(Personal History Form For Passport Application)

(၆)လအာွ််ဵ
ဓါာ်ပသ
ဳ ငကပ်
ေပဵပါရန်ေြာ္တ င
ရပ်ခဳအပ်ပါသည်။

ကျွနု် ပ်သည် ပပ
ြ ည်ောင််ု ပြ
ြ န်ြငို််ောင်သငဵ/သူ ြဖု် ြပီဵ၊ အ ြခငဵြည်သည်ဴ ို်််ဳကူဵလက်ြှာ်ကြျှ
ု ကု််ေေင််ာငဵ ြခ််ဵ ြရှပု ါေ ေကင််ဵိှ််ဴ ပြ
ြ န်ြငို်််ဳကူဵ
လက်ြှာ် ရလုပါေ ေကင််ဵ ေလျှငက်ာငဵအပ်ပါသည်။
၁။ အြည်(ပြ
ြ န်ြင)

အဂလု
င်္ ပ်

Name

၂။ အြျုုဵသငဵြှာပ် ဳာ််အြှာ်/ို်််ဳသငဵအ ြဖု် အသုအြှာ် ြပုလက်ြှာ်
National identity Registration Card

၃။ အဘအြည်

ို်််ဳသငဵ

Father Name

၄။ အြုအြည်

ို်််ဳသငဵ

Mother Name

၅။ ခ််ပွနဵ် /ဇနီဵအြည်

ို်််ဳသငဵ

Husband / Wife’s Name

၆။ ေြွဵဖွငဵသည်ေဴ န့ရက်
Date of Birth

၇။ ေြွဵဖွငဵရငေေသ
Place of Birth

၈။ အလပ်အကု််ိှ်ဴ်

ပပပလုင
ပပSalary

Occupation and

ကြ္ပဏီ/အဖွ့ဲ အုည်ဵပ
Company/Organization
၉။ပု််ကငပူေနာု််ခွ်က
ဴ် ေ်အြျုုဵအုငဵ
ပပပပ Stay Type and

၁၀။ အရပ်အ ြြ််ဴ
Height

ကေ်နဳပါာ်ပ
Fin No.

ေပ

လက်ြ

Feet

inches

၁၁။ ြျက်လဵဳ အေရင််
Eye Color

၁၂။ ာ််ရှငဵသည်အ
ဴ ြှာအ
် သငဵ
Special Peculiarities

၁၃။ လူြျုုဵိှ််ဴ ကုဵကွယ်သည်ဴဘငသင
Race & Religious

၁၄။ လက်ရက
ှု ််
ု ေေင််ာငဵသည်ိဴ ု်််ဳကူဵလက်ြှာ်အြှာ်
ာာ်ေပဵသည်ရ
ဴ က်ုွဲ ိှ််ဴ ေနရင
Current Passport No. and Issued Date and Place

၁၅။ အ ြြဲာြ်ဵေနရပ်လုပ်ုင
(ပြ
ြ န်ြငို်််ဳ) ဖန်ဵ၊ အုြ်
Resident in Myanmar (Phone & Home address)

ေလျှငက်ာငဵသူလက်ြှာ်
Signature of Applicant

အြည်
Name

ရက်ုွဲ
Date

လက်ရှု လုပ်ုင
Resident in Singapore

ဖန်ဵ
Phone

အီဵေြဵလ်
Email

RECOMMENDATION LETTER FOR BEING DEPENDENT
Requirements
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Application Form taken by online
Original & Copy of Identity Card
Original and Copy of Passport (Photo page and Observations pages)
List of Households / Birth Certificate / Marriage Certificate
Tax receipt of the person whom the applicant depends on
Original Receipt of Return Air ticket fee if the applicant is the one who is a
dependant to a foreigner

** If the applicant can not provide original documents, his/her
application will be rejected .
** Please note that Consular Officer reserves the right to request
additional documents as necessary

မခ ထ ကခစ ထတ ပ ပ ရန လ ကထ ခင
(က)
(ခ)

ငငက လကမတ (မရင င မတ )
တ စပပအ ထ ကအထ ( မ စ ရင / သန ခ ငစ ရင / လကထပစ ခ ပ)
(မရင င မတ )
(ဂ) IC ကတ ပ (မရင င မတ )
(ဃ) မခခရသ၏ အခန ပစ (မရင င မတ )
(င) မခခရသ၏ Passport င (မရင င မတ )
(စ)
ငင ခ သ မခသ ဖစပ က အ ပန လယ စရတ S$500 ပ သင ထ သည
ထ ကခစ (မရင င မတ )
** မရင အ ထ ကအထ တင ပ င ခင မရပ က လပငန ဆ ငရကခင ပယဖ ကခ
ရမည ။
** လပငန လအပခ ကအရ လအပမညစ ရကစ တမ မ ထပမ တ င ခမည ဖစပ
က င အသ ပ အပပ သည။

