
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 
     

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်     ၁  /၂၀၁၅ 
 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြ ည့်ေကျာ်     ၄   ရက် 
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ   ၅   ရက် ) 

 

ေရယာဥ်များတွင် ဆက်သွယ်ေရးစက်များ တပ်ဆင်အသံုးပြ ုေရးညွှန်ကြ ားချက် 
 

၁။ ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနတွင ်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်  မြ န်မာ့ကမ်းရိုးတန်း 
သွားေရယာဥ်များနှင့်  ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းသာွး ေရယာဥ်များသည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ 
ေမာင်းနှင်နိုင်ေရးနှင့် အေရးေပါ်အေခြ အေနတို့တွင်  ေရယာဥ်အချင်းချင်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ကမ်းေခြ ရှိ ဆက်သွယ်ေရးဌာနများနှင့် ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်မှုရရှိနိုင်ေရးအတွက ်
ဆက်သွယ်ေရးစက်များ တပ်ဆင်အသုံးပြ ုရန် လိုအပ်လာပါသည်။ 
 

၂။ သို့ဖြ စ်ရာ ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားြပီး 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ Convention များကို လိုက်နာရန် မလိုအပ်သည့် ေအာက်ပါေရယာဥ်များတွင် 
ေဖာ်ပြ ပါဆက်သွယ်ေရးစက်များ တပ်ဆင်အသုံးပြ ု သွားရမည်ဖြ စ်သည် - 
  

 (က) VHF (R/T) တပ်ဆင်ရမည့်ေရယာဥ်များ  
  (၁)  မြ စ်တွင်းသွား အေပျာ်စီးခရီးသည်တင ်ေရယာဥ်များ 
  (၂)  မြ စ်တွင်းသွား တွဲဆွဲ /တွဲတွန်းေရယာဥ်များ 
  (၃)  မြ စ်တွင်းသွား ဆီတင်ေရယာဥ်များ 
  (၄) ပင်လယ်ကူးသေ င်္ဘာကီးများ ဝင်ထွက်ရာ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ခုတ ် 
   ေမာင်းသွားလာသည့်  ေရယာဥ်များ 
  (၅) ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနမှ  ခရီးစဥ်  လိုအပ်ချက်အရ  
   သတ်မှတ်သည့်ေရယာဥ်များ 
      

 (ခ) VHF (R/T) နှင့် MF/HF (R/T) တပ်ဆင်ရမည့်ေရယာဥ်များ 
  (၁) ကမ်းရိုးတန်းငါးဖမ်းေရယာဥ်များ 
  (၂) ကမ်းရိုးတန်းသွားကုန်တင်ေရယာဥ်များ 
  (၃) ကမ်းရိုးတန်းသွားခရီးသည်တင်ေရယာဥ်များ 
  (၄) ကမ်းရိုးတန်းသွားဆီတင်ေရယာဥ်များ 
  (၅) ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနမှ  ခရီးစဥ်  လိုအပ်ချက်အရ  
   သတ်မှတ်သည့်ေရယာဥ်များ 



၂ 
 
 

၃။ VHF (R/T) နှင့် MF/HF (R/T) ဆက်သွယ်ေရးစက်များကိ ု ေရယာဥ်များတွင ် တပ်ဆင ်
အသုံးပြ ုရာ၌ ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 
မှ ထုတ်ပြ န်ထားသည့် ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကြ ားချက်များအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရ 
မည်ဖြ စ်သည်။ 
 

၄။ ေရယာဥ်များတွင် ဆက်သွယ်ေရးစက်များ တပ်ဆင်ရာတွင ်၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ ဧပြ ီလ (၉)ရက် ၊ 
ေန့စွဲပါ ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ၀န်ကီးဌာန ၊ စာအမှတ ် ၇၀၀ - 
ဆည/ခွ ဲ (၇) ၊ အရင်းအမြ စ ် / ၀၃၂၇ အရ ေရဒီယိုလိုင်စင်များ ရယူရန် လိုအပ်ပါသဖြ င့် 
ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး ညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနတွင် ကနဦး စစ်ေဆးမှုခံယူ၍ ေရဒီယိုလိုင်စင်များ 
ရယူထားရမည်ြဖစ်သည ်။ 
 

၅။ GT 500 နှင့်အထက်  မြ န်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ကုန်တင်ေရယာဥ်များသည် Cargo Ship 
Safety Radio Certificate လက်မှတ်ရယူရန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရဒီယိုလိုင်စင်နှင့်အတ ူ 
အစစ်ေဆးခံရမည်ဖြ စ်သည် ။ 
 

၆။  မြ န်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ခရီးသည်တင်ေရယာဥ်များသည ် Passenger Ship Safety 
Certificate လက်မှတ်ရယူရန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရဒီယိုလိုင်စင်နှင့်အတူ  အစစ်ေဆးခံရမည် 
 ဖြ စ်သည် ။ 
 

၇။ ဆက်သွယ်ေရးစက် တပ်ဆင်ရမည့်  ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းသာွး ေရယာဥ်များသည်  Safety 
Certificate လက်မှတ်ရယူရန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရဒီယိုလိုင်စင်နှင့်အတူ  အစစ်ေဆးခံရမည် 
 ဖြ စ်သည် ။ 
 

၈။ ေရယာဥ်ပိုင်ရှင်များသည် အထက်ေဖာ်ပြ ပါ ဆက်သွယ်ေရးစက်များကို ေရယာဥ်များတွင် 
တပ်ဆင်ခြ င်း၊  လိုင်စင်ရယူ ခြ င်း တို့ကို ေဆာင်ရွက်ပြ ီးေနာက် (၁.၉.၂၀၁၅)ရက်ေန့ ေနာက်ပိုင်းတွင ်
အစစ်ေဆးခံရမည် ့LSA, Safety Equipment Survey တွင ်စစ်ေဆးမှုခံယူကြ မည်ဖြ စ်သည်။   
 

၉။ ဆက်သွယ်ေရးစက်များ အသုံးပြ ုခြ င်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ ်
 ခြ င်းကို ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနက စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ဖြ စ်သည်။  
 

 
     (ပု)ံေမာင်ေမာင်ဦး 
     ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းချုပ် 
     ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 
     ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန 
စာအမှတ်၊ ရညန/အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ/ ၇၈၁ 
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ       ၅        ရက် 



၃ 

 ဖြ န့် ေ၀ ခြ င်း -  
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ 
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊  

ေရအရင်းအမြ စ်နှင် ့ မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

 မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊  

 ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး၊ 

 မြ န်မာ့ေရနံနှင့်ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊  

 မြ န်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း၊ 

အမှတ(်၂)အကီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ 

 မြ န်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊  

 မြ န်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း၊ 

 မြ န်မာ့ကြ ယ်ငါးပွင့်သေ င်္ဘာလုပ်ငန်း၊  

 မြ န်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ ်၊  

ကမ်းရိုးတန်းသွားေရယာဥ်ပိုင်ရှင်များအသင်း၊ 

 ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းသွားေရယာဥ်ပိုင်ရှင်များအသင်း၊ 

ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူး          မြ န်မာနိုင်င ံ  ပြ န်တမ်းအပိုင်း (၁)တွင်ထည့်သွင်း ေကြ ငြ ာ 
ပုံနှိပ်ေရးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ေရးလုပ်ငန်း       ေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ဖြ င့် ေပးပို့ပါသည်။   
 

မိတ္တ ူကုိ - 
 ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
 ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန၊ 

  မြ န်မာနိုင်ငံေရေကြ ာင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ 

  


