တည်ေဆာက်ြပီး ြပည်တငွ း် ေရေက
ြ ာင်းသွား စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများ
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနတွင်
တိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်
တည်ေဆာက်ြပီး စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများသည် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
သို့ စစ်ေဆးမှုခံယူရန် ေလျှာက်ထားြပီး ေရယာဥ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်းလက်မှတ် ထုတ်ယူ
ရန် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
လုပ်ေဆာင်သွားရမည့်အစီအစဥ်
၁။

တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုခံယူြခင်း
ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲတွင်ေရယာဥ်အားတိုင်းတာစစ်ေဆးမှုခံယူနိုင်ရန်ေအာက်ပါ
စာရွက်စာတမ်းများဖ
ြ င့် ဦးစွာေလျှာက်ထားရပါမည် (က) ပိုင်ရှင်၏ေလျှာက်လွှာ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ်မှ ေလျှာက်ထားပါက ကိုယ်စား
လှယ်အား ကိုယ်စားေဆာင်ရွက် ခွင့်ြပုပါရန် ပိုင်ရှင်၏ေလျှာက်လွှာ
(ခ) ပိုင်ရှင်၏ သန်းေခါင်စာရင်းမိတ္တူနှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီမှ
ေလျှာက်ထားပါက ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
(ဂ) ကိုယ်စားလှယ်မှ ေလျှာက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(ဃ) ယခင်ရှိခဲ့ြပီးေသာ သွားလာခွင့်လက်မှတ် (Licence to ply) မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(င) ေရယာဥ်၏ ဓာတ်ပုံ(၄)ပုံ (ေရှ့၊ ေနာက်၊ ေဘးနှစ်ဖက်)
အထက်ပါအချက်များ ြပည့်စုံပါက ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ (စ)

ေရယာဥ်အား Lightship Weight၊ Dead Weight နှင့် Tonnage တွက်ချက်
ရန်တိုင်းတာပါမည်။
(ဆ) ေရယာဥ်ကိုယ်ထည် ကံခိုင်မှုနှင့် တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ္စည်းများအား စစ်ေဆးပါ
မည်။ ေရယာဥ်သည် ေပ
ြ းဆွဲရန် လုံြခုံစိတ်ချရေသာ အဆင့်မရှိခဲ့ပါက လိုအပ်ေသာ
ြ းဆွဲအသုံး ြပုရန် ခွင့်ြပုပါမည်။
ြပုပ
ြ င်မှုများ ေဆာင်ရွက်ြပီးမှသာ ေပ

၂။

တိုင်းတာခ၊ စစ်ေဆးခနှင့် တွက်ချက်ခများ ေပးသွငး် ြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ
ထုတ်ယူြခင်း
(က) တိုင်းတာခ၊ စစ်ေဆးခနှင့် တွက်ချကခ် များကို ေအာက်ပါနှုန်းထားများဖ
ြ င့် ေပးသွင်း
ရမည်- တိုင်းတာခ 1 Gross Tonnage လျှင် ၁၀၀ ကျပ်
- တွက်ချက်ခ 1 Gross Tonnage လျှင် ၁၀၀ ကျပ်
- စစ်ေဆးခ 1 Gross Tonnage လျှင် ၅၀ ကျပ်တို့အား ေပးသွင်းရပါမည်။

-၂(ခ)

ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ စစ်ေဆးပ
ြ ီးေက
ြ ာင်း ေထာက်ခံချက်ရယူ၍
ေရေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်
မရရှိမီ ကာလအတွက် (၁)လသက်တမ်းရှိ ေရယာဥ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း
ယာယီလက်မှတ်အား ထုတ်ယူရပါမည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေဆာင်ရွက်ေနေက
ြ ာင်း အေထာက်
အထားအား ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲတွင် တင်ြပ၍ သက်တမ်းတစ်နှစ်ရှိ
ေသာ ေရယာဥ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်းလက်မှတ် ထုတ်ယူရပါမည်။
(ဃ) (၁)လအတွင်း ေရယာဥ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း လက်မှတ်မရရှိခဲ့ပါက သက်
တမ်း(၁)လရှိ ေရယာဥ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်းယာယီလက်မှတ်အား ထပ်မံ
ေလျှာက်ထားနိုင်ပါသည်။
(င) ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ထုတ်ေပးထားေသာ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း
သွားလာခွင့်လက်မှတ် (Licence to Ply) သက်တမ်းရှိေသာ်လည်း လုပ်ငန်း
လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံး၍ သက်တမ်းတိုးရမည့် စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများသည်
ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲတွင် စစ်ေဆးမှုခံယူ ြပီးမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်
သက်တမ်းတိုး ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
၃။

အချိန်မီ စစ်ေဆးမှုခံယူြခင်း မပ
ြ ုနိုင်ေသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးေနသည့်
အေဝးေရာက် စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများအတွက် လုပ်ေဆာင်သွားရမည့် အစီအစဥ်
အချိန်မှီ စစ်ေဆးမှုခံယူြခင်း မပ
ြ ုနိုင်ေသာ အေဝးေရာက် စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများ
သည် ေရာက်ရှိရာ အရပ်ေဒသ၏ အနီးဆုံး ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ရုံးခွဲ၏ ေထာက်ခံချက် ြဖင့် ေရေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်)တွင် သက်တမ်း(၁)လရှိ
ယာယီလုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ေလျှာက်ထားနိုင် ြပီး ယင်း(၁)လတာ ကာလအတွင်းေရယာဥ်
အားစစ်ေဆးမှုခံယူနိုင်မည့် ဆိပ်ကမ်း ြမို့သို့ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်း၍ စစ်ေဆးမှုခံယူရန် ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ်သည်။
ယာယီလုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ယူရန် တင်ြပရမည့် အေထာက်အထားများမှာ (က) ယာယီလုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ယူခွင့်ြပုပါရန် ပိုင်ရှင်၏ေလျှာက်လွှာ (သို့မဟုတ်)
ကိုယ်စားလှယ်မှ ေလျှာက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်အား ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ခွင့်
ြပုပါရန် ပိုင်ရှင်၏ ေလျှာက်လွှာ
(ခ) ကိုယ်စားလှယ်မှ ေလျှာက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုတ
ံ င်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(ဂ) ေရာက်ရှိရာအရပ်ေဒသ၏ အနီးဆုံး ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ရုံးခွဲ၏ ေထာက်ခံချက်

-၃(ဃ) (၁)လအတွင်း စစ်ေဆးမှုခံယူပါမည့်အေက
ြ ာင်း ေရယာဥ်ပိုင်ရှင်၏ ခံဝန်ကတိ ြပုစာ
(င) သွားလာခွင့်လက်မှတ် ( Licence to ply ) မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(စ) ပိုင်ရှင်၏ သန်းေခါင်စာရင်းမိတ္တူ နှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီမှ
ေလျှာက်ထားပါက ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
၄။

ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားခ
ြ င်းမရှိေသာ
လက်ရှိေြပးဆွဲ အသုံးြပုလျှက်ရှိသည့် စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများအတွက် လုပ်ေဆာင်သာွ းရမည့်
အစီအစဥ်
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန်ြကားမှုဦးစီးဌာနတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူရန်ပျက်ကွက်
လျှက်ရှိ ြပီး လက်ရှိေြပးဆွဲ အသုံးြပုလျှက်ရှိေသာ စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများသည် ေရေက
ြ ာင်း
အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲတွင် တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုခံယူြခင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ယူ ြခင်းများကို
အပိုဒ် (၁)နှင့် အပိုဒ်(၂)ပါ အတိုင်းေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစ်သည်။

တည်ေဆာက်ဆဲ ြပည်တွင်းေရေက
ြ ာင်းသွား စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများ
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွန် ြကားမှုဦးစီးဌာနတွင်
တိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်
တည်ေဆာက်ဆဲ စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများသည် ေရယာဥ်ပုံစံများေရးဆွဲ၍ ေရေက
ြ ာင်း
ပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနသို့ ေရယာဥ်ပုံစံအတည် ြပုခ
ြ င်း၊ တည်ေဆာက်ခွင့်ြပုချက်ရယူ
ြခင်းေလျှာက်ထား၍ လွန်းေပါ်၊ ေရေပါ်စစ်ေဆးမှုခံယူြပီး ေရယာဥ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း
လက်မှတ်ထုတ်ယူရန် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
လုပ်ေဆာင်သွားရမည့် အစီအစဥ်
၁။

ေရယာဥ်ပုံစံအတည်ြပုချက်နှင့် တည်ေဆာက်ခွင့်ြပုချက်ရယူြခင်း
ေရယာဥ်ပုံစံအတည်ြပုချက်နှင့် တည်ေဆာက်ခွင့် ြပုချက် ရယူနိုင်ရန် ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်
နီယာဌာနခွဲတွင် ေအာက်ပါစာရွက် စာတမ်းများနှင့် ေလျှာက်ထားရပါမည် (က) ပိုင်ရှင်၏ ေလျှာက်လွှာ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ်မှ ေလျှာက်ထားပါက ကိုယ်စား
လှယ်အား ကိုယ်စားေဆာင်ရွက် ခွင့်ြပုပါရန် ပိုင်ရှင်၏ေလျှာက်လွှာ
(ခ)

ပိုင်ရှင်၏ သန်းေခါင်စာရင်းမိတ္တူနှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီမှ
ေလျှာက်ထားပါက ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

(ဂ)

ကိုယ်စားလှယ်မှ ေလျှာက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(ဃ) ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ရာတွင် အသုံးြပုေသာ သံထည်နှင့် ကိရိယာများအတွက်
အခွန်ကိစ္စ ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း ခံ၀န်ကတိ
(င)

၂။

ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ေရယာဥ်ပုံစံ တစ်မျိုးလျှင် (၄)စုံ
(၁)

General Arrangement Plan

(၂)
(၃)
(၄)

Lines Plan and Offset Table
Midship Section
Construction Profile and Deck Plans

တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုခံယူြခင်း
(က) ေရယာဥ်တည်ေဆာက်မှုအား ကနဦးလွန်းေပါ် စစ်ေဆးမှုခံယူရန် ေလျှာက်ထားပ
ြ ီး
စစ်ေဆးမှုခံယူရပါမည်။

-၂(ခ)

ေရယာဥ်တည်ေဆာက်မှု ြပီးစီး၍

ေရချပ
ြ ီးပါက

တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများခံယူရန်

ေလျှာက်ထားပ
ြ ီး ေအာက်ပါ တိုင်းတာ စစ်ေဆးမှုများခံယူရပါမည် -

Light Ship Weight ၊ Dead Weight၊ Tonnage Survey
တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုခံယူ ြခင်း၊

-

Safety Construction နှင့် Equipment များအား ကနဦး ေရေပါ်
စစ်ေဆးမှုခံယူြခင်း။

၃။

တိုင်းတာခ၊

စစ်ေဆးခ၊

တွက်ချက်ခများေပးသွင်းြခင်းနှင့်

သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ

ထုတ်ယူြခင်း
(က) တိုင်းတာခ၊ စစ်ေဆးခနှင့် တွက်ချကခ် များကို ေအာက်ပါနှုန်းထားများဖ
ြ င့် ေပးသွင်း
ရပါမည်- တိုင်းတာခ 1 Gross Tonnage လျှင် ၁၀၀ကျပ်
- တွက်ချက်ခ 1 Gross Tonnage လျှင် ၁၀၀ ကျပ်
- စစ်ေဆးခ
(ခ)

1GrossTonnage လျှင် ၅၀ ကျပ်တို့အား ေပးသွင်းရပါမည်။

ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ

စစ်ေဆးပ
ြ ီးေက
ြ ာင်း

ေထာက်ခံချက်ရယူ၍

ေရေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
(ဂ)

ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလိုင်စင်
ေဆာင်ရွက်ေနေက
ြ ာင်း အေထာက်အထားတင်ြပ၍ ေရယာဥ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း
ေက
ြ ာင်းလက်မှတ် ထုတ်ယူရပါမည်။

တည်ေဆာက်မည့် ြပည်တငွ း် ေရေက
ြ ာင်းသွား စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲအား
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနတွင်
တိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်
တည်ေဆာက်မည့် စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများသည် ေရယာဥ်ပုံစံများ ေရးဆွဲ၍ ေရေက
ြ ာင်း
ပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနသို့ ေရယာဥ်ပုံစံအတည် ြပုခ
ြ င်း၊ တည်ေဆာက်ခွင့်ြပုချက်ရယူ
ြခင်းေလျှာက်ထား၍ လွန်းေပါ်၊ ေရေပါ်စစ်ေဆးမှုခံယူြပီး ေရယာဥ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း
လက်မှတ်ထုတ်ယူရန် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
လုပ်ေဆာင်သွားရမည့် အစီအစဥ်
၁။

ေရယာဥ်ပုံစံအတည်ြပုချက်နှင့် တည်ေဆာက်ခွင့်ြပုချက်ရယူြခင်း
ေရယာဥ်ပုစံ ံ အတည်ြပုချက်နှင့် တည်ေဆာက်ခွင့် ြပုချက်ရယူနိုင်ရန် ေရေက
ြ ာင်း
အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲတွင် ေအာက်ပါစာရွက် စာတမ်းများနှင့် ေလျှာက်ထားရပါမည် (က) ပိုင်ရှင်၏ ေလျှာက်လွှာ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ်မှ ေလျှာက်ထားပါက ကိုယ်စား
လှယ်အား ကိုယ်စားေဆာင်ရွက် ခွင့်ြပုပါရန် ပိုင်ရှင်၏ေလျှာက်လွှာ
(ခ)

ပိုင်ရှင်၏ သန်းေခါင်စာရင်းမိတ္တူနှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီမှ
ေလျှာက်ထားပါက ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

(ဂ)

ကိုယ်စားလှယ်မှ ေလျှာက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(ဃ) ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ရာတွင် အသုံး ြပုေသာ သံထည်နှင့်ကိရိယာများအတွက်
အခွန်ကိစ္စ ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း ခံ၀န်ကတိ
(င)

ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ေရယာဥ်ပုံစံ တစ်မျိုးလျှင် (၄) စုံ
ေရယာဥ်၏ အလျားေပ (၁၅၀)ေအာက် ေရယာဥ် ြဖစ်ပါက(၁) General Arrangement Plan
(၂) Lines Plan and Offset Table
(၃) Midship Section
(၄) Construction Profile and Deck Plans
(၅) Dead Weight ၊ Lightship Weight
ေရယာဥ်၏ အလျားေပ (၁၅၀)နှင့် (၂၀၀) ြကား ြဖစ်ပါက(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

General Arrangement Plan
Lines Plan and Offset Table
Midship Section
Construction Profile and Deck Plans

-၂(၅)
(၆)
(၇)
(၈)
(၉)

Bow and Stern Construction
Strength Calculation
Dead Weight ၊ Lightship Weight
Tonnage Calculation
Anchor & Mooring Arrangement

ေရယာဥ်၏ အလျားေပ (၂၀၀) ေကျာ်ပါက ေအာက်ပါေရယာဥ်ပုံစံများအား ထပ်မံတင် ြပ
ရပါမည် -

၂။

(၁)

Transverse Sections

(၂)

Shell Expansion Plan

(၃)

Watertight Subdivision Bulkheads

(၄)

International Manhole Detail

(၅)

Stability Calculation (for the barge with deck cargo)

တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုခံယူ ြခင်း
(က) ေရယာဥ်တည်ေဆာက်မှု ၃၀% ြပီးစီးချိန်နှင့် ကိုယ်ထည်သံ ြပားများ ကပ် ြပီးချိန်တို့
တွင် ကနဦးလွန်းေပါ် စစ်ေဆးမှုခံယူရန် ေလျှာက်ထားပ
ြ ီး ကနဦးလွန်းေပါ် စစ်ေဆးမှု
(၂) ကိမ်ခံယူရမည်။
(ခ)

ေရယာဥ်တည်ေဆာက်မှု ြပီးစီး၍

ေရချပ
ြ ီးပါက

တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများခံယူရန်

ေလျှာက်ထားပ
ြ ီး ေအာက်ပါ တိုင်းတာ စစ်ေဆးမှုများခံယူရပါမည် ၃။

Light Ship Weight ၊ Dead Weight၊ Tonnage Survey
တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုခံယူ ြခင်း၊
Safety Construction နှင့် Equipment များအား ကနဦး ေရေပါ်
စစ်ေဆးမှုခံယူြခင်း။

တိုင်းတာခ၊ စစ်ေဆးခ၊ တွက်ချက်ခများ ေပးသွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ
ထုတ်ယူြခင်း
(က) တိုင်းတာခ၊ စစ်ေဆးခနှင့် တွက်ချကခ် များကို ေအာက်ပါနှုန်းထားများဖ
ြ င့် ေပးသွင်း
ရမည်- တိုင်းတာခ 1 Gross Tonnage လျှင် ၁၀၀ကျပ်
- တွက်ချက်ခ 1 Gross Tonnage လျှင် ၁၀၀ ကျပ်
- စစ်ေဆးခ 1 GrossTonnage လျှင် ၅၀ ကျပ်တို့အား ေပးသွင်းရပါမည်။

-၃(ခ)

ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ

စစ်ေဆးပ
ြ ီးေက
ြ ာင်း

ေထာက်ခံချက်ရယူ၍

ေရေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
(ဂ)

ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလိုင်စင်
ေဆာင်ရွက်ေနေက
ြ ာင်း အေထာက်အထားတင်ြပ၍ ေရယာဥ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း
ေက
ြ ာင်းလက်မှတ် ထုတ်ယူရပါမည်။

