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ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာန
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ရက်စွဲ၊၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်

ေက
ြ ြငာချက် (၃/၂၀၁၆)
အေက
ြ ာင်းအရာ။ Container ြဖင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် Shipper များ Verified Gross Mass
(VGM) ေက
ြ ြငာနိုင်ေရးကိစ္စ
၁။ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာနသည် Verified Gross Mass (VGM)
ေက
ြ ြငာနိုင်ေရးကိစ္စအတွက် ဌာန၏ Marine Guidance (1/2016) နှင့် ေက
ြ ြငာချက် (၂/၂၀၁၆)
တို့အား ထုတ်ြပန်ခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဆိပ်ကမ်းအတွင်း Container ပို့ကုန်များ စီးဆင်းမှု
ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှု မရှိေစေရးကို ရည်ရွယ်လျက် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ေရေက
ြ ာင်းအဖွဲ့ချုပ်
(IMO) ၏ ၂၃-၅-၂၀၁၆ ရက်ေန့တွင် ထုတ် ြပန်ခဲ့ေသာ MSC.1/Circ.1548 အရ Verified Gross
Mass (VGM) ေက
ြ ြငာနိုင်ေရးကိစ္စအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ေအာက်ပါအတိုင်း
ေဆာင်ရွက်သွားရန် ေက
ြ ြငာအပ်ပါသည်(က) သက်ဆိုင်ရာ Port Terminal များသည် မိမိတို့အသုံးြပုလျက်ရှိသည့် Weigh
Bridge များ၏ Valid Maker Certificate သို့မဟုတ် Original Equipment
Manufacturer Certificate သို့မဟုတ် Updated Inspection Document များ
ကို ၁-၇-၂၀၁၆ ရက် ေန့မတိုင်မီ ဌာနသို့တင် ြပ၍ ယာယီအသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်
ထုတ်ယူထားရန်
(ခ ) Container ြဖင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့် Shipper များသည် ဌာနတွင် မှတ်ပုံတင် ြခင်း
အား ဦးစွာေဆာင်ရွက် ြပီး ဌာနက သတ်မှတ်ေပးသည့် Shipper မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အား ေဖာ် ြပ၍ VGM ေက
ြ ြငာခ
ြ င်းကို ေဆာင်ရွက်သွားရန်
(ဂ) အထည်ချုပ်ကုန်ပစ္စည်း (Garment Product) များ တင်ပို့မည့် Shipper များသည်
မိမိတင်ပို့သည့် ကုန်ပစ္စည်းအေလးချိန် မှန်ကန်မှုအတွက် တာဝန်ယူေ ြကာင်း ဌာနသို့
တင်ြပ၍ မှတ်ပုံတင် ြခင်းကိစ္စအား ေဆာင်ရွက်ရန်
(ဃ) အထည်ချုပ်ကုန်ပစ္စည်း (Garment Product) များမှအပ ကျန်ကုန်ပစ္စည်းများကို
Method 2 အား အသုံးြပု၍ တင်ပို့မည့် Shipper များသည် မိမိတင်ပို့မည့်
ကုန်ပစ္စည်းများကို ချိန်တွယ်သည့် Equipment များ၏ အေထာက်အထားများနှင့် မိမိ
တင်ပို့သည့် ပစ္စည်းအေလးချိန် မှန်ကန်မှုအတွက် တာဝန်ယူေ ြကာင်း ဌာနသို့တင်ြပ၍
မှတ်ပုံတင် ြခင်းကိစ္စအား ေဆာင်ရွက်ရန်
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(င ) Method 1 အသုံးြပု၍ Container တင်ပို့မည့် Shipper များသည် ဌာနက ယာယီ
အသိအမှတ်ြပုထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ Port Terminal များရှိ Weigh Bridge
များက ချိန်တွယ်ေပးသည့်အတိုင်း VGM ေက
ြ ြငာခ
ြ င်းကို ေဆာင်ရွက်သွားရန်
(စ) Method 2 အသုံးြပုမည့် Shipper များသည် မိမိတင်ပို့သည့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်
Container အေလးချိန်တို့ကို ေဖာ်ြပ၍ VGM ေက
ြ ြငာခ
ြ င်းအား ေဆာင်ရွက်သွားရန်
၂။ VGM ကိစ္စေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံးြပုသည့် Equipment များ၏ Calibration
ေဆာင်ရွက်မှုများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ မတိုင်မီ ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ရာ
သက်ဆိုင်ရာ Port Terminal များနှင့် Shipper များအေနဖ
ြ င့် လိုအပ်သည့် ကိုတင်ြပင်ဆင်မှုများ
ေဆာင်ရွက် ထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၃။ VGM ေက
ြ ြငာခ
ြ င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်ကိစ္စများအား ေအာက်ပါအတိုင်း
ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါေက
ြ ာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်ေရေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာန
Phone - ၀၁ ၂၉၆၈၁၇
Email - dma.maritimecommercial@gmail.com

(ပု)ံ ေမာင်ေမာင်ဦး
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်

