သို့
သံအမတ်ကြီး
မမန်မာသံရးုံ
ဘရပ်ဆဲလ်မမို့
ရြ်စွဲ၊ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
အ ကြာင်းအရာ။
၁။

နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး/ အသစ် ထုတ်ပေးေါရန် ပလျှောက်ထားခြင်း

ြျွန် တာ်/ ြျွန်မ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ၏ မမန်မာနိုင်ငံြူးလြ်မှတ် အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ၊

ထုတ် ပးရြ်စွဲ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ သည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ရြ် န့တွင် သြ်တမ်းြုန်ဆုံးမည် မြစ်ပါသမြင့်

ြျွန် တာ်/ ြျွန်မ၏ နိုင်ငံြူးလြ်မှတ်အား သြ်တမ်းတိုး/ အသစ် ထုတ် ပးပါရန် လျှောြ်ထားအပ်ပါသည်။
၂။

ြျွန် တာ်/ ြျွန်မ၏ နိုင်ငံြူးလြ်မှတ်အား သြ်တမ်းတိုး/ အသစ် ထုတ် ပးပါရန်

အာြ် ြာ်မပပါစာရွြ်

စာတမ်းများြို ပူးတွဲတင်မပအပ်ပါသည်။
(ြ)

နိုင်ငံြူးလြ်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၁) စာင်

(ခ)

မြည်စ
့ ွြ်မပီး ြိုယ် ရးရာဇဝင်

(ဂ)

အခွန် ပး ဆာင်သည့် မပစာ-မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) မှီခိုသူမြစ်ပါြမှီခိုသူမြစ် ကြာင်း အ ထာြ်အထား

(ဃ)

နထိုင်ခွင့်ြဒ် (ID Card) မိတ္တူ

(င)

နိုင်ငံြူးလြ်မှတ်အသစ်ခ (ယူရ-ို

)

လးစားစွာမြင့်
လြ်မှတ်

၊

_____ __ ___________ _

အမည်

၊

_____ __ ___________ _

၊

_____ __ ___________ _

နရပ်လိပ်စာ

_____ __ ___________ _
_____ __ ___________ _
ြုန်းနံပါတ်

၊

_____ __ ___________ _

ြိုယ် ရးရာဇဝင် (CV Form)
၁။ အမည် (Name)

_____ __ _________

၂။ ငယ်နာမည် (Childhood Name)

_____ __ _________

၃။ အမခားအမည် (Other Name)

_____ __ _________

၄။ အသြ်( မွးသြ္ကရာဇ်) (Date of Birth)

_____ __ _________

၅။ မွးြွားရာဇာတိ (Place of Birth)

_____ __ ______________ __ _________

၆။ ြိုးြွယသ
် ည့်ဘာသာ (Religion)

_____ __ ______________ __ _________

၇။ လူမျုးိ (Nationality)

_____ __ ______________ __ _________

၈။ ြိုင် ဆာင်ထား သာနိုင်ငံြူးလြ်မှတ်အမှတ်

_____ __ ______________ __ _________

ထုတ် ပးသည့်ရြ်စွဲ၊ ထုတ် ပးသည့် န့ရြ်
Myanmar Passport No. and Date of Issue
၉။ အမျုသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံသားအမြစ်အသိအမှတ်

_____ __ ______________ __ _________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

မပုသည့်လြ်မှတ်(National Registration No)
၁၀။ အရပ် (Height)

_____ __ ______________ __ _________

၁၁။ ြိုယ်အ လးချန်ိ (Weight)

_____ __ ______________ __ _________

၁၃။ မျြ်စိအ ရာင် (Colour ot Eyes)

_____ __ ______________ __ _________

၁၄။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား (Distinguish marks)

_____ __ ______________ __ _________

၁၅။ နိုင်ငံမခားသို့မည်သည်အချန်ိ ြ ရာြ်ရှိသည်

_____ __ ______________ __ _________

Date of arrival abroad
၁၆။ မည်သည့်ြိစ္စမြင့် ရာြ်ရှိ နသည်

_____ __ ______________ __ _________

State reason for being abroad
၁၇။ လြ်ရှိအလုပ်အြိုင်(ရာထူး) အလုပ်ဌာန (ြုမ္ပဏီ)

_____ __ ______________ __ _____

Present occupation, rank, place of employment
(State in detail)

_____ __ ______________ __ _________

၁၈။ ရရှိသည့်လစာ (Salary)

_____ __ ______________ __ _________

၁၉။ မမန်မာနိုင်ငံသို့ ငွမပန်ပို့မခင်း ရှိ/မရှိ

_____ __ ______________ __ _________

Any remittance of earning to Myanmar, Yes/ No
၂၀။ မည်သည့်အချန်ိ ြစ၍ နိုင်ငံမခား၌အလုပ်လုပ်သည်

_____ __ ______________ __ _________

Date of employment
၂၁။ မည်သည့်အချန်ိ မှစ၍ နိုင်ငံမခား၌အလုပ်လုပ်မခင်း
မပီးဆုံးမည် (Date of termination of employment)

_____ __ ______________ __ _________

၂၂။ မည်သည့် ပညာရပ်များ သင်ကြား နသည်

_____ __ ______________ __ _________

(အဆင့်နှင့်တြွ ြာ်မပရန်) if attending
Educational courses, state position, grade,

_____ __ ______________ __ _________

၂၃။ ပညာသင်ရာဌာန၏ လိပ်စာအမပည့်အစုံ

_____ __ ______________ __ _________

Full address of educational institution
၂၄။ မပီးဆုံးမည့် ပညာသင်နှစ်

_____ __ ______________ __ _________

Date of conclusion of educational institution
၂၅။ ပညာသင်ရန်စရိတ် (အ ထာြ်အပံ့) မည်သို့ရရှိှသည်

_____ __ ______________ __ _________

Ways and means of funding for educational course
၂၆။ ပညာသင်စရိတ် မည်မျှေရရှိသည်

_____ __ ______________ __ ______

Amount received for educational fund
၂၇။ (မှီခိုသူမြစ်လျှေင်) မည်သူြိုမှီခို နသည်

_____ __ ______________ __ ______

(လိေ်စာနှင့်တကွပော်ခေရန်) (If you are a dependent)
State whom are you Depending on and

_____ __ ______________ __ _________

his/ her full address
၂၈။ နိုင်ငံမခားသားနှင့်အိမ် ထာင်မပုမခင်းရှိ/မရှိ

_____ __ ______________ __ ______

Whether married to a foreigner, Yes/ No.
၂၉။ ရှိလျှေင် မည်သည့် န့ရြ်ြမပုသည် (Date of marriage)

_____ __ ______________ __ _________

၃၀။ မည်သည့် လူမျုးနှ
ိ င့်အိမ် ထာင်မပုသည်

_____ __ ______________ __ _________

Nationality of spouse
၃၁။ မည်သည့်အချန်ိ တွင် မမန်မာနိုင်ငံသို့ မပန်လာမည်

_____ __ ______________ __ ______

When will you be returning to Myanmar
၃၂။ နိုင်ငံမခားအမြစ် ခံယရ
ူ န် ရည်ရွယခ
် ျြ် ရှိ/မရှိ

_____ __ ______________ __ ______

Any intention to become a foreign citizen
၃၃။ လြ်ရှိ နရပ်လိပ်စာ (Present Address)

_____ __ ______________ __ ______
_____ __ ______________ __ ______

၃၄။ အမမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ (မမန်မာနိုင်ငံ)

_____ __ ______________ __ ______

Permanent address
_____ __ ______________ __ ______
၃၅။ ပညာအရည်အချင်း (Education qualification)

_____ __ ______________ __ _________

၃၆။ ပညာဆည်းပူးခဲ့ သာ/ သင်တန်း တြ် ရာြ်ခဲ့ သာ ြျာင်း၊ ြာလိပ်၊ တြ္ကသိုလ်၊ အလုပ်ဌာန၊ သင်တန်း စသည်များ
(School, Colleges, Universities, Department, Training Course and Other Course attended)
မှ

ထိ

ပကျောင်း၊ ပကာလိေ်၊ တက္ကသိုလ်၊

တည်ရာအရေ်

အဆင့်အတန်း

(from)

(To)

အလုေ်ဌာန၊ သင်တန်း

(Place)

(Grade)

(Course)

၃၇။ လျှောြ်ထားသူ၏ အဘနှင့်အဘ၏ မာင်နှမအရင်းအချာများ
(Applicant’s father and his brothers and sisters)

၃၈။

အမည်

ပတာ်စေ်ေုံ

(Name)

(Relation)

ကျေား/
မ
(Sex)

နိုင်ငံသား

အလုေ်အကိုင်

ပနရေ်

မှတ်ြျေက်

(Nationality)

(Occupation)

(Adress)

(Remark)

နိုင်ငံသား

အလုေ်အကိုင်

ပနရေ်

မှတ်ြျေက်

(Nationality)

(Occupation)

(Adress)

(Remark)

လျှောြ်ထားသူ၏ အမိနှင့်အမိ၏ မာင်နှမအရင်းအချာများ
(Applicant’s mother and her brothers and sisters)
အမည်

ပတာ်စေ်ေုံ

(Name)

(Relation)

ကျေား/
မ
(Sex)

၃၉။ လျှောြ်ထားသူ၏ မာင်နှမအရင်းအချာများ
(Applicant’s brothers and sisters)

အမည်

ပတာ်စေ်ေုံ

(Name)

(Relation)

ကျေား/
မ
(Sex)

နိုင်ငံသား

အလုေ်အကိုင်

ပနရေ်

မှတ်ြျေက်

(Nationality)

(Occupation)

(Adress)

(Remark)

နိုင်ငံသား

အလုေ်အကိုင်

ပနရေ်

မှတ်ြျေက်

(Nationality)

(Occupation)

(Adress)

(Remark)

၄၀။ လျှောြ်ထားသူ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်း
(Applicant’s spouse)

အမည်

ပတာ်စေ်ေုံ

(Name)

(Relation)

ကျေား/
မ
(Sex)

၄၁။

လျှောြ်ထားသူ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်း၏ အဘနှင့်အဘ၏ မာင်နှမအရင်းအချာများ
(Spouse’s father and his brothers and sisters)

အမည်

ပတာ်စေ်ေုံ

(Name)

(Relation)

ကျေား/
မ
(Sex)

နိုင်ငံသား

အလုေ်အကိုင်

ပနရေ်

မှတ်ြျေက်

(Nationality)

(Occupation)

(Adress)

(Remark)

နိုင်ငံသား

အလုေ်အကိုင်

ပနရေ်

မှတ်ြျေက်

(Nationality)

(Occupation)

(Adress)

(Remark)

၄၂။ လျှောြ်ထားသူ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်း၏ အမိနှင့်အမိ၏ မာင်နှမအရင်းအချာများ
(Spouse’s mother and her brothers and sisters)

အမည်

ပတာ်စေ်ေုံ

(Name)

(Relation)

ကျေား/
မ
(Sex)

၄၃။

လျှောြ်ထားသူ၏ သား/သမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း
(Sons and daughters of the applicant and their spouses)

အမည်

ပတာ်စေ်ေုံ

(Name)

(Relation)

၄၄။ နိုင်ငံမခားသို့ ရာြ်ရှိ နကြသည့်

ကျေား/
မ
(Sex)

နိုင်ငံသား

အလုေ်အကိုင်

ပနရေ်

မှတ်ြျေက်

(Nationality)

(Occupation)

(Adress)

(Remark)

နိုင်ငံသား

အလုေ်အကိုင်

ပနရေ်

မှတ်ြျေက်

(Nationality)

(Occupation)

(Adress)

(Remark)

လျှောြ်ထားသူ၏ ဆွးမျုးများ
ိ

(Applicant’s relatives who are living abroad)
အမည်

ပတာ်စေ်ေုံ

(Name)

(Relation)

ကျေား/
မ
(Sex)

၄၅။ မမန်မာနိုင်ငံြူးလြ်မှတ်တွင် ထပ်မံမြည့်စွြ်

_____ __ ______________ __ ______

လျှောြ်ထားသည့်နိုင်ငံများ (Countries applied to
be endorsed in the passport)
၄၆။ လျှောြ်ထားသည့် တိုင်းမပည်များသို့ မည်သည့် အ ကြာင်း

_____ __ ______________ __ _________
_____ __ ______________ __ _________

ကြာင့်သွား ရာြ်လို ကြာင်း မပည့်စုံစွာ ြာ်မပရန်
State fully the reason for applying for the

_____ __ ______________ __ _________

Endorsement of the above mentioned countries
၄၇။ နိုင်ငံြူးလြ်မှတ် သြ်တမ်းတိးု မမှင့် ပးရန်

_____ __ ___________ ___ __ ______

လျှောြ်ထားသူသည် မည်သည့်အ ကြာင်း ကြာင့်
သြ်တမ်းတိုးမမှင့်လို ကြာင်း မပည့်စုံစွာ ြာ်မပရန်

_____ __ ______________ __ _________

If you are applying for extension of the passport
State fully the reason for application of extension

န့စွဲ၊

_____ __ ______________ __ _________

လျှောြ်ထားသူလြ်မှတ်

FORM B
နိုင်ငံကးူ လက်မှတတ
် ွင် ပရးသွင်းရမည့်
ကိုယ်ပရးအြျေက်အလက်
(ပလျှောက်ထားသူကိုယ်တုင
ိ ် အ္ဂလိေ်ဘာသာခေင့် ပရးသွင်းေါရန်)

Name

:

Date of Birth

:

Place of Birth

:

Signature of the applicant

:

(Please sign in the below box)

