း
ြပည်နယ်/ တိုင်းေဒသက
� ီးများရှိ အသင်းခွဲများမှ
ဥက� ဌ
တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာေရယာဥ်ပိုင်ရှင်များသို� အသိေပး
ြပည်တွင်းေရေက
� ာင်းသွားေရယာဥ်ပိုင်ရှင်များအသင်း အေက
� ာင်း �ကားသွား�ိုင်ေရးေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်ပါရန်
မိတ��ကို ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန် �ကီးဌာန
ဥပေဒ�ှင့်နည်းပညာစံများဌာနခွဲ
ေရေက
� ာင်းဌာနခဲွ
ေရေက
� ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ
ေရေက
� ာင်းလုပ်ငန်းဌာနခဲွ
ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသက
� ီး�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်ြမန်မာပ
ြ ည်)
ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသက
� ီး�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက် ြမန်မာပ
ြ ည်)
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