(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

INCOME TAX
Requirements

1. Application Form taken by online
2. WP/SPASS/EP/PR Card (Re-Entry Form 7) (Copy and original)
3. Original and a copy of Passport (Photo page and validity page)
4. Tax receipts(Copies and originals)
5. Tax receipt of Inland Revenue Authority of Singapore
(if you paid income tax to Singapore government)
 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

ွငးေငျချနးထမး့ေဆာငးချငးံ်ပဳပါရနး ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့

(က) WP/S Pass/ EP/ PR (Re-entry Form) (မူရငး့ ႏြငးံ မိတၱဴ)
(ခ) ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးမူရငး့ (ဓါတးပဵုကပးထာ့ေသာ စာမ္ကးႏြာ ႏြငးံ သကးတမး့ပါေသာ
စာမ္ကးႏြာမိတၱဴ)
(ဂ) (31-12-2011) မတုိငးခငးအထိ ေပ့ေဆာငးခဲံေသာ အချနးေ်ပစာ မူရငး့ႏြငးံ မိတၱဴမ္ာ့
(ဃ) စငးကာပူႏိုငးငဵအစို့ရ (Inland Revenue Authority of Singapore) သို႔
အချနးေပ့ေဆာငးခဲံရလြ္ငး

ဝငးေငျခန
ျ း (Income Tax) ေပ့ေဆာငးခဲံရသညးံ

အေထာကးအထာ့စာရျကးေ်ပစာ (မူရငး့ႏြငးံ မိတၱဴ)
 မူရင္းအေထာက္အထားတင္ျပနုိင္ျခင္းမရွိပါကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ခံရမည္ ။
 လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ လုိအပ္မည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထပ္မံေတာင္းခံမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။

