LOST PASSPORT
Requirements
1.

Print out Appointment Letter taken by online.

2.

Application Form and Personal history form taken by online (One photo within 6 months)
(We do not allow the application form back to back.

3. Singapore’s Police report letter (Loss Passport)
4. Copy of your lost passport
5. WP/ S-pass/ EP/ PR Card (Re-Entry Form-7) /Student Pass/ Dependent Pass (Original and Copy)
6. Myanmar National Identity Registration Card (Copy)
7. Myanmar Households list (Copy)
8. If Applicant is Seaman, It needs to provide CDC (Original and Copy) and Certificate of Completion on Basic
Safety Training (4-Tickets)
** 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

မြန်ြာနိုငင
် ံကူးလက်ြတ
ှ ် ပ ာက်ဆံိုူးသာူး၍ အသစ်ကင
ို ်ပဆာင်ခင်မ့် ြု ါရန် ပလ ာက်ထာူးမခင်ူး
(က) Appointment Letter ထုတ်လာရန်
(ခ) ကုယ်ရရေးရေးရလ ာက်လာ နှင် ကုယ်ရရေးရာဇဝင် (CV) (ကုယ်ရရေးရာဇဝင်တွင်ကပ်ရန် ဓါတ် ံို (၁) ံို)
(CV Form ကို ပက ာက ်ကူးယ Form မြည့်လ
် ာမခင်ူးကို လက်ြခံ ါ။)
(ဂ) ရပ ာက်ဆုေးရ ကာင်ေး Police Report
(ဃ)ရပ ာက်ဆုေးသွာေးသည် မြန်ြာနုင်ငကေးလက်ြှတ် ြတတူ
(င) WP/S Pass/EP/PR Card (Re-entry Form 7) /Student Pass/ Dependent Pass (ြရင်ေး နှင် ြတတူ)
(စ) မြန်ြာနုင်ငသာေးကဒ် (ြှတ်ပုတင်) နှင် အြ်ရထာင်စုစာရင်ေး (ြတတူ)
(ဆ) သရ္ဘာသာေးမြစ်ပါက စီဒီစီ(ြရင်ေး နှင် ြတတူ)၊ 4 Tickets (ြရင်ေး နှင် ြတတူ)
** ြရင်ူးအပထာက်အထာူး တင်မ နိုင်မခင်ူးြရှ ါက လို ်ငန်ူးပဆာင်ရွက်ခင့်် ယ်ြ က်ခံ ရြည် ။
** လို ်ငန်ူးလိုအ ်ခ က်အရ လိုအ ်ြည့််စာရွက်စာတြ်ူးြ ာူး ထ ်ြံပတာင်ူးခံြည် မြစ် ါပ ကာင်ူး အသပ ူးအ ် ါသည်။
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