
ပုိေဆာငေ်ရးငှ့်ဆကသွ်ယေ်ရးဝန်ကးီဌာန 

ေရေကာငး်ပုိေဆာငေ်ရးန်ကားမဦးစးီဌာန 

အ�ကံေပးဝနေ်ဆာငမ်လုပ်ငနး်အဆုိြပလာေခယြူခငး်  
 

၁။ ြမနမ်ာိုင်ငံက လကမ်တ်ှေရးထိုးထားေသာ IMO Convention များ၊ လကမ်တ်ှေရးထိုးရနေ်ဆာင်ရ�ကလ်ျကရ်ှိေသာ 

Convention များင့်ှ သကဆ်ိုင်ရာ Instrument များ၏ ြပဌာနး်ချကမ်ျားကိုအေြခခ၍ံ တစဆ်င့်ခဥံပေဒများအြဖစ် ေရေကာင်း 

င့်ှ ေရေကာင်းအင်ဂျင်နယီာပညာရပဆ်ိုင်ရာ စညး်မျး် (Regulations) ၉၉ ခ ုင့်ှ စံနး် (Standards) ၃၂ ခ ုတုိကို           ြမနမ်ာ-

အဂလပိ်စှဘ်ာသာြဖင့် ေရးသားြပစေုဆာင်ရ�ကရ်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 

၂။ အဆိုပါကစိင့်ှပတ်သက၍် အဆိုြပလာတင်သွင်းလိုေသာ လုပက်ိုင်ိုင်စမွး်ရှိမည့် တရားဝင်မတ်ှပံုတင်ထားသည့် 

ကမုဏ/ီအဖွဲအစညး်များကို စစိစအ်ကြဲဖတ်ေရ�းချယ်တာဝနေ်ပးအပမ်ည ် ြဖစပ်ါ၍ စိတ်ဝင်စားသူိုင်ငံသားပိုင် ကမုဏီ/ 

အဖွဲအစညး်များအေနြဖင့် ေအာကပ်ါလပိစ်ာသုိ ဆက်သွယ်၍ အဆိုြပလာတင်သွင်းိုင်ေကာင်း ဖတ်ိေခအပပ်ါသည-် 

 (က) အဆိုြပလာပံုစံေရာင်းချမည့်ေနရက်င့်ှအချနိ ် - ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရကေ်နမ ှ၇-၁-၂၀၂၂ ရကေ်နထ၊ိ 

    ုံးချနိအ်တွင်း။ 

 (ခ) အဆိုြပလာပံုစဝံယ်ယူ/တင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာန  

    (ုံးချပ)်၊ အမှတ် ၊ ၃၆၃/၄၂၁၊ သိမြ်ဖလမး် င့်ှ  

    ကနုသ်ညလ်မး်ေထာင့်၊ ဗိုလတ်ေထာင်မိနယ်၊  

    ရနက်နုတုိ်င်းေဒသကးီ။ 

 (ဂ) အဆိုြပလာေန�က်ဆံုးတင်သွင်းရမည့် - ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရကေ်န၊  ၁၅:၀၀န�ရီ (မတုိင်မ)ီ။ 

  ေနရက်င့်ှအချနိ် 

 (ဃ) Pre-Tender Meeting ကျင်းပမည့်  - ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရကေ်န၊ ၁၃:၀၀န�ရ။ီ  

ေနရက်င့်ှအချနိ် 

 

၃။ သတ်မှတ်ရက်င့်ှအချနိထ်ကေ်ကျာ်လနွတ်င်သွင်းသည့်အဆိုြပလာများကို လကခ်ြံခင်းြပမညမ်ဟုတ်ပါ။ 

 

၄။ အဆိုြပလာပံုစ၊ံ စညး်ကမး်ချကမ်ျားင့်ှပတ်သက်၍ အေသးစတ်ိသိရှိလိုပါက ုံးချနိအ်တွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဖနုး်နပံါတ်များသုိ ဆကသွ်ယ်စံုစမး်ိုင်ပါသည ်- 

 ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာန(ုံးချပ)်၊ ရနက်နု ်

 ဖနုး်နပံါတ် - ၀၁-၉၀၁၀၀၃၉၊ ၀၁-၃၉၇၆၄၃ 

 

 

တင်ဒါလကခ်ေံရးင့်ှစစိစေ်ရးေကာ်မတီ 

 

 

 

 



MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 

DEPARTMENT OF MARINE ADMINISTRATION 

 

Invitation to Bid for the Service regarding Drafting of  

Maritime-related Subordinate Legislations 

 

1. The subordinate legislations in the form of 99 regulations and 32 standards, which will be prescribed 

for nautical and marine engineering praxis based on the provisions as emanated from International 

Conventions and its instruments, to which Myanmar has ratified or planned to ratify, are required to 

draft for the promulgation. 

 

2. The companies or institutions with expected capacity, who are intended to submit the proposal, are to 

be assessed, selected and assigned for the purpose; in this regards, any companies or institutions under 

fully ownership of Myanmar citizen are invited to submit the proposal form to the following address: 

 (i)  Date and Time of vending proposal form: From 22 December 2021 to 07 January 2022 

 (within office hours) 

(ii) Location of proposal form vending/submission: Department of Marine Administration (Head 

 Office) No. 363-421, Corner of Theinbyu and 

 Merchant Street, Botahtaung Township, 

 Yangon. 

(iii) Proposal form last submission date: 21 January 2022, not later than 15:00 hrs  

 (Myanmar Standard Time) 

(iv) Pre-Tender meeting date:                          10 January 2022, 13:00 hrs (Myanmar Standard 

 Time) 

 

3. Proposals must be submitted to the aforementioned address on-time, any delayed proposals will be 

rejected. 

 

4. The necessary information of this bid, inclusive of proposal form, terms and conditions and any    

             queries can be inquired at the following contacts within office hours: 

Department of Marine Administration (Head Office), Yangon 

Contact:  01 9010039, 01 397643 

 

                                                                                      Tender Acceptance and Assessment Committee 
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