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         ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၁၆ ခ�ုစှ၊် �ိုဝငဘ်ာလ        ရက် 
 

��န်က� ားချက် ( ၄/၂၀၁၆ ) 
 

အေက� ာငး်အရာ။ ေရယာဥ် အ��ရာယ်ကငး်ရှင်းေက� ာင်းလက်မှတ် သက်တမး်ကုန်ဆံုးသည့် ခရီးသည် 
တင်ေရယာဥ်များ (Unberthed Passenger Ship များမပါ) အား လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရပဆုိ်ငး်ထားရန်ကိစ�  

 

၁။ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနတွင် မတ်ှပုတံငထ်ားသည့် ေရယာဥမ်ျားအနက် 
ခရီးသညတ်ငေ်ရယာဥမ်ျား (Unberthed Passenger Ship များမပါ) သညဌ်ာန၏ တုိငး်တာ 
စစေ်ဆးမ� (Survey) ခယံ၍ူ ေရယာဥ် အ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေက� ာငး် လကမ်ှတ်များဖြ စသ်ည့်  ပြ ညတ်ငွး် 
ေရေက� ာငး်သာွး ခရီးသညတ်င် ေရယာဥမ်ျားအတွက် စစေ်ဆးပ� းီေက� ာင်း သကေ်သခလံကမ်တ်ှ�ှင် ့ 
ကမး်�ိုးတန်းသွား ခရီးသညတ်င် ေရယာဥမ်ျားအတွက် Load Line Certificate �ငှ့် Safety 
Equipment Certificate များထုတ်ယူခြ ငး်ကို ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည်။ ထို�ပြ ငအ်ဆုိပါလကမ်ှတ် 
များရရိှပ� းီေနာက် ေရေက� ာငး်ဖြ င့် သယယ်ူပို�ေဆာငေ်ရးလပုင်န်း ေဆာငရွ်က�်ိုင်ရန်အတွက် လပုင်န်း 
လိုငစ်ငသ်က်တမး်တိုးခြ င်းတုိ�ကိုလညး်ေဆာငရွ်က်လျကရှ်ပိါသည။် ထိုသို�ေဆာင်ရွက်ရာတငွတ်ိုငး်တာ 
စစေ်ဆးမ� (Survey) ခံယူ ခြ ငး် ေနာကက်ျသဖြ င့် လက််မှတ်များ၏ သကတ်မး်ကနုဆု်းံ  ခြ ငး်၊ တုိငး်တာ 
စစေ်ဆးေရးမ�ှး (Surveyor) ၏မတ်ှချက်အရ လိုအပခ်ျကမ်ျားကို ပြ �ပြ င် ေဆာငရွ်က်ပ� းီ စစေ်ဆးမ� 
 ပြ န်လညခ်ယံူရသဖြ င့် လကမ်တ်ှများ၏သက်တမ်း ကန်ုဆံုး ခြ ငး်တုိ�ဖြ စေ်ပ�လျကရှ်ေိက� ာငး် ေတွ�ရိှရပါ 
သည။်  
 

၂။  ထို�အတူ ေရယာဥအ်��ရာယက်ငး်ရငှး်ေက� ာငး်လကမ်တ်ှများ ရရိှခြ ငး်မရှေိသးသဖြ င့် လပုင်န်း 
လိုငစ်ငသ်က်တမး်တိုးခြ င်းကို ေဆာင်ရွက�်ိငုမ်�မရိှ ခြ ငး်၊ လပုင်န်းလိငုစ်င် သကတ်မး်ရှိေသာ်လညး် 
ေရယာဥ်အ��ရာယ်ကငး်ရှငး်မ�အေခြ အေနအရ ခတ်ုေမာငး်ခငွ့်မရိှသဖြ င့် လပုင်န်းေဆာင်ရွက�်ိုငခ်ွင့် 
မရိှခြ ငး်တုိ�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစမည်ဖြ စပ်ါသည။် ဌာနအေနဖြ င့်လညး် လပု်ငန်းလိုငစ်ငက်ို ေရယာဥ် 
အ��ရာယ် ကငး်ရှငး်ေ က� ာငး်လကမ်ှတ်၏ ခငွ့်ပြ �သကတ်မး်အတွကသ်ာ လပုင်နး်ေဆာငရွ်ကခ်ငွ့်ရိှ 
ေက� ာငး်ေဖာ်ပြ ၍ ထတ်ုေပးလျကရိှ်ပါသည။် အဆုိပါလကမ်ှတ်�ငှ့် လိုင်စငမ်ျား သကတ်မး်ကုန်ဆံုး 
ေနပါက ေရယာဥခ်ုတ်ေမာငး်ခငွ့်�ငှ့် လပုင်န်းေဆာင်ရွကခ်ငွ့်ကို ဌာနကခငွ့်ပြ �ေပး�ိုငမ်ည် မဟုတ် 
သဖြ င့် ေရယာဥပ်ိုင်ရှငမ်ျားသည် ေရယာဥအ်��ရာယက်ငး်ရငှး်ေက� ာငး်လကမ်တ်ှအတွက် တုိငး်တာ 
စစေ်ဆးမ� ခယံ ူခြ ငး် (Survey) �ငှ့် လပုင်န်းလိငုစ်ငသ်ကတ်မး်တုိး ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်များကို သကတ်မး် 
မကန်ုဆံုးမီ ေဆာင်ရွက်ထားရန်လိုအပပ်ါသည။်  
     
Dma Directive (4-2016) 

mailto:dgdma@myanmar.com.mm
mailto:dma.myan@gmail.com


2 
 
၃။  သို�ဖြ စ်ရာ ခရီးသည်တငေ်ရယာဥမ်ျား (Unberthed Passenger Ship များမပါ) အား 
တုိငး်တာစစေ်ဆးခြ ငး် (Survey) ကို တာဝန်ယ ူ ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှသည့် ေရေက� ာငး်ဌာနခွဲ�ငှ ့် 
ေရေက� ာငး်အငဂ်ျင်နီယာဌာနခွတဲို�သည် ေအာက်ပါအတိုငး် ေဆာင်ရွက်သာွးရန် အေက� ာငး်က� ားပါ 
သည-် 
 

 (က) ခရီးသညတ်ငေ်ရယာဥမ်ျား၏ ေရယာဥ်အ��ရာယ ် ကငး်ရှငး်ေက� ာငး် လကမ်တှ် 
သကတ်မး် မကန်ုဆုံးမီ (၂) လက� �ိတင၍် တုိင်းတာစစေ်ဆးမ� (Survey) ခယံရူန် 
ေရယာဥပ်ိုင်ရှငထ်ံ အေ က� ာငး် က� ားခြ ငး် ေဆာင်ရွကသ်ွားရန် 

 

 (ခ ) ေရယာဥ်အ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေက� ာငး်လကမ်ှတ်သကတ်မး် ကန်ုဆံုးသွားသည့် ေရယာဥ် 
များကို ခတုေ်မာငး်သွားလာခငွ့် ယာယီရပ်ဆုိငး်ထားေက� ာငး် သကဆိ်ငု်ရာ  ပြ ညန်ယ်/ 
တုိငး်ေဒသက� းီများရိှေရေ က� ာငး်ပို� ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ုံးများသို� အေက� ာငး် 
 က� ား ခြ ငး် ေဆာငရ်ကွသ်ွားရန် 

 

၄။  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� ီးများရိှ ေရေက� ာငး်ပို� ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ုံးများသည်- 
 

 (က) ေရယာဥ်အ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေက� ာငး် လက််မှတ်သကတ်မး် ကန်ုဆုံးသာွးသည့် ခရီးသည် 
တငေ်ရယာဥမ်ျားကို ခတ်ုေမာငး်သာွးလာခငွ့်�ငှ့်လုပင်န်းေဆာငရ်ကွခ်ငွ့် ယာယရီပ်ဆုိငး် 
ထားရန်�ငှ့် ထိုသို�ရပဆိ်ုငး်ထားေက� ာငး်ကို သကဆုိ်င်ရာ ေရယာဥပ်ိုငရှ်င၊် သကဆုိ်င်ရာ 
ေရယာဥလ်ိုငး်/ အသငး်အဖွဲ��ငှ့် ေရယာဥစ်စေ်ဆးေရး အဖွဲ�များထသံို� လပိမ်ူ၍ 
အေက� ာငး်က� ား ခြ ငး် ေဆာငရ်ကွသ်ွားရန် 

 

 (ခ ) ထိုသို�အေက� ာငး်က� ားရာတွင် ေဒသရိှ  မြ နမ်ာ့ကမး်�ိုးတန်း�ငှ့်  ပြ ည်တွငး်ေရေက� ာငး် 
သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးလုပင်န်းက� းီက� ပေ်ရးအဖွ�ဲအားလညး်ေကာငး်၊ေဒသရိှ အေထေွထွ 
အပုခ်ျ�ပေ်ရး ဦးစးီဌာန�ငှ့် ေရေက� ာငး်ရဲတပ်ဖွဲ�/  မြ န်မာ�ိုငင်ံ ရဲတပဖ်ွဲ�တုိ�အား 
လညး်ေကာငး်၊ သကဆ်ိုငရ်ာ  ပြ ညန်ယ�်ငှ့် တုိင်းေဒသက� းီ �ုံးများဌာနခွဲ (အထက် 
 မြ န်မာပြ ည်) �ငှ့် (ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) တိ�ုအားလညး်ေကာငး် မတိ� �ေပးပို� အေက� ာငး် 
 က� ားခြ ငး် ေဆာငရ်ကွသ်ွားရန် 

 

 (ဂ) ခတ်ုေမာငး်သာွးလာခငွ့် ယာယီ ရပဆိ်ငုး်ထားေသာ ေရယာဥသ်ည် ေရယာဥအ်��ရာယ် 
ကငး်ရှငး်ေက� ာငး် လကမ်တ်ှ�ငှ့် လပုင်န်းလိုငစ်င်များ သကတ်မး် တုိး ခြ ငး်တုိ�ကို 
ေဆာင်ရွက်ပ� းီစးီပါက အထကအ်ပိုဒ် (က) �ငှ့် (ခ) ပါ အဖွဲ�အစညး်များသို� ခတ်ုေမာငး် 
သာွးလာခငွ့်�ငှ့် လပုင်နး်ေဆာင်ရွကခ်ငွ့်  ပြ န်လည်ခငွ့်ပြ � ပ� းီဖြ စေ်က� ာငး် အေက� ာငး်က� ား 
 ခြ ငး် ေဆာင်ရွကသ်ွားရန် 

 

 (ဃ) မမိိ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒ က� းီအတငွး်ရှိ စက်မြ ငး် (၂၀) အထက် ခရီးသညတ်ငေ်ရယာဥ် 
များ၏ စကတ်ပေ်ရယာဥ်ငယ် ခတ်ုေမာငး်သွားလာခငွ့်လကမ်ှတ်သက်တမး် မကန်ုဆံုးမီ 
(၂) လက� �ိတင၍် ေရယာဥစ်စေ်ဆးမ�ခယံူရန် ေရယာဥပ်ိုငရှ်ငထ်သံို� လပိမ်ူ၍ သကဆုိ်င် 
ရာ  မ� �ိ�နယ်အေထေွထွအပုခ်ျ�ပေ်ရးဦးစးီဌာန�ငှ့် သကဆုိ်ငရ်ာ ေရယာဥစ်စေ်ဆးေရး 
အဖွဲ�များသို� မတိ� �ေပးပို� အေက� ာငး်က� ားခြ ငး်၊ လကမ်တ်ှသကတ်မး်ကနုဆု်းံသာွးချိန်တွင် 
ခတ်ုေမာငး်သာွးလာခငွ့် ယာယီရပဆ်ိုငး်ထား ေက� ာငး်အေက� ာငး်က� ားခြ ငး် တုိ�ကို 
ေဆာင်ရွကသ်ာွးရန်  
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 (င ) အဆိုပါေရယာဥ်၏ စကတ်ပေ်ရယာဥင်ယ် ခတ်ုေမာငး် သာွးလာခငွ့်လက်မတ်ှ အသစ် 

ထတ်ုယူခြ ငး်�ငှ့် လပုင်န်းလိုငစ်င် သကတ်မး်တိးု ခြ ငး် ေဆာင်ရွက ်ပ� းီပါက ခတ်ုေမာငး် 
သာွးလာခငွ့်�ငှ့် လပုင်နး်ေဆာင်ရွကခ်ငွ့်  ပြ န်လည်ခငွ့်ပြ �ပ� းီဖြ စေ်က� ာငး် အပိုဒခ်ွဲ (ဃ) 
ပါအတိုငး် အေက� ာငး်က� ားခြ ငး် ေဆာင်ရွကသ်ာွးရန် 

 

၅။  ပြ ညန်ယ�်ငှ့် တုိငး်ေဒသ က� းီ�ုံးများဌာနခွဲ (အထက်မြ န်မာပြ ည်) �ငှ့် (ေအာက် မြ န်မာပြ ည်) တုိ� 
သည ် မမိကိပွက်မဲ�ေအာကရိှ်  ေရေက� ာငး်ပို� ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ� ဦးစးီဌာန�ုံးများ၏ အဆိုပါကစိ� 
အေပ�ေဆာင်ရွကမ်�များကို  က� းီက� ပသ်ာွးရန်ဖြ စ်ပ� းီ ခတ်ုေမာငး်သွားလာခငွ့်ယာယရီပဆ်ိုငး်ထားသည့် 
ခရီးသညတ်ငေ်ရယာဥမ်ျား ခတ်ုေမာငး်သွားလာမ��ငှ့် လပုင်န်းေဆာင်ရွကမ်� မရှေိစေရး အတွက် 
သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီများရိှ ေရေက� ာငး်ပို� ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန �ုံးများ 
က ေဒသရိှမြ န်မာ့ကမး်�ိုးတန်း�ငှ့်  ပြ ည်တွငး်ေရေ က� ာငး်သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးလပုင်နး်  က� ီးက� ပေ်ရး 
အဖွဲ�သို� တင်ပြ ေစပ� းီ အဆိုပါအဖွ�ဲ၏ အစီအစဥ်ဖြ င့်  က� းီက� ပေ်ဆာင်ရွကသ်ာွးေစေရး ကငွး်ဆငး် 
စစေ်ဆးမ�များအပါအဝင် အေလးထား ေဆာင်ရွက်သာွးရန် အေက� ာငး်က� ားပါသည။်  
 
 

 
 
     ေမာငေ်မာငဦ်း 
     ��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်  
 ဖြ န်� ေ၀ ခြ င်း 
 

ေရေက� ာငး်ဌာနခွဲ 
 

ေရေက� ာငး်အငဂ်ျင်နီယာဌာနခွဲ 
 

ေရေက� ာငး်လပုင်နး်ဌာနခွဲ 
 
 

 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ မ��ေလး မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက် မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ရန်ကန်ုတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ ရန်ကုန်မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 

 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ မန်ွပြ ညန်ယ�်ုးံ၊ ေမာ်လမ� �ိင်မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ပခဲးူတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊  ပြ ည်မ� ိ�� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွ(ဲ ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ စစက်ိုငး်တိငုး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ မုံရွာမ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ မေကးွတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ မေကးွမ� �ိ� 
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 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ကချင်ပြ ည်နယ�်ုံး၊ ဗန်းေမာ်မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ တန �သာရီတိငုး်ေဒသက� းီ�ုံး၊  မ� တ်ိမ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ဧရာဝတတိီငုး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ ပသုမိ်မ� �ိ�  
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 

 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ရခိုင်ပြ ညန်ယ�်ုံး၊ စစေ်တွမ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

 

မိတ� �ကုိ 
 ပို�ေဆာငေ်ရး�ငှ်ဆ့ကသ်ွယေ်ရးဝန်က� းီဌာန 
  ပြ ညတ်ငွး်ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး 
 

မမိကွိပက်မဲ� ေအာက် ရိှ  
ေရေက� ာင်း ပို�ေဆာင် 
ေရး��န်က� ားမ�ဦးစီး 
ဌာန �ံုးများသုိ� ထပဆ်င့် 
��န်က� ားသွားရန ်
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