ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်ရယူမည့် သေဘာအရာရှိများှင့် သေဘာသားများ Sea Service Testimonial
အတည်ြပရန် Online မှေလာက်ထားပုံ အဆင့်ဆင့်

Company Name ြဖင့် Log In ၀င်ပါက ေအာက်ပါ Dashboard ကို ြမင်ရပါမည်၊
Sea Service တင်ြပလိုပါက Sea Service Submission ရှိ Submit ကိုသာှိပ်ရမည်၊
အြခားေနရာများသို မှားယွင်း၀င်ေရာက်ပါက ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်ိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊
တင်ပီးေသာ ကိစများအားကည့်လိုပါက View ကိုှိပ်ပါ။ (သေဘာမထွက်ခွာမီ online မှတစ်ဆင့်
Testimonial form ထုတ်ယူခွင့်တင်ထားသူများသာ တင်ြပိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။)

Sign on/off report ကဲ့သိုပင် မိမိSea service report လုပ်လိုေသာ စီဒီစီနံပါတ်ရှာရန် filter တွင်
By CDC No အားေရ�း၍ ၎င်းေဘးရှိ search box တွင် CDC No အားိုက်ထည့်၍
မှန်ဘီလူးပုံအားှိပ်ပါ။ မိမိရှာေဖွေသာစီဒီစီနံပါတ်၏ report မလုပ်ရေသးေသာ Sea Service
Application Form (Testimonial) ထုတ်ယူထားေသာ Form ကျလာပါမည်။ Testimonial
ထုတ်ယူစဉ်က

အချက်အလက်အားလုံးေဖာ်ြပထားပါသည်။

ေသချာေအာင်စစ်ေဆးေရ�းချယ်ပီး မှန်ကန်ပါက report
အားှိပ်ပါ။

မိမိတင်ြပလိုေသာ

testimonial

ြပလုပ်ရန် Submit application

Step 1 ကျလာမည်ြဖစ်ပီး SIRB No, Sea service application ID တိုမှာ Default အြဖစ်ေဖာ်ြပပါ
ရှိလာမည့်ြဖစ်ပီး မပါရှိလာပါကမှန်ကန်စွာြဖည့်သွင်း၍ Sign On/Off ေနရာတွင် Arrival report
ပိုစဉ်က Approved ရရှိတားေသာ သက်ဆိင
ု ်ရာ Sign on/off form ID ကို ြဖည့်ပါ။
Step.1. Check seafarer profile ခလုတ်အားှိပ်ပါ

Sign On/Off ID (Sign on/off reportမှ ယူရန်)

ထည့်သွင်းေသာ Sign/off form IDသည်
testimonial ထုတ်ယူထားေသာ
အေခါက်ကို သတင်းပိုထားေသာ
Form ID သာြဖစ်ရပါမည်။ မှားယွင်းြခင်း၊
Approve မြဖစ်ေသးေသာ Form ID
ြဖစ်ြခင်း ြဖစ်ပါကဤ error message
ေတွရပါမည်။

Step 2ကျလာမည်ြဖစ်ပီး ထွက်စာပါသေဘာတစ်စီးတည်းကိုသာစီးနင်းခဲ့ပါက default ြဖစ်
ေသာ 1. ကိုေရ�းပါ။ ၎င်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ Sign On Date/Sign Off Date, GT, kW, Rank,
Trade တိုကိုဆက်ြဖည့်ပါ။ ပုံမှန်အားြဖင့် သေဘာေြပာင်းြခင်းမရှိပါက သေဘာအမည်၊ Sign On
Date, Sign Off Date, GT များေပေနပါမည်ြပန်စစ်ပီး မှားယွင်းြခင်း/မပါလာြခင်းရှိပါက
ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ပါ။ kW ြဖည့်ပါ၊ Rank, Trade ေရ�းပါ။ ထိုေနာက် step2: apply for sea service
ကိုှိပ်ပါ။

Sign Off Date ၄၅ ရက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ သတင်းပိုပါက ဆက်လက်တင်ြပ

ိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ system မှ error (3) ကို ြပသမည် ြဖစ်ပါသည်။
1

Sign Off

Date မှ ၄၅ ရက်

ေကျာ်လွန်ပီးမှ တင်ြပပါက ြမင်ရ
2

3

မည့် mesage box

Step 2 တွင် သေဘာ�ီတစ်စီးတည်းစီးနင်းြခင်းမဟုတ်ခဲ့ပါက (သိုမဟုတ်) သေဘာေြပာင်း
လဲစီးနင်းခဲ့ပါက ထိုသိုသေဘာေြပာင်းလဲခဲ့ြခင်းအတွက် ေရေကာင်းဌာနခွဲသို သတင်းပိုခဲ့ ေသာ
Date ကိုြဖည့်ရန်အတွက် Check here after submitting document for changed first
vesselကို

(1)checkလုပ်ပီး

(2)သတင်း

ပိုခဲ့

သည့်ေန�ရက်ကို

ြဖည့်သွင်းပါက

ေြပာင်းလဲစီးနင်းခဲ့သည့် သေဘာကို ြဖည့်သွင်းရန် အချက်အလက်များ(3)(4) ေပလာပါလိမ့်မည်။
(သေဘာေြပာင်းြခင်းမဟုတ်ပဲရာထူးေြပာင်း ြခင်း ြဖစ်ပါက Changed first vessel name တွင်
မူလသေဘာကို ြပန်ေရ�းပါ) Sign On/ Off Date, GT, kW, Rank, Tradeြဖည့်သွင်းပါ။ ထိုေနာက်
step2:apply

for

sea

service(5)

ကို

ှိပ်ပါ။

သတင်းေပးပိုြခင်းမြပိုင်ပါ)

1

2

4

3

(ဌာနသိုသတင်းပိုခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ပါက

Step 3 : ြဖည့်စွက်ထားေသာ အချက်အလက်များမှန်မမှန် ြပန်စစ်ရန်ှင့် မှန်ကန်ပါက
Company ၏ Security Code ကိုထည့်၍ Step 3: Submit request ခလုတ်ကိုှိပ်ပါ။

5

Step 4 : Sea service submission အချက်အလက်များြဖည့်စွက်တင်ြပေသာ
အဆင့်ပီးဆုံးြခင်းြဖစ်ပီး View request token ှိပ်ပါက ေဖာ်ြပပါ Tokenရရှိပါမည်

Token
အ�ခ��တစ�
ဥ��

Submitted

မူလWeb Page သိုြပန်သွားပီး

View ကိုြပန်ှိပ်ပါက

ေကာင်းေတွရမည်ြဖစ်ပီး Statusအား

Sea Service Submission တင်ထား

Submitted? အြဖစ်ေတွရပါမည်။

Testimonial

ေလာက်ထားစဉ်က တင်ထားေသာ Attached file များှင့် Sign on/off တင်စဉ်ကတင်ထား
ေသာ Attached fileများ ပူးတွဲေပလာသည်ကိုေတွရပါမည်။ ဌာနမှ န်ကားချက်အတိုင်း
ထပ်မံပူးတွဲတင်ြပရမည့် Attached file များကို Status ေဘးတွင်

upload လုပ်ရမည့်

Button အားှိပ်ပီး Attached file ထပ်တင်ရပါမည်။ ထိုသို Attached file များအား upload
ြပလုပ်ရာတွင် File submission အေရအတွက်နည်းေစရန်ပူး တွဲတင်ြပရမည့် Attached files
များအား အမျ ိးအစားတူရာစု၍ Pdf တစ်ခုတည်းအေနြဖင့်တင်ြပရမည်။ (ဉပမာ - All in one
အားလုံးအတွက် submission တစ်ခုြဖင့်)

Status

Upload

Uploadတင်ပုံအဆင့်ဆင့်

Upload တင်ေပးရမည့်စာရ�က်စာတမ်းများ ( Deck Department ရာထူးများအတွက် )

မှတ်ချက်

တင်ေပးရမည့်Attachment File
Colour Scan ဖတ်ထားေသာ Passport(PP)
စာမျက်ှာများ

MMU/MMMC များမှထုတ်ေပးထားေသာ

Service ကာလအတွင်း PP ေပတွင် Immigrationများမှ
ိုက်ှိပ်ထားေသာ အ၀င်အထွက်တုံးများပါေသာ
စာမျက်ှာများ
MMU,MMMC မှ OOW ေြဖဆိုမည့် ေကျာင်းဆင်းများသာ

TRB Approval
အြပည့်အစုံြဖည့်စွက်ပါရှိေသာ Testimonial

သေဘာမထွက်မီ Online မှ ထုတ်ယူသွားပီး SIRB
တွင်လက်မှတ်ေရးထိုးေပးထားေသာ Master ၏ြဖည့်စွက်
ချက်များ ပါရှိေသာ testimonial

Service ပါရှိေသာ SIRB စာမျက်ှာများ

SD တွင် သတင်းပိုစဉ်ကတင်ြပေသာ Sign on/off Pageများ
အလိုအေလျာက်ေပလာပါက ထပ်မံ upload လုပ်ရန်
မလိုပါ

ပညာအရည်အချင်းအေထာက်အထား

၁၀တန်းေအာင်လက်မှတ်/ဘွဲလက်မှတ် (OOWေြဖဆိုမည့်
သူများသာ)

MoU between MMU/MMMC and
Shipping Company

MMU,MMMC မှ OOW ေြဖဆိုမည့် ေကျာင်းဆင်းများသာ

ကုမဏီတင်ြပစာ

ရာထူးေြပာင်း/သေဘာေြပာင်း/ြပင်ရာဖျက်ရာပါရှိပါက

All in One scan file (all page)

Testimonial ထုတ်ယူစဉ်က တင်ြပထားေသာ သေဘာတွင် စီးနင်းခဲ့ြခင်းမဟုတ်ဘဲ အြခားသေဘာ
တွင် စီးနင်းခဲ့ြခင်း/ရာထူးများ ေြပာင်းလဲြခင်းမျိ းရှိပါက ထိုသိုေြပာင်းလဲချန
ိ ်က ေရေကာင်းဌာနခွဲ သို
တင်ြပစာအား Attach file အြဖစ် ပူးတွဲတင်ြပေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်၊ ဤစာရင်းတွင်မပါေသာ်လည်း ဌာနမှ ထပ်မံန်ကားေတာင်းခံေသာ စာရ�က်စာတမ်းများ
ကိုပါ တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။)

Upload ပီးစီးပါက မိမိတင်ထားေသာ attached file များအား Submission အမည်များြဖင့်
ေဖာ်ြပေပးပါလိမ့်မည်။ မိမိယခုမှတင်ထားေသာ Attached file များြဖစ်ပါက ြပန်ဖျက် ိုင်ေသာ
x

အမှတ်အသား ေဘးမှာပါရှိပါသည်။ Refresh လုပ်ကည့်ပါက Status သည်

Submitted

အြဖစ်ေြပာင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်

Status

ထပ်တင်ေသာ

Attachedments
ဌာနမှ Approve ြပလုပ်ေပးပီးသည့်အချ ိန်တွင် Status သည် Submitted မှ Approved အြဖစ်
ေြပာင်းသွားပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါေဘးတွင်ရှိ View ခလုတ်အားှိပ်၍

Sea Service Approval

အား ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။

Status

Sea service
Approval

Print ထုတ်ယူိုင်မည့်
Sea Service Approval Form

ေမးြမန်းစုံစမ်းရန်
၀၉-၈၈၄၄၅၈၀၁၁
ေလ့ကျင့်ေရးဌာနစု၊ သင်တန်းဌာနစိပ်
ေရေကာင်းဌာနခွဲ

