အသိေပဵေ ြေညာချြေ်
၁။

ြေမ္ဘာလုဵဳ ဆိုငရ
် ာြေပ်ေရာဂါ

COVID-19

ြောလအတွငဵ်

အြပည်ြပည်ဆိုငရ
် ာ

သေဘောမျာဵေပါ်တွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျြေ်ရေ
ှိ သာ ြမန်မာသေဘောသာဵမျာဵသည် စာချုပ်
သြေ်တမ်ဵြပည်ဴပပီဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ မိခင်နိုင်ငဳသို့ ြပန်နုင
ိ ်ြခင်ဵမရှိဘဲ သေဘောေပါ်တွင် ဆြေ်လြေ်
တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျြေ်ရရ
ှိ ာ၊

အဆိပ
ု ါြမန်မာသေဘောသာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ

စင်ြောပူနိုငင
် ဳ၏

ြေန့်သတ်ချြေ်အရ ြေမ်ဵတြေ်ခွင်ဴရရှိရန် အခြေ်အခဲရပှိ ပီဵ၊ နိုင်ငြေ
ဳ ူဵလြေ်မှတ်သြေ်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵ
နှင်ဴ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ ြောင်ဵ သြေ်ေသခဳလြေ်မှတ် (C of I)အာဵ ေလျှောြေ်ထာဵေဆာင်ရွြေ်ရန်
လိအ
ု ပ်ပါြေ ေအာြေ်ေဖာ်ြပပါအချြေ်အလြေ်မျာဵြေို ြပည်ဴစုဳမန
ှ ်ြေန်စွာ ြဖည်ဴစွြေ်၍ သြေ်ဆိုင်ရာ
သေဘောေအဂျင်စီမျာဵမှ

ြေိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵအာဵ

ြမန်မာသဳရုဳဵသို့

ေစလွှတ်၍

ြေိုယ်စာဵ

ေဆာင်ရွြေ်နိုင်ပါေ ြောင်ဵ အသိေပဵေ ြေညာအပ်ပါသည်(-)
(ြေ)

Appointment Letter နှငဴ် Application Form ၊

(ခ)

(၆)လအတွင်ဵ ရိုြေ်ြေူဵထာဵေသာ အြဖူေရာင်ေနာြေ်ခဳ ၁.၅"x၂" အရွယ် ဓါတ်ပ(ုဳ ၂)ပု၊ဳ

(ဂ)

နိုင်ငြေ
ဳ ူဵလြေ်မှတ်စာအုပ် မူရင်ဵနှင်ဴ မိတ္တူ (Photo page and Observations pages)

(ဃ)

နိုင်ငသ
ဳ ာဵစိစစ်ေရဵြေတ်ြပာဵ (မိတ္တူ)၊

(င)

အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရစာရင်ဵ (မိတ္တူ)၊

(စ)

CDC (Original and Copy), Certificate of Completion on Basic Safety
Training (4-Tickets)၊

(ဆ)

သေဘောေပါ်တွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေ ြောင်ဵ သေဘောြေပ္ပတိန်နှင်ဴ သေဘော
ေအဂျင်စီမှစာ၊

(ဇ)
၂။

ြေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်ေဆာင်ရွြေ်လိုေ ြောင်ဵစာ၊

COVID-19 ြောလအတွင်ဵ နိုငင
် ြေ
ဳ ူဵလြေ်မှတ်သြေ်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵအာဵ ြေိုယ်စာဵလှယ်

လွှအ
ဲ ပ်ေဆာင်ရွြေ်ခွင်ဴြပုရန်
မှန်ြေန်မှုရှိ-မရှိြေို

တင်ြပေလျှောြေ်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴပတ်သြေ်၍

ေြောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ

လိအ
ု ပ်ပါြေ

နိုင်ငသ
ဳ ာဵ

သဳရုဳဵေြောင်စစ်တာဝန်ခဳ

အရာရှမ
ိ ှ video call ြဖင်ဴ ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵမည်ြဖစ်ေ ြောင်ဵ အသိေပဵေ ြေညာအပ်ပါသည်။
ြမန်မာသဳရုဳဵ၊ စင်ြောပူပမို့
၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ ဇူလင
ို လ
်
၃၀ ရြေ်

Updates on Passport Renewal for Myanmar National Seafarers on
board the vessel during COVID-19 Period

The Myanmar Embassy in Singapore aware that Myanmar National Seafarers are
working on board with contract overruns and facing some difficulties to renew their
passports due to precautions and measures during COVID-19 pandemic period. For
those

with

circumstances,

the

Embassy

considers

to

allow

the

owners/managers/supervisors of marine services companies to apply the renewal of
passport for Myanmar National seafarers on board the vessel on their behalf.
Requirements
1.

Appointment Letter and Application Form

2.

Two photos taken within 6 months (1.5x2 inch size)

3.

Original and copy of Passport (Photo Page and Observations Pages)

4.

National Identification Card (Copy)

5.

Household Member List (Copy)

6.

CDC (Original and Copy), Certificate of Completion on Basic Safety
Training (4-Tickets)

7.

Letter from Vessel Captain and Shipping Agency/Companies describing
crew is on board the vessel

8.

Authorization Letter from the Myanmar National Seafarer

With regard to renew the passport for those Myanmar National Seafarers on
board the vessel, consular Officer will interview them via video call if necessary.
Please note that Consular Officer reserves the right to request additional documents
as necessary.

Myanmar Embassy, Singapore
30th July 2020

