ြပည်ေထာင်စသ
ု မ္မတြမန်မာနိငု င် ေံ တာ်အစိးု ရ
ပိ့ု ေဆာင်ေရးဝန် ကးီ ဌာန

ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်က
ြ ားမှုဦးစီးဌာန
အမှတ်၊ ၃၆၃/၄၂၁၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် သိမ်ြဖူလမ်းေထာင်၊့ ဗိတ
ု တ
် ေထာင်ြမို့နယ်၊ ရန်ကနု ်ြမို့။
E-mail: dgdma@myanmar.com.mm , dma.myan@gmail.com
PO.Box: 194

Tel :
Fax:

95 1 397640
95 1 397641

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

ရက်

ညွှန် ြကားချက် ( ၃/၂၀၁၄ )
အေက
ြ ာင်းအရာ။ ြမန်မာသေဘာသားများ
င်္
ြမန်မာအလံလွှင့်ထူထားသည့် သေဘာများ၌
င်္
တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ရာတွင် သေဘာသားအလု
င်္
ပ်အကိုင် သေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုြခင်းနှင့်
သေဘာင်္ အတက်/အဆင်း ေဆာင်ရွက်ခများကို နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွင်းြခင်းကိစ္စ
၁။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၊
စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ် (၁၀/၂၀၁၄) ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ြမန်မာအလံ
လွှင့်ထူထားသည့် သေဘာမျ
င်္ ားတွင် ြမန်မာသေဘာသားမျ
င်္
ား တာဝန်ထမ်းေဆာင် ြခင်းအတွက် ဌာန
ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်ေ ြကးများကို နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲ ြမန်မာ ကုန်သည်သေဘာင်္
အက်ဥပေဒအရ သေဘာသားအလု
င်္
ပ်အကိုင် သေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုြခင်းနှင့် သေဘာင်္ အတက်/
အဆင်း ေဆာင်ရွက်ခများကိုသာ ေအာက်ပါအတိုင်း ေပ
ြ ာင်းလဲ၍ နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွင်းသွား
ရမည် ြဖစ်သည်(က) ြမန်မာအလံလွှင့်ထူထားသည့်
သေဘာမျ
င်္ ားသည်
သေဘာသားအလု
င်္
ပ်အကိုင်
သေဘာတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခအဖ
ြ စ် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်
သေဘာမျ
င်္ ားအတွက် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကိမ်၊ သေဘာတစ်
င်္
စီးလျှင် ကျပ် (၃၀၀၀၀ိ/-)နှုန်း
ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်း ကမ်းရိုးတန်းသွားသေဘာများအတွ
င်္
က် (၆)လလျှင်
တစ်ကိမ် သေဘာတစ်
င်္
စီးလျှင် ကျပ် (၁၅၀၀၀ိ/-)နှုန်း ြဖင့်လည်းေကာင်း နိုင်ငံေတာ်သို့
ေပးသွင်းြခင်း၊
(ခ) ြမန်မာအလံလွှင့်ထူထားေသာ သေဘာမျ
င်္ ားတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် သေဘာသား
င်္
တစ်ဦး သေဘာအတက်
င်္
/အဆင်း (Sign on/Sign off) ေဆာင်ရွက်ခအဖ
ြ စ်
အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်သေဘာမျ
င်္ ားအတွက် အတက်ေဆာင်ရွက်ခ ေငွကျပ်
(၃၀၀၀ိ/-)နှုန်းနှင့် အဆင်းေဆာင်ရွက်ခ ေငွကျပ် (၃၀၀၀ိ/-) နှုန်းတို့ြဖင့်လည်းေကာင်း၊
ြပည်တွင်းကမ်းရိုးတန်းသွား သေဘာမျ
င်္ ားအတွက် အတက်ေဆာင်ရွက်ခ ေငွကျပ်
(၂၀၀၀ိ/-)နှုန်းနှင့် အဆင်းေဆာင်ရွက်ခ ေငွကျပ် (၂၀၀၀ိ/-)နှုန်းြဖင့်လည်းေကာင်း
နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွင်းြခင်း၊
DMA Directive (3-2014).Doc

2
၂။ ဤညွှန်က
ြ ားချက်တွင် ပါရှိသည့် သေဘာသားအလု
င်္
ပ်အကိုင် သေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆို ြခင်း
နှင့်သေဘာင်္ အတက်/အဆင်း ေဆာင်ရွက်ခများအား နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပ
ြ ာင်းလဲေပးသွင်းေစခ
ြ င်းကို
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ (၁) ရက်ေန့မှ စ၍ ေဆာင်ရွက်သွားရန် ညွှန်က
ြ ားသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦး
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်းေရေက
ြ ာင်းဌာနခွဲ
သေဘာသားဌာနခွ
င်္
ဲ
စီမံေရးဌာနခွဲ၊ ဘ ာေရးဌာနစု
ြမန်မာအလံလွှင့်ထူထားေသာ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာသွား ကုန်သွယ်သေဘာများ၊
င်္
ြမန်မာအလံလွှင့်ထူထားေသာ ြပည်တွင်းကမ်းရိုးတန်းသွား သေဘာမျ
င်္ ား၊
မိတ္တူကိုဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်(စီမံ)
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်(နည်းပညာ)
ဥပေဒနှင့်နည်းပညာစံများဌာနခွဲ
ေရေက
ြ ာင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုံ ြခုံေရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ေရးဌာနခွဲ
ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ
စီမံေရးဌာနခွဲ
ေရေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ
ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးရုံးများဌာနခွဲ (အထက် ြမန်မာပ
ြ ည်)
ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးရုံးများဌာနခွဲ (ေအာက် ြမန်မာပ
ြ ည်)
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