ထုတ်ယူရန်
ဆောင်ရွက်ပုံအေင့်ေင့် လမ်းညွန်
သံရးုံ တွင် လာဆရာက်ဆောင်ရွက်စဥ် လွယ်ကူရန် အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ ြပင်ပသိ့ု
ယူဆောင်သွားြခင်း မပ
ြ ုပါရန်ဆမတ္တ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

www.myanmarembassy.sg

ရက်စွ၊ဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ်

ဘာလ ၂

ြပည်ဆထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိငု င် ံဆတာ် အစိးု ရ
နိငု င် ံြခားဆရး၀န် ြကီးဌာန
ြမန်မာသံရးုံ ၊ စင်ကာပူြမို့
ရန် ဆောင်ရွက်ပအ
ုံ ေင်ေ
့ င့်

နိဒါန်း
၁။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တရား၀င် လာဆရာက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ ြကသူများ၊
ဆကျာင်းသား/ဆကျာင်းသူများ၊ ဆခတ္တ လာဆရာက်လည်ပတ် ြကသူများ ၊ မှီခုိသူ / အုပ်ထိမ်းသူအြဖစ်
ဆနထိငု ်လျက်ရှိ ြကသူများသည် စင်ကာပူနငို ်ငံေိုင်ရာ ြမန်မာသံရုံးသို့ လာဆရာက်၍
ရယူရန် ဆလျာက်ထားသည့် အချိန်တွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပုံ အေင်ေ
့ င့်ကို သိရနှိ ိုင်ဆစရန်
ရည်ရွယ်၍ တင်ြပထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ဆလျာက်ထားရန် အတွက် လုပ်ငန်းစဥ် အေင်ေ
့ င့်
( ၁) အွန်လိငု ်းမှ ရက်ချိန်းရယူ ြခင်း
(၂ )

ထုတ်ယူရန် အတွက် စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တဲွ ြခင်း

(၃ )

ထုတ်ယူရန် အတွက် စာရွက်စာတမ်းများတင်ြပခ
ြ င်း

(၄)

ထုတ်ယူြခင်း

အွန်လငို ်းမှ ရက်ချိန်းရယူြခင်း
၂။ ဆကာင်စစ်ဆရးရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် အခွန်ဆပးဆောင်ြခင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
အသစ်လဲလှယ်ြခင်းနှင့် ဆထာက်ခံစာအမျိုးမျိုး ရယူရန်အတွက် Appointment ကို ြမန်မာသံရးုံ ၊
စင်ကာပူြမို့၏ website ြဖစ်သည့် www.myanmarembassy.sg တွင် online စနစ် ြဖင့်
မည်သူမေို ရယူနိုင်ပါသည်။ Appointment ရရှသ
ိ ည့ဆ် န့တွင် ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်

လာဆရာက်ရန်ြဖစ် ြပီး စာရွက်စာတမ်းများပ
ြ ည့်စုံမှန်ကန်မှုရပှိ ါက
ထုတ်ယူနငို ်ပါသည်။

ဆန့ချင်း ြပီး

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ အေင်ေ
့ င့်
(နံနက်ပငို ်းဆောင်ရွကရ
် န်)
နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၁၂း၀၀)နာရီအထိ
ထုတ်ယူရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တဲွြခင်း
၃။
ထုတ်ယူရန် အတွက် ဆရှးဦးစွာ online စနစ်ြဖင့် ရက်ချိန်းရယူရန်
လိုအပ်ပါသည်။ ရက်ချိန်းရရှသ
ိ ည့ဆ် န့ရက်တွင် သံရးုံ သို့ နံနက် ၈ နာရီ မပျက်မကွက်
လာဆရာက်ရန်လိုအပ်ြပီး သံရုးံ သို့ ဆရာက်ရလ
ှိ ာပါက ပတ်စ်ပ့ို ဆကာင်တာ နံပါတ်(၁)သို့ ဦးစွာ
သွားဆရာက်၍ စာရွက်စာတမ်း ြပည့်စမုံ ှန်ကန်မှုရှိမရှိ ြပသ၍ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ လိုအပ်ဆသာ
စာရွက်စာတမ်းများကို မိတ္တူကူး ြခင်း၊ ဖိုင်တဲွြခင်းများ ြပုလုပ်ဆပးပါမည်
(ဆထာက်ခံစာ အမျိုးမျိုးရယူရန်အတွက် အိမ်ဆထာင်စု ၀င်မိသားစု(Immediate Family)မှ
သန်းဆခါင်စာရင်း /လက်ထပ်စာချုပ် ဆတာ်စပ်ပုံ အဆထာက်အထားပ
ြ လျက် ကိုယ်စား
ဆောင်ရွက်နိငု ်ပါသည်။)
စာရွက်စာတမ်းများ တင်ြပြခင်း
၄။
ထုတ်ယူရန် အတွက် စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တဲွြခင်းဆောင်ရွက် ြပီးဆနာက်
ဆကာင်တာနံပါတ်(၅)နှင့် ဆကာင်တာနံပါတ်(၆)မှ Queue Number များ ဆခါ်ယူသည့အ
် ခါ
စာရွက်စာတမ်းများ တင် ြပ ြခင်းကို ဆောင်ရွက်နငို ်ပါသည်။
အွန်လငို ်းမှ ထုတ်ဆပးထားသည့်
ဆလျာက်ထားသည့် ဆလှောက်လွှာ တိ့ု တွင်
လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို
ြပည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ြဖည့်စက
ွ ်ဆရးသားလျက် ၊
ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရွက်စာတမ်းများထည့်သွင်းထားသည့် ဆကာင်တာနံပါတ်(၁)မှ တဲဆွ ပး
လိုက်သည့် ဖိုင်ကို သက်ေိငု ်ရာဆကာင်တာတွင် Queue Number များ ဆခါ်ယူသည့အ
် ခါ
တင်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။

၅။ ဆကာင်တာနံပါတ်(၅)နှင့်ဆကာင်တာနံပါတ်(၆)မှ ဝန်ဆောင်မှုဆပးဆနသည့် Queue
Number များကို နားဆနဆောင်ရှိ Queue Board များတွင် ြပသထားပ
ြ ီး မိမိ၏ Queue
Number ဆခါ်ယူသည့အ
် ခါ သက်ေိုင်ရာဆကာင်တာသိ့ု သွားဆရာက်ရန် ြဖစ်ြပီး မိမိ၏ Queue
Number အလှည့်မတိုင်မီ သံရုးံ ရှိ နားဆနဆောင်များတွင် သက်ဆတာင့်သက်တာ အနားယူ
ဆစာင့်ေငို ်းနိုင်ပါသည်။

ဆထာက်ခံစာများဆလျာက်ထားရန်အတွက်

လိုအပ်ချက်များ

-

နံနက် (၁ ၀) နာရီ မတိုင်မီ သံရးုံ သို. လာဆရာက်၍ ဆထာက်ခံစာ
ဆလျာက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အဆထာက်အထား စာရွက် စာတမ်း မူရင်း / မိတ္တူ
အပ
ြ ည့်အစုံ ြဖင့် တင်ြပရမည်။

-

ဆထာက်ခံစာ အမျိုးအစားအလိုက် ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရွက် စာတမ်းများကို အပ
ြ ည့်အစုံ
တိကျရှင်းလင်းစွာ ဆဖါ်ြပထားပါသည်။

-

ဆကာင်စစ်ဆရးရာ
တာ၀န်ခံအရာရှမိ ှ
စစ်ဆေး ြကည့်ရှုြပီး၊
အဆထာက်အထား
အပ
ြ ည့်အစုပံ ါရှိသည့် ဆလျာက်လွှာများအား စီစစ်လက်ခံ၍၊ ညဆန (၀၅၀၀ ) နာရီတွင်
ဆန.တွင်းချင်းအပ
ြ ီး ြပန်လည်ထုတ်ဆပးမည် ြဖစ်ပါသည်။

-

အဆထာက်အထား မူရင်း တင်ြပနိငု ်ြခင်း မရှိသည့် ဆထာက်ခံစာ များကိုမူ လုံး၀
ထုတ်ဆပးမည်မဟုတ်ဆ ြကာင်း အသိ ဆပးပါသည်။

-

ဆကျာင်းသားြဖစ်ဆ ြကာင်း ဆထာက်ခံစာနှင့် သံဃာဆတာ်များ / သီလရှင်များ
ပင်ဆ့ ောင်သည့် ဆထာက်ခံစာမှအပ ကျန် ဆထာက်ခံစာများ အားလုံး စင်ကာပူဆဒါ်လာ (၈)
ဆဒါ်လာကို ဆထာက်ခံစာဆက
ြ း အဖ
ြ စ် သံရးုံ သို. ဆပးသွင်းရမည် ြဖစ်ပါသည်။

(ဆထာက်ခံစာများ ြပုလုပ်ရန် အတွက် လိအ
ု ပ်သည့် စာရွက် စာတမ်းများကို အတုအပ ြပုလုပ် ၍
တင်ြပခဲ့ြပီး၊ လိမ်ညာ ဆလျာက်ထားဆက
ြ ာင်း စီစစ်ဆဖါ်ထုတ် ဆတွ့ရှပိ ါက တည်ေဲ ဥပဆဒ၊ စည်းမျဥ်း၊
စည်းကမ်းများအရ အဆရးယူခံရမည် ြဖစ်ဆ ြကာင်း ြကိုတင် အသိဆပးပါသည်။)
၇
ဆကျာင်းသား
ြဖစ်ဆ ြကာင်း
ဆထာက်ခံစာများကို
အခမဲ့ထုတ်ဆပးပါသည်။
ဆကျာင်းသားကဒ်ြပား သက်တမ်း ကုန်ေံးု ြခင်း/ဆကျာင်းမှထုတ်ဆပးသည်စ့ ာ အရ ပည သင် ြကား
သည့် ကာလ ကုန်ေံုးဆနပါက ဆကျာင်းသား ြဖစ်ဆ ြကာင်းဆထာက်ခံစာထုတ် ဆပးြခင်း ြပု
မည်မဟုတ်ပါ။
၈
အသက် (၂၁)နှစ် ဆကျာ်သည့် PRကဒ်ြပား ကိုင်ဆောင်သူ သား/သမီးများ အဆနဖ
ြ င့်
အချိန်ြပည့် ဆကျာင်းသား ကဒ်ြပား/ ဆကျာင်းသားြဖစ် ဆက
ြ ာင်း သက်ေငို ်ရာ ဆကျာင်း မှ
ဆထာက်ခံစာ နှင့်
မှ သာ မှီခုသ
ိ ူ အဖ
ြ စ် ဆထာက်ခံစာ ထုတ်ဆပး နိုင်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
(ဆထာက်ခံစာအမျိုးမျိုး အား ြမန်မာနိငု င် ံသို. ြပန်လည် မထွက်ခွာမှီ စင်ကာပူနငို ်ငံတွင် ဆနထိငု ်
ဆနစဥ်ကာလအတွင်း ဆလျာက်ထား ရယူ ြကပါရန် ဆမတ္တ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနိငု ်ငံသိ.ု
ဆရာက်ရှိြပီးမှ အဆက
ြ ာင်း အမျိုးမျိုးပ
ြ လျက် ဆနာက်ဆ ြကာင်းြပန် ဆလျာက်ထားြခင်းများအား
တည်ေဲစည်းမျဥ်း များ အရ (လုးံ ၀ )ထုတ်ဆပးခ
ြ င်း
( မပ
ြ ု )ပါ ဆက
ြ ာင်း ြကိုတင် အသိဆပး
အပ်ပါသည်။)
၉
နိုင်ငံြခားသား
လက်ထပ်ထားသူများအဆနဖ
ြ င့် အပ
ြ န် ဆလယ ဥ်ခရီး စရိတ်ဆငွ
စင်ကာပူဆဒါ်လာ ၅၀၀ကို သံရုးံ သို. ဆပးသွင်းထားဆက
ြ ာင်း ဆထာက်ခံစာ မူရင်း တင်ြပနိငု ် မှသာ
နိုင်ငံြခားသား မှီခို ဆထာက်ခံစာ ထုတ်ဆပးနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ထုတ်ယူ ြခင်း
၂၅။ ညဆန (၀၃၀၀ )နာရီ မှ (၀၄ ၀) နာရီ အတွင်း
ဆကာင်တာ နံပါတ်(၆)တွင် လာဆရာက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ကျသင်ဆ့ ငွမှာ စင်ကာပူ ဆဒါ်လာ ၈ ြဖစ်ပါသည်။

များ ကို မည်သူမေို သံရးုံ ၌
အတွက်

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်
ဆကာင်စစ်ဆရးရာ ဌာန
ြမန်မာသံရးုံ
စင်ကာပူြမို့။

