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ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
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ရက်စွဲ၊၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်

ေက
ြ ြငာချက် (၂ /၂၀၁၆ )
အေက
ြ ာင်းအရာ။

Verified Gross Mass (VGM) ေက
ြ ြငာနိုင်ေရးအတွက် Weighing
Equipment စစ်ေဆးမည့်အဖွဲ့အစည်းများအား အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်
ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာကိစ္စ

၁။ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာေရေက
ြ ာင်းအဖွဲ့ချုပ် (International Maritime Organization,
IMO) ၏ ကွန်ဗင်းရှင်းတစ်ခု ြဖစ်ေသာ International Convention on Safety of Life at Sea,
1974 ၏ေနာက်ဆက်တွဲ ြပင်ဆင်ချက် IMO Resolution MSC.380(90) အရ အသစ်ထည့်သွင်း
သည့် အခန်း ၆၊ စည်းမျဥ်း ၂ ၏ စာပိုဒ် (၄) မှ (၆) သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁) ရက်ေန့တွင်
စတင်အာဏာ သက်ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ြပင်ဆင်ချက်အရ ကုန်များကို ကွန်တိန်နာ
(Container) များတွင်ထည့်သွင်းြပီး သေဘာမျ
င်္ ားဖ
ြ င့်ပို့ေဆာင်ရာတွင် ကုန်တင်ပို့သူ(Shipper)များ
သည် ကုန်တင်ပို့သည့် ကွန်တိန်နာ (ကုန်ပစ္စည်းများအပါအဝင်) စုစုေပါင်းအေလးချိန် (Verified
Gross Mass)ကို အတိအလင်း ေက
ြ ြငာေပးရန် လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။ ေရေက
ြ ာင်း ပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာနသည် ကုန်တင်ပို့သည့် ကွန်တိန်နာ စုစုေပါင်း
အေလးချိန် ေက
ြ ြငာေပးနိုင်ေရးကိစ္စအတွက် ကုန်တင်ပို့သူ (Shipper) များ လိုက်နာေဆာင်ရွက်
နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် Marine Guidance (1/2016) ကို ၁၅-၆-၂၀၁၆ ရက်ေန့တွင်
ထုတ်ြပန်ခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Guidance အရ Shipper များ အသုံးြပုသည့် ကုန်ပစ္စည်း
ချိန်တွယ်ေသာ (Weighing Equipment) များသည် သက်တမ်းရှိေသာ Calibration and
Verification Certificate များရရှိထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၃။ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာနသည် အဆိုပါ ကိစ္စရပ်အတွက် အေလး
ချိန်တွယ်သည့်ကိရိယာ (Weighing Equipment) များကို စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ချိန်ညှိြခင်းများ
ေဆာင်ရွက်ြပီး သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီေသာ Weighing Equipment များကို
အတည်ြပုလက်မှတ် (Calibration and verification certificate) များထုတ်ေပးသွားမည်
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ (Weighing Equipment) များ အတွက် အတည် ြပုလက်မှတ် (Calibration
and Verification Certificate) များထုတ်ေပးခ
ြ င်းကိစ္စကို
စံချိန်စံညွှန်းြပည့်မီသည့် အဖွဲ့
အစည်း/ အသင်းအဖွဲ့အား အသိအမှတ် ြပု တာဝန်ေပးအပ် ြပီး ေရေက
ြ ာင်း ပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှု
ဦးစီးဌာနကိုယ်စား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၄။ သို့ပါ၍ Weighing Equipment များအား စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ မှန်ကန်မှုရှ/ိ မရှိ ချိန်ညှိ
စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် အတည် ြပုလက်မှတ် (Certified Certificate) များ ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းများအားေဆာင်ရွက်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး
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ညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာနသို့ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အေထာက်အထားများနှင့် ေလျှာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါ
သည် (က) ေလျှာက်ထားသည့် ကုမဏ
္ပ ီ/ အဖွဲ့အစည်းအမည်
(ခ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ
(ဂ) စစ်ေဆးမှုကိုတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည့်သူ၏အမည်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ
(ဃ) စစ်ေဆးမှုကိုေဆာင်ရွက်မည့် အဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ
(င) စစ်ေဆးမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
(စ) စစ်ေဆးရာတွင်အသုံးြပုမည့်ကိရိယာများ၏ သက်တမ်းရှိ လက်မှတ် (Valid
Certificate) မိတ္တူ
(ဆ) စစ်ေဆးမှု ေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် Quality Assurance လက်မှတ်မိတ္တူ
(ဇ ) ဌာနကိုယ်စား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်ေပးမည့် လုပ်ငန်းများ
(ဈ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံ (Insurance) ထားရှိမည့် အစီအမံ
၅။ အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်းများသည် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး
ညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်တမ်း(၂)နှစ်ရှိေသာ သေဘာတူစာချုပ် (Contract) ချုပ်ဆိုြပီး
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့် ြပုသွားမည် ြဖစ် ြပီး အဆိုပါကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်းများအား လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်ခွင့် ြပုေက
ြ ာင်းဌာန၏ website ြဖစ်ေသာ www.dma-mm.org တွင် ေဖာ် ြပထားမည်
ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုထားသည့်ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်းများသည် စာချုပ်သက်တမ်း
ကာလအတွင်း ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာန၏ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးမှုများ
ကို ခံယူသွားရမည် ြဖစ် ြပီး စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရိှ ြခင်း၊ လိုက်နာမှုမရှိြခင်းများ
စိစစ်ေတွ့ရှိရပါက လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို ပယ်ဖျက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၆။ Weighing Equipment များ၏ ချိန်တွယ်မှုများသည် International System Units (SI)
အရသာ ေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။

(ပု)ံ ေမာင်ေမာင်ဦး
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်

