
 

 

 

 

ကျွ န ်ုပ်သည ်ပပြ ညေ်ာ င ််  ု ပြြ န်ြင ို ် ်ောင ် သင ဵ/သူ ဖြ ု် ပြ ီဵ၊ အ ခြ င ဵြညသ်ညဴ် ို ် ််ဳကူဵ လက်ြှာက်ု  ြျှ ကု ််ေေင ််ာင ဵ ခြ ််ဵ  
ြရ ှပုါေ ကေ င ််ဵိှ ်ဴ် ပြြ န ်ြင ို ် ််ဳကူ ဵလက်ြှာ် ရ လု ပါေ ကေ င ််ဵ ေလျှ င ကာ် င ဵအပ်ပါသည်။ 
 

၁။ အြည(်ပြြ န ်ြင)       အ င်္ဂလပ်ု 

    Name  

၂။ အြျ ုုဵသင ဵြှာ်ပ ာဳ််အ ြှာ်/ို ် ််ဳသင ဵအ ဖြ ု် အသုအြှာ် ပြ ုလက်ြှာ် 

    National identity Registration Card 
၃။ အဘအြည ်       ို ် ််ဳသင ဵ 
     Father Name 
၄။ အြုအြည်       ို ် ််ဳသင ဵ 
     Mother Name 

၅။ ခ််ပွန်ဵ/ဇန ီဵအြည်       ို ် ််ဳသင ဵ 

     Husband / Wife’s Name 
၆။ ေြွဵဖွင ဵသ ည်ဴေန ့ရက် 
     Date of Birth 
၇။ ေြွဵဖွင ဵရ င ေေ သ 
     Place of Birth 
၈။ အလ ပ်အကု ််ိှ ််ဴ       လုင 
     Occupation and        Salary 

    အုြ်ရှ််ပ/ က ြ္ပဏီ 

     Employer /Company 
၉။ပု််ကင ပူေန ာ ု ် ်ခွ ််ဴကေ်အြျ ုုဵအ ုင ဵ      ကေ်နဳပါာ်ပ 
ပပပပ Stay Type and        Fin No. 
၁၀။ အရ ပ်အ ြြ ်ဴ်    ေပ    လက်ြ 
     Height     Feet    inches 
၁၁။ ြျ ကလ် ဳဵအေရ င ်် 
     Eye Color 
၁၂။ ာ ််ရှင ဵသညဴ်အြှာအ်သင ဵ 
       Special Peculiarities 
၁၃။ လြူျ ုုဵိှ်ဴ် ကု ဵကယွသ်ညဴ် ဘင သင 
       Race & Religious 
၁၄။ လက်ရှုကု ် ်ေ ေင ််ာင ဵသညဴ်ို ်််ဳကူ ဵလက်ြှာအ် ြှာ် ၊ ပ 
      ာ  ာေ်ပဵသညဴ်ရ က် ုဲွ ိှ်ဴ် ေန ရ င 
       Current Passport No. , Issued Date and Place 

 

၁၅။ အ ြြ ဲာြ်ဵေန ရ ပ်လုပ် ုင (ပြြ န်ြင ို ် ််ဳ)ပဖ န်ဵန ဳပါာ် ပ၊ အုြ် 

     ပResident in Myanmar (Phone & Home address) 
      

၁၆။ ု််ကင ပူို ်််ဳရှု Maid Agency အြညပ်ိှ ််ဴပလု ပ်ုင 
     Maid Agency Name and Address (Singapore) 

၁၇။ ပြြ န ်ြင ို ် ််ဳရှု Maid Agency အြညပ်ိှ််ဴ ပလပ်ုုင 
     Maid Agency Name and Address (Myanmar) 

 

 
ေလျှင က်ာင ဵသူလက်ြှာ် 
Signature of Applicant 

           အြည် 
           Name 
            ရ က်ုဲွ 
            Date 
လက်ရှု လပ်ုုင 
Resident in Singapore 

ဖ န်ဵ 
Phone 
အီဵ ေြဵလ် 
Email

 

(၆)လအာွ် ်ဵ 
ဓ ါာ်ပ  သဳင ကပ ် 

ေ ပ ဵ ပ ါရန်ေ ြ ာ္တ င 
ရပ ်ခဳအ ပ ်ပါသည်။ 




