General / Special Power
Requirements
1. Appointment letter taken by online and fill the personal letter which you will received to your email.
2. General Power / Special Power Document
4. Original and Copies of the two witnesses – (Passport & IC/PR Card with Re-Entry Form-7) and Myanmar
NRIC (Ages over 18)
5. Original and Copies of (Passport & IC/PR Card (Re-Entry Form-7)/ Student Card and Myanmar IC of the applicant)
6. Copy of Myanmar National Identity Card of the nominated person
Note : At the back side of GP/SP paper, the two witnesses who are living in Singapore have to fill up their names,
passport numbers and addresses. The attorney given person and the two witnesses have to be in the presence in front
of the Embassy’s official and sign on the General/Special Power Form. The applicant needs to take online
appointment and have to come to Embassy at working days.

** 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.
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