APPLICATION OF THE RENOUNCEMENT OF CITIZENSHIP
Requirements
1. Appointment letter and Application Form taken by online (with One photo)
(We do not allow the application form back to back)
2. Original and a copy of Passport (Photo page and Observations pages)
3. Myanmar IC Card (Original and Copy)
4. Myanmar Household List (Copy)
5. Birth certificate (Copy)
6. Singapore IC (Original and Copy)
7. Singapore Passport (Original and Copy) (if any)
6. Immigration Letter Copy (ICA letter)
Note: (After getting approval for the renouncement of citizenship, the applicants must surrender his/her original
passport & NRIC)
** If the applicant cannot provide original documents, his/her application will be rejected.
** Please note that Consular Officer reserves the right to request additional documents as necessary
မြန်ြာနိုင်ငံသာားအမြစ်ြှ စွန့််လွှတ်ခွင့်မ် ပြုပါရန် လလ ာက်ထာားမခင်ား

(က) Appointment အွန်လိုင််းမှယလ
ူ ာရန်
(က) ကိုယ်ရရ်းရာဇဝင် + ဓါတ်ပို (CV Form ကို လက ာကပ်ကူားယူ Form မြည့််လာမခင်ားကို လက်ြခံပါ။)
(ခ) မမန်မာနိုင်ငကူ်းလက်မှတ် (မူရင််း နှင့်် မတထူ)
(ဂ) မမန်မာနိုင်ငသာ်း မှတ်ပိုတင် (မူရင််း နှင့်် မတထူ)
(ဃ) မမန်မာအမ်ရ

ာင်စိုစာရင််း (သန််းရခါင်စာရင််း) (မတတူ)

(င) ရမွ်းစာရင််း (မတတူ)
(စ) စင်ကာပူနိုင်ငတွင် ရန

ိုင်ခွင့်် ကတ်မပာ်း Work pass/ LTVP/ DP/ PR (မူရင််း နှင့်် မတထူ)

(ဆ) စင်ကာပူနိုင်င နိုင်ငကူ်းလက်မှတ် (ရှလျင်)
(စ) စင်ကာပူ လူဝင်မှု့ကက်းကကပ်ရရ်းမှ

ိုတ်ရပ်း

ာ်းသည့်် နိုင်ငသာ်းစွနလ
့်် ွှတ်ရန် အရကကာင််းကကာ်းစာ

(နိုင်ငံသာားအမြစ် စွန့််လွှတ်ခွင့်် ရရှပါက မြန်ြာနိုင်ငံ ြှတ်ပံိုတင်ြူရင်ား/ Passport ြူရင်ားြ ာား မပန်လည် အပ်နှံရပါြည်။ )
** ြူရင်ားအလထာက်အထာား တင်မပနိုင်မခင်ားြရှပါက လိုပ်ငန်ားလ

ာင်ရွက်ခွင့်် ပယ်ြ က်ခံ ရြည် ။

** လိုပ်ငန်ားလိုအပ်ခ က်အရ လိုအပ်ြည့််စာရွက်စာတြ်ားြ ာား ထပ်ြံလတာင်ားခံြည် မြစ်ပါလ ကာင်ား အသလပား
အပ်ပါသည်။

သို့်
သအမတ်ကက်း
မမန်မာသရို်း
စင်ကာပူမမ ှု့
ရက်စွွဲ၊ ၂၀
အရကကာင််းအရာ။

ခိုနှစ်

လ

ရက်

နိုငင
် ံသာားအမြစ်ြှ စွန့််လွှတ်ခွင့်် မပြုပါရန် လလ ာက်ထာားမခင်ား

ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မ_______________________
(____________),
(__________________)

ိုတ်ရပ်းသည့််ရက်စွွဲ
ကိုင်ရဆာင်သူသည်

၊

(_____________)၊
စင်ကာပူနိုငင
် သာ်းအမြစ်

နိုငင
် ကူ်းလက်မှတ်
ိုတ်ရပ်းသည့််
မမသရ

ခယူမပ်း/ရမပာင််းလွဲ လပ
ို ါသမြင့်် မမန်မာနိုင်ငသာ်းအမြစ်မှ စွန်လ
့် ွှတ်ခွင့်် မပ ပါရန် ရလ ာက်

ရလ်းစာ်းစွာမြင့််

လက်မှတ်

၊___________________

အမည်

၊___________________

စင်ကာပူ ရနရပ်လပ်စာ

၊___________________
____________________
____________________

ြိုန််းနပါတ်

၊___________________

အမှတ်
ရနရာ

ာဆနဒအရလျာက်
ာ်းအပ်ပါသည်။

သို့်
သအမတ်ကက်း
မမန်မာသရို်း
စင်ကာပူမမ ှု့
ရက်စွွဲ၊ ၂၀
အရကကာင််းအရာ။

ခိုနှစ်

လ

ရက်

နိုငင
် ံသာား စွန့််လွှတ်ထာားလ ကာင်ား processing letter ထိုတ်လပား ပါရန် လလ ာက်ထာား
မခင်ား

ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မ_______________________
(____________),

ိုတ်ရပ်းသည့််ရက်စွွဲ

၊

(_____________)၊

နိုငင
် ကူ်းလက်မှတ်

အမှတ်

ိုတ်ရပ်းသည့််

ရနရာ

(__________________) ကိုင်ရဆာင်သူသည် စင်ကာပူနိုငင
် မမန်မာသရ်းို သ့်ို လာရရာက်၍ နိုငင
် သာ်း
အမြစ်မှ စွနလ
့်် ွှတ်

ာ်းရကကာင််း processing letter အာ်း

ိုတ်ရပ်း ပါရန် ရလ ာက်

ာ်းအပ်ပါသည်။

ရလ်းစာ်းစွာမြင့််

လက်မှတ်

၊___________________

အမည်

၊___________________

စင်ကာပူ ရနရပ်လပ်စာ

၊___________________
____________________
____________________

ြိုန််းနပါတ်

၊___________________

သို ဴ
သဳအမတံကြီဵ
မမနံမာသဳရုဳဵ
စငံြာပူမမို ဴ
ရြံစးဲ၊ ၂၀
အေကြာငံဵအရာ။

သြံဆိုငံရာစာရးြံစာတမံဵမ့ာဵ

ခုန္စံ

လ

ရြံ

မပနံလညံအပံန္ဳပါမညံမဖစံပါ

ေကြာငံဵ ြတိမပုဝနံခဳမခငံဵ
၁။

ြျွနံေတာံ/ြျွနံမ

နိုငံငဳြူဵလြံမတ
္ ံ

_________________________၊

အမ္တံ

(________________),

ထုတံေပဵရြံစးဲ

(_______________)၊ ထုတံေပဵသညဴံ ေနရာ (____________________)၏
ေအာြံေဖာံမပပါ
မမနံမာသဳရုဳဵမ္

စာရးြံစာတမံဵမူရငံဵမ့ာဵအာဵ
စာထုတံေပဵပါြ

နိုငံငဳသာဵစးနလ
ဴံ တ
ွှ ံမပီဵေကြာငံဵ

မပနံလညံအပံန္ဳပါမညံ

မဖစံပါေကြာငံဵ

ဝနံခဳြတိမပုလြံမ္တံေရဵထိဵု အပံပါသညံ။
(၁) _____________________________
(၂) _____________________________
(၃) _____________________________
၂။

အထြံပါစာရးြံစာတမံဵမ့ာဵအာဵ

မမနံမာသဳရုဳဵသို ဴ မပနံလညံအပံန္ဳရနံ

ေပ့ာြံဆုဳဵ/ ပ့ြံြးြံခဲဴပါြ ြျွနံေတာံ/ြျွနံမ _______________________၏
နိုငံငဳသာဵစးနလ
ဴံ တ
ွှ ံေကြာငံဵ စာရရ္ိမညံမဟုတပ
ံ ါေကြာငံဵ သိရ္ိလြံခပ
ဳ ါသညံ။
ေလဵစာဵစးာမဖငဴံ
လြံမ္တံ

၊ ___________________

အမညံ၊ ___________________
နိုငံငဳြူဵလြံမတ
္ ံအမ္တံ၊ ___________________
ဖုနံဵနဳပါတံ

၊ ___________________

E-mail

၊ ___________________

