
ေနာကဆ်ကတ်ွဲ (က)

Sea –going   Service Approval ေလ#ာကထ်ားြခငး်အား Online မ. ေဆာငရွ်ကရ်မည့် လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များ

Sea –going Service Approval ေလ#ာကထ်ားရာတငွ် ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျား;.င့် ြပည့စ်ံ4ရမည-်

• သေဘ?ာသိ4 မ့ထကွခ်ာွမီ Online ြဖင့် ေရေCကာငး်ဌာနခွဲ မ. Sea ServiceApproval Form

(Testimonial) ထ4တယ်Gထားရမည၊်

• သေဘ?ာမ. Sign Off ြပIလ4ပ်သည့ရ်ကမ်. စတင၍် (၄၅)ရကအ်တငွး် ေလ#ာကထ်ားရမည။်

(COVID-19) ကာလအတငွး် ရက် (၉၀) သတမ်.တထ်ားပါသည။်)

• ြပနလ်ညေ်ရာကP်.ိေCကာငး် သေဘ?ာသားဌာနခွသဲိ4 O့nline မ. လကေ်ဗွြဖင့သ်တငး်ပိ4 ့Rပီး

Approved ရP.ိထားရမည၊်

• သေဘ?ာ သိ4မ့ဟ4တ် ရာထGးေြပာငး်လဲ တာဝနထ်မ်းေဆာငြ်ခငး်များP.ိခဲပ့ါက

ေရေCကာငး်ဌာနခွသဲိ4 သ့တငး်ပိ4ထ့ားRပီးြဖစရ်မည။်

Sea –going Service Approval ေလ#ာကထ်ားပံ4အဆင့ဆ်င့မ်. ေအာကပ်ါအတိ4ငး်ြဖစပ်ါသည။်



Company Name ြဖင့် Log In ဝငပ်ါက ေအာကပ်ါ Dashboard ကိ. ြမငရ်ပါမည။်
Sea Service တငြ်ပလိ.ပါက Sea Service Submission 56ိ Submit ကိ.76ပ်ိပါ။ တင8်ပီးေသာကစိ=များအား?ကည့လ်ိ.ပါက

View ကိ.76ပ်ိပါ။ (သေဘAာမထကွခ်ာွမီ online မ6တစဆ်င့် Testimonial form ထ.တယ်Gခငွ့တ်ငထ်ားသGများသာ
တငြ်ပ7ိ.ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည)်



Sign on/off report ကဲသ့ိ&ပ့င် မိမိ Sea service report လ&ပ်လိ&ေသာ စဒီစီနီပံါတ5်6ာရန် filter တငွ် By CDC No အားေရွး၍
၎ငး်ေဘး56ိ search box တငွ် CDC No အား>ိ&ကထ်ည့၍် မ6နဘ်လီAးပံ&အားB6ပ်ိပါ။ မိမိ56ာေဖွေသာ စဒီစီနီပံါတ၏် report

မလ&ပ်ရေသးေသာ Sea Service Application Form (Testimonial) ထ&တယ်Aထားေသာ Form ကျလာပါမည။် Testimonial

ထ&တယ်AစHက အချကအ်လကအ်ားလံ&းေဖာ်ြပထားပါသည။် မိမိတငြ်ပလိ&ေသာ testimonial

ေသချာေအာငစ်စေ်ဆးေရွးချယ် Lပီး မ6နက်နပ်ါက report ြပMလ&ပ်ရန် Submit applicationအားB6ပ်ိပါ။



Sign On/Off ID (Sign on/off report မ"ယ$ရန် )

Step 1 ကျလာမညြ်ဖစ0်ပီး SIRB No, Sea service application ID တိ6မ့"ာ Default အြဖစ် ေဖာ်ြပပါ;"ိလာမညြ်ဖစ0်ပီး မပါ;"ိလာပါက

မ"နက်နစ်ာွြဖည့သ်ငွး်၍ Sign On/Off ေနရာတငွ် Arrival report ပိ6စ့@က Approved ရ;"ိထားေသာ သကဆ်ိ6ငရ်ာ Sign on/off form ID ကိ6ြဖည့ပ်ါ။

Step.1. Check seafarer profile ခလ6တအ်ားE"ပ်ိပါ

ထည့သ်ငွး်ေသာ Sign on/off form ID သည်

testimonial ထ6တယ်$ထားေသာ အေခါက်ကိ6

သတငး်ပိ6ထ့ားေသာ Form ID ြဖစရ်ပါမည။်

မ"ားယငွး်ြခငး်၊ Approve မြဖစေ်သးေသာ Form
ID ြဖစြ်ခငး်ြဖစပ်ါ က ဤ error message
ေတွHရပါမည်



Step 2 ကျလာမညြ်ဖစ+်ပီး ထကွစ်ာပါသေဘ5ာတစစ်းီတညး်ကိ8သာစးီနငး်ခဲပ့ါက default ြဖစေ်သာ 1. ကိ8ေရွးပါ။ ၎ငး်ABင့သ်ကဆ်ိ8ငေ်သာ Sign On

Date/Sign Off Date, GT, kW, Rank, Trade တိ8က့ိ8ဆကြ်ဖည့ပ်ါ။ ပံ8မBနအ်ားြဖင့် သေဘ5ာေြပာငး်ြခငး်မFBိပါက သေဘ5ာအမည၊် Sign on date, Sign off

date, GT များ ေပHေနပါမည် ြပနစ်စ+်ပီး မBားယငး်ြခငး်/မပါလာြခငး်FBိပါက ြပငဆ်ငြ်ဖည့စ်ကွပ်ါ။ kW ြဖည့ပ်ါ၊ Rank, Trade ေရွးပါ။ ထိ8ေ့နာက် step2:

apply for sea service ကိ8ABပ်ိပါ။ sign off date ၄၅ ရကေ်ကျာ်လနွ+်ပီးမB သတငး်ပိ8ပ့ါက ဆကလ်ကတ်ငြ်ပAိ8ငမ်ညမ်ဟ8တဘ်ဲ system မB error (3) ကိ8
ြပသမညြ်ဖစပ်ါသည။်

1

2

3
Signoff date မB ၄၅ ရကေ်ကျာ်လနွ+်ပီးမB တငြ်ပပါက
ြမငရ်မည့်message box



Step 2တငွ် သေဘ(ာတစစ်းီတညး်စးီနငး်ြခငး်မဟ3တခ်ဲပ့ါက (သိ3မ့ဟ3တ)်သေဘ(ာေြပာငး်လစဲးီနငး်ခဲပ့ါကထိ3သိ3သ့ေဘ(ာ ေြပာငး်လခဲဲြ့ခငး်အတကွ် ND ဌာနသိ3 ့

သတငး်ပိ3ခ့ဲေ့သာ Date ကိ3ြဖည့ရ်နအ်တကွ် Check here after submitting document for changed first vessel ကိ3 (1)check လ3ပ်@ပီး

(2)သတငး်ပိ3ခ့ဲသ့ည့က်ိ3ေနရ့ကက်ိ3ြဖည့သ်ငွး်ပါက ေြပာငး်လစဲးီနငး်ခဲသ့ည့် သေဘ(ာကိ3 ြဖည့သ်ငွး်ရန် အချကအ်လကမ်ျား (3)(4) ေပBလာပါလမိ့်မည။်

(သေဘ(ာေြပာငး်ြခငး်မဟ3တပဲ် ရာထDးေြပာငး်ြခငး်ြဖစပ်ါက Changed first vessel nameတငွ် မDလသေဘ(ာကိ3ြပနေ်ရွးပါ) Sign On / Off date, GT, kW, Rank,

Trade ြဖည့သ်ငွး်ပါ။ ထိ3ေ့နာက် step2: apply for sea service(5)ကိ3EFပ်ိပါ။ (ဌာနသိ3သ့တငး်ေပးပိ3ခ့ဲြ့ခငး်မGFိခဲပ့ါကသတငး်ေပးပိ3 ့ြခငး်မြပHEိ3ငပ်ါ)

1 2

4

3

5



Step 3 : ြဖည့စ်ကွထ်ားေသာအချကအ်လကမ်ျားမ3နမ်မ3နြ်ပနစ်စရ်န7်3င့် မ3နက်နပ်ါက

Company ၏ Security Code ကိ<ထည့၍် Step 3: Submit request ခလ<တက်ိ<73ပ်ိပါ



Step 4 : Sea service submission အချကအ်လကြ်ဖည့စ်ကွတ်ငြ်ပေသာ Submitted အဆင့4်ပီးဆံ8းြခငး်ြဖစ4်ပီး

View request token 9:ပ်ိပါကေဖာ်ြပပါ Token ရ>:ိပါမည်

Token ရလိုပါက

Aျခားတစ္U ီး
ထပ္မံတင္ရန္



မ"လWeb Page သိ& ့ြပနသ်ာွး/ပီး View ကိ&ြပန2်3ပ်ိ4ကည့ပ်ါက Sea Service Submission တငထ်ားေ4ကာငး်ေတွ;ရမညြ်ဖစ/်ပီး Status အား Submitted? အြဖစေ်တွ;ရပါမည။်

Testimonial ေလAာကထ်ားစBကတငထ်ားေသာ Attached file များ23င့် Sign on/off တငစ်Bကတငထ်ားေသာ Attached file များ ပ"းတွေဲပEလာသညက်ိ&ေတွ;ရပါမည။်

ဌာနမ3GHန4်ကားချကအ်တိ&ငး် ထပ်မံပ"းတွတဲငြ်ပရမည့် Attached file များကိ& Status ေဘးတငွ် upload လ&ပ်ရမည့် Button အား23ပ်ိ/ပီး Attached file ထပ်တငရ်ပါမည။်

Status

Upload တင္ရန္

Upload တင္ပံုAဆင့္ဆင့္



Upload တငေ်ပးရမည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများ (Deck Department ရာထ1းများအတကွ)်

တငေ်ပးရမည့် Attachment File မ3တခ်ျက်

Colour Scan ဖတထ်ားေသာ Passport စာမျက7်3ာများ
Service ကာလကအတငွး် PP ေပ9တငွ် Immigration များမ3
:ိ<က7်3ပ်ိထားေသာအဝငတ်ံ<းအထကွတ်ံ<းများပါေသာစာမျက7်3ာများ

MMU/MMMC များမ3ထ<တေ်ပးထားေသာ TRB Approval MMU,MMMC မ3 OOW ေြဖဆိ<မည့် ေကျာငး်ဆငး်များသာ

အြပည့အ်စံ<ြဖည့စ်ကွပ်ါB3ိေသာ Testimonial 
သေဘDာမထကွမီ် Online မ3ထ<တယ်1သာွးGပီး SIRB 
တငွလ်ကမ်3တေ်ရးထိ<းေပးထားေသာ Master ၏ ြဖည့စ်ကွခ်ျကမ်ျား
ပါB3ိေသာ testimonial

Service ပါB3ိေသာ SIRB စာမျက7်3ာများ
SD တငွ်သတငး်ပိ<စ့Iကတငြ်ပေသာ Signon/off Page များ
အလိ<အေလျာကေ်ပ9လာပါကထပ်မံ upload လ<ပ်ရန်မလိ<ပါ

ပညာအရညအ်ချငး်အေထာကအ်ထား
၁၀တန်းေအာငလ်ကမ်3တ/်ဘွဲNလကမ်3တ် (OOW 
ေြဖဆိ<မည့သ်1များသာ)

MoU between MMU/MMMC and Shipping Company MMU,MMMC မ3 OOW ေြဖဆိ<မည့် ေကျာငး်ဆငး်များသာ

က<မOဏီတငြ်ပစာ ရာထ1းေြပာငး်/သေဘDာေြပာငး်/ြပငရ်ာဖျကရ်ာပါB3ိပါက)

All in One scan file (all page)

Testimonial ထ"တယ်&စ(ကတငြ်ပထားေသာသေဘ2ာတငွစ်းီနငး်ခဲြ့ခငး်မဟ"တဘ်ဲ အြခားသေဘ2ာတငွ် စးီနငး်ခဲြ့ခငး်/ 
ရာထ&းများ ေြပာငး်လခဲဲြ့ခငး်မျိ@းABိပါကထိ"သိ"ေ့ြပာငး်လခဲျိနက် ND ဌာနသိ"တ့ငြ်ပခဲေ့သာတငြ်ပစာအား Attach file 
အြဖစပ်&းတွတဲငြ်ပေပးရနလ်ိ"အပ်ပါသည။်
(မBတခ်ျက၊်ဤစာရငး်တငွမ်ပါေသာ်လညး် ဌာနမBထပ်မံKွနL်ကားေတာငး်ခေံသာ စာရွကစ်ာတမ်းများကိ"ပါ တငြ်ပရမည်
ြဖစပ်ါသည။်)



Upload !ပီးစးီပါက မိမိတငထ်ားေသာ attached file များအား Submission အမညမ်ျားြဖင့် ေဖာ်ြပေပးပါလမိ့်မည။် မိမိယခ;မ<တငထ်ားေသာ
Attached file များြဖစပ်ါက ြပနဖ်ျက>်ိ;ငေ်သာ x အမ<တအ်သား ေဘးမ<ာပါ@<ိပါသည။် Refresh လ;ပ်Aကည့ပ်ါက Status သည် Submitted

အြဖစေ်ြပာငး်သာွးပါလမိ့်မည်

Status

ထပ်တငေ်သာAttachedments

ဌာနမ< Approve ြပDလ;ပ်ေပး!ပီးသည့အ်ချိနတ်ငွ် Status သည် Submitted မ< Approved အြဖစ် ေြပာငး်သာွးပါလမိ့်မည။်

ထိ;အခါေဘးတငွ@်<ိ View ခလ;တအ်ား><ပ်ိ၍ Sea Service Approval အားထ;တယ်F>ိ;ငပ်ါသည။်

Status

Sea service Approval 
ထုတ္ယူရန္
Sea service Approval 
ထ;တယ်Fရန်



Print ထ"တယ်&'ိ"ငမ်ည့်

seaservice approval form


