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NEW BORN BABY PASSPORT
Requirements
1. Appointment letter and Personal History (Application) Form are taken by online
(We do not allow the application form side by side)
2. Birth Certificate (Original and Copy)
3. Personal History of New Born (One photo within 6 months)
4. Personal History of parents (One photo within 6 months)
5. Marriage Certificate of Parents (Original and Copy)
6. Myanmar Identity Registration Card of Parents (Copy)
7. Myanmar Household list of Parents (Copy)
8. Parents’passport and IC ( If PR with Re-entry Form-7 ) ( Originals And Copies )
9. Tax Receipt (Original / Copy)
** 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
ေ ွေးဖွေားပြီးကေလးအား မ န် ာနိုင်ငံကူးလက် ှတ် ထုတ်ေြးြါရန် ေလျှောက်ထားမြင်း
(က ) ကေလးေ ွးစာရင်း ( ူရင်း နှင့် ိတ္ထူ)
(ခ) ကေလးကိုယ်ေရးရာဇဝင် (CV) + ဓါတ်ပုံ (CV Form ကို ေကျောကြ်ကူးယူ Form မဖည့လ
် ာမြင်းကို လက် ြံြါ။)
(ဂ) ိဘ ကိုယ်ေရးရာဇဝင် (CV) + ဓါတ်ပုံ (CV Form ကို ေကျောကြ်ကူးယူ Form မဖည့လ
် ာမြင်းကို လက် ြံြါ။)
(ဃ) ိဘလက်ထပ်စာချုပ် ( ူရင်း နှင့် ိတ္ထူ)
(င) ိဘနိုင်ငံကူးလက် ှတ် ( ူရင်း နှင့် ိတ္ထူ)
(စ) ိဘ၏ြ န် ာနိုင်ငံသား ှတ်ပုံတင် ိတ္တူ
(ဆ) ိဘ၏အိ ်ေထာင်စုစာရင်း (သန်းေခါင်စာရင်း) ိတ္တူ
(ဇ) WP/SPass/EP/PR Card (Re-entry Form 7) ( ူရင်း နှင့် ိတ္ထူ)
(စျ) ိဘ အခွန်ေြပစာ ( ူရင်း နှင့် ိတ္ထူ)
** ူရင်းအေထာက်အထား တင်မြနိုင်မြင်း ရှိြါက လုြ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြွေင့် ြယ်ဖျေက်ြံ ရ ည် ။
** လုြ်ငန်းလိုအြ်ြျေက်အရ လိုအြ် ည့်စာရွက်စာတ ်း ျေား ထြ် ံေတာင်းြံ ည် မဖစ်ြါေ ကာင်း အသိေြး
အြ်ြါသည်။

