
         

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ုိင်ငံေတာအ်စုိးရ 

 

 မြ န်မာသံ�ံုး ၊ စင်ကာပူမ� ိ�� 

 

ေထာက်ခံစာများ ထုတ်ယူရန် အတွက် 

ေဆာင်ရွက်ပံုအဆင့်ဆင့် လမ်း�ွန် 

 

         သံ�ံုးတွင် လာေရာက်ေဆာင်ရွက်စဥ် လွယ်ကူရန် အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ ြပင်ပသုိ� 

ယူေဆာင်သွားြခင်း မပြ �ပါရန်ေမတ�ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ 

 

        www.myanmarembassy.sg တွင်လည်း ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 
 

 

         ေကာင်စစဌ်ာန 

         ေနရာ။ ြမန်မာသံ�ုံး၊ စင်ကာပူမ� ိ�� 

         ရက်စဲွ၊ ၂၀၁၂ ခ�ုှစ၊် ဒီဇငဘ်ာလ ၂၆ ရက် 

 

http://www.mesingapore.org.sg/


 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ  မြ န်မာ�ိငု်ငံေတာ် အစုိးရ 

�ိငု်ငံခြ ားေရး၀န်က� ီးဌာန 

 မြ န်မာသံ�ံုး၊ စင်ကာပူမ� ိ�� 
 

 

ေထာက်ခံစာ ေလ�ာက်ထားရန ်ေဆာင်ရွက်ပံုအဆင်ဆ့င် ့

 

နိဒါနး် 

၁။ စင်ကာပူ�ိုင်ငံတွင် တရား၀င် လာေရာက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိက� သူများ၊ 

ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများ၊ ေခတ�  လာေရာက်လည်ပတ်က� သူများ ၊ မှီခိုသူ / အုပ်ထိမ်းသူအဖြ စ် 

ေနထိုင်လျက်ရှိက� သူများသည် စင်ကာပူ�ိုင်ငံဆိုင်ရာ  မြ န်မာသံ�ုံးသို� လာေရာက်၍ ေထာက်ခံစာ 

ရယူရန် ေလျာက်ထားသည့် အချိန်တွင် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို သိရှိ�ိုင်ေစရန် 

ရည်ရွယ်၍ တင်ပြ ထားခြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ေထာက်ခံစာေလျာက်ထားရန ်အတွက် လုပ်ငန်းစဥ ်အဆင့်ဆင် ့

( ၁) အွန်လိုင်းမှ ရက်ချိန်းရယူခြ င်း 

(၂ ) ေထာက်ခံစာ ထုတ်ယူရန် အတွက် စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တဲွခြ င်း  

 

(၃ ) ေထာက်ခံစာ ထုတ်ယူရန် အတွက် စာရွက်စာတမ်းများတင်ြပခြ င်း 

 
(၄) ေထာက်ခံစာ ထုတ်ယူခြ င်း 

 

အွန်လုိင်းမ ှရက်ချိန်းရယူခြ င်း 

၂။ ေကာင်စစ်ေရးရာကိစ�ရပ်များ ေဆာင်ရွက်ရန် အခွန်ေပးေဆာင်ခြ င်း၊ �ိုင်ငံကူးလက်မှတ် 

အသစ်လဲလှယ်ခြ င်း�ှင့် ေထာက်ခံစာအမျိ�းမျိ�း ရယူရန်အတွက် Appointment ကိ ု  မြ န်မာသံ�ုံး၊ 

စင်ကာပူမ� ိ��၏ website  ဖြ စ်သည့် www.myanmarembassy.sg တွင် online စနစ ်ဖြ င့် 

မည်သူမဆို ရယူ�ိုင်ပါသည်။ Appointment ရရှိသည့်ေန�တွင် ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် 

http://www.mesingapore.org.sg/


လာေရာက်ရန်ြဖစ်ပ� ီး စာရကွ်စာတမ်းများပြ ည့်စုံမှန်ကန်မ�ရှိပါက ေထာက်ခံစာအား ေန�ချင်းပ� ီး 

ထုတ်ယူ�ိုင်ပါသည်။  

 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ပံု အဆင်ဆ့င် ့

(နံနက်ပိုင်းေဆာင်ရွက်ရန်) 

နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၁၃း၀၀)နာရီအထိ 

ေထာက်ခံစာ ထုတ်ယရူန်အတွက် စာရွက်စာတမး်များဖိုင်တွဲ ခြ င်း  

 

၃။ ေထာက်ခံစာ ထုတ်ယူရန် အတွက် ေရှးဦးစွာ online စနစ ်ဖြ င့် ရက်ချိန်းရယူရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ရက်ချိန်းရရှိသည့်ေန�ရက်တွင် သံ�ုံးသို� နံနက် ၈ နာရီ မပျက်မကွက် 

လာေရာက်ရန်လိအုပ်ပ� ီး သံ�ုံးသို� ေရာက်ရှိလာပါက ပတ်စ်ပို�ေကာင်တာ နံပါတ်(၁)သို� ဦးစွာ 

သွားေရာက်၍ စာရကွ်စာတမ်း  ပြ ည့်စုံမှန်ကန်မ�ရှိမရှိ  ပြ သ၍ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ လိုအပ်ေသာ 

စာရကွ်စာတမ်းများကို မိတ� �ကူးခြ င်း၊ ဖိုင်တဲွခြ င်းများ  ပြ �လုပ်ေပးပါမည်။  

 

(ေထာက်ခံစာ အမျိ�းမျိ�းရယူရန်အတွက် အိမ်ေထာင်စု ၀င်မိသားစု(Immediate Family)မှ 

သန်းေခါင်စာရင်း /လက်ထပ်စာချ�ပ် ေတာ်စပ်ပုံ အေထာက်အထားပြ လျက် ကိုယ်စား 

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။) 

 

ေထာက်ခံစာထုတ်ယူရန် စာရွက်စာတမး်များ တင်ပြ ခြ င်း 

 

၄။ ေထာက်ခံစာ ထုတ်ယူရန် အတွက် စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တဲ ွခြ င်းေဆာင်ရွက်ပ� ီးေနာက် 

ေကာင်တာနံပါတ်(၅)�ှင့် ေကာင်တာနံပါတ်(၆)မှ Queue Number များ ေခ�ယူသည့်အခါ 

ေထာက်ခံစာ ေလ�ာက်ထားရန် စာရကွ်စာတမ်းများ တင်ပြ ခြ င်းကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။ 

အွန်လိုင်းမှ ထုတ်ေပးထားသည့် ေထာက်ခံစာ ေလျာက်ထားသည် ့ ေလ�ာက်လ�ာ တို�တွင် 

လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို   ပြ ည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ြဖည့်စွက်ေရးသားလျက် ၊ 

ပူးတွဲတင်ပြ ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများထည့်သွင်းထားသည့် ေကာင်တာနံပါတ(်၁)မှ တဲေွပး 

လိုက်သည့် ဖိုင်ကို သက်ဆိုင်ရာေကာင်တာတွင် Queue Number များ ေခ�ယူသည့်အခါ 

တင်ပြ ရမည် ြဖစ်ပါသည်။  



 

၅။ ေကာင်တာနံပါတ်(၅)�ှင့်ေကာင်တာနံပါတ်(၆)မှ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးေနသည့် Queue 

Number များကို နားေနေဆာင်ရှိ Queue Board များတွင်  ပြ သထားပ� ီး မိမိ၏ Queue 

Number ေခ�ယူသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာေကာင်တာသို� သွားေရာက်ရန်ဖြ စ်ပ� ီး မိမိ၏ Queue 

Number အလှည့်မတိုင်မီ သံ�ုံးရှိ နားေနေဆာင်များတွင် သက်ေတာင့်သက်တာ အနားယူ 

ေစာင့်ဆိုင်း�ိုင်ပါသည်။  

 

၆။  မြ န်မာ�ိုင်ငံမှ သံဃာေတာ်များ/ သီလရှင်များအား စင်ကာပူ�ိုင်ငံသို� ပင့်ဖိတ်သည့် 

ေထာက်ခံစာများ စာရွက်စာတမ်း ြပည့်စုံ ပ� ီး နံနက်(၁၀၃၀)နာရီမတိုင်မီ ေလျာက်ထားပါက 

ေန�ချင်းြပီး အခမဲ့ထုတ်ေပးပါသည်။ 

ေထာက်ခံစာများေလျာက်ထားရန်အတွက ် အေခြ ခံလိုအပခ်ျက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

- နံနက် (၁၀၃၀) နာရီ မတိုင်မီ သံ�ုံး သို. လာေရာက်၍ ေထာက်ခံစာ 

ေလျာက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အေထာက်အထား စာရကွ် စာတမ်း မူရင်း / မိတ� � 

အပြ ည့်အစုံ ြဖင့် တင်ြပရမည်။ 

 

- ေထာက်ခံစာ အမျိ�းအစားအလိုက် ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရကွ် စာတမ်းများကို အပြ ည့်အစုံ 

တိကျရှင်းလင်းစွာ ေဖ�ြပထားပါသည်။ 

 

- ေကာင်စစ်ေရးရာ တာ၀န်ခံအရာရှိမှ စစ်ေဆးက� ည့်��ြပီး၊ အေထာက်အထား 

အပြ ည့်အစုံပါရှိသည့် ေလျာက်လ�ာများအား စီစစ်လက်ခံ၍၊ ညေန (၀၅၀၀ ) နာရီတွင် 

ေန.တွင်းချင်းအပ� ီး ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

- အေထာက်အထား မူရင်း တင်ပြ �ိုင်ခြ င်း မရှိသည့် ေထာက်ခံစာ များကိုမူ လုံး၀ 

ထုတ်ေပးမည်မဟုတ်ေက� ာင်း အသိ ေပးပါသည်။ 

 

- ေကျာင်းသားြဖစ်ေက� ာင်း ေထာက်ခံစာ�ှင့် သံဃာေတာ်များ / သီလရှင်များ 

ပင့်ေဆာင်သည့် ေထာက်ခံစာမှအပ ကျန် ေထာက်ခံစာများ အားလုံး စင်ကာပူေဒ�လာ (၈) 

ေဒ�လာကို ေထာက်ခံစာေက� း အဖြ စ် သံ�ုံးသို. ေပးသွင်းရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 



(ေထာက်ခံစာများ  ပြ �လုပ်ရန် အတွက ်  လိအုပသ်ည့် စာရွက် စာတမး်များကုိ အတုအပ ပြ �လုပ် ၍ 

တင်ြပခ့ဲပ� ီး၊ လိမ်ညာ ေလျာက်ထားေက� ာင်း စစီစ်ေဖ�ထုတ် ေတွ�ရှိပါက တည်ဆ ဲဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်း၊ 

စည်းကမး်များအရ အေရးယူခံရမည် ြဖစ်ေက� ာင်း  က� ိ�တင ်အသိေပးပါသည်။) 

၇။ ေကျာင်းသား ြဖစ်ေ က� ာင်း ေထာက်ခံစာများကို အခမဲ့ထုတ်ေပးပါသည်။ 

ေကျာင်းသားကဒ်ြပား သက်တမ်း ကုန်ဆုံးြခင်း/ေကျာင်းမှထုတ်ေပးသည့်စာ အရ ပညာသင်က� ား 

သည့် ကာလ ကုန်ဆုံးေနပါက ေကျာင်းသား ြဖစ်ေက� ာင်းေထာက်ခံစာထုတ် ေပးြခင်းပြ � 

မည်မဟုတ်ပါ။ 

၈။ အသက် (၂၁)�ှစ် ေကျာသ်ည့် PRကဒ်ပြ ား ကိုင်ေဆာင်သူ သား/သမီးများ အေနဖြ င့်  

အချိန်ပြ ည့် ေကျာင်းသား ကဒ်ပြ ား/ ေကျာင်းသားြဖစ် ေက� ာင်း သက်ဆိုင်ရာ ေကျာင်း မှ 

ေထာက်ခံစာ �ှင့်   CPF စစ်ေဆးြပီးမှ သာ မှီခိုသူ အဖြ စ် ေထာက်ခံစာ ထုတ်ေပး �ိုင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(ေထာက်ခံစာအမျိ�းမျိ�း အား ြမန်မာ�ုိင်ငံသုိ.  ပြ န်လည် မထွက်ခွာမီှ စင်ကာပူ�ုိင်ငံတွင် ေနထုိင် 

ေနစဥ်ကာလအတွငး် ေလျာက်ထား ရယူက� ပါရန ် ေမတ� ာရပ်ခအံပပ်ါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံသို. 

ေရာက်ရှိပ� ီးမ ှ အေက� ာင်း အမျိ�းမျိ�းပြ လျက် ေနာက်ေက� ာင်းပြ န် ေလျာက်ထားြခင်းများအား 

တည်ဆဲစည်းမျဥး် များ အရ (လုးံ၀ )ထုတ်ေပးခြ င်း    ( မပြ � )ပါ ေက� ာင်း  က� ိ�တင ် အသိေပး 

အပပ်ါသည်။) 

၉။  �ိုင်ငံခြ ားသားများ�ှင့် လက်ထပ်ထားသူများအေနဖြ င့် အပြ န် ေလယာဥ်ခရီး စရိတ်ေငွ 

စင်ကာပူေဒ�လာ ၅၀၀ကို သံ�ုံး သို. ေပးသွင်းထားေက� ာင်း ေထာက်ခံစာ မူရင်း တင်ြပ�ိုင် မှသာ 

�ိုင်ငံခြ ားသား မှီခို ေထာက်ခံစာ ထုတ်ေပး�ိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေထာက်ခံစာထတ်ုယူ  ခြ င်း 

 

၂၅။ ညေန (၀၅၀၀ )နာရီ မှ (၀၅၃၀) နာရီ အတွင်း ေထာက်ခံစာများ ကိ ု မည်သူမဆို သံ�ုံး၌ 

ေကာင်တာ နံပါတ်(၇)တွင် လာေရာက်ထုတ်ယူ�ိုင်ပါသည်။ ေထာက်ခံစာတစေ်စာင်အတွက ်

ကျသင်ေ့ငွမှာ စင်ကာပူ ေဒ�လာ ၈   ဖြ စပ်ါသည်။  

    

  ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ  ၂၆  ရက် 

ေကာင်စစ်ေရးရာ ဌာန 

ြမန်မာသံ�ုံး 

စင်ကာပူမ� ိ��။ 


