NEW BORN BABY PASSPORT
Requirements Document (Need to print and copy ahead)
1. Appointment letter and Personal Letter
2. Personal History of New Born (One photo within 6 months)
3. Birth Certificate (Original and Copy)
4. Personal History of parents (One photo within 6 months) (We do not allow the application form back to back)
5. Marriage Certificate of Parents (Original and Copy)
6. Parents’ Myanmar National Registration Identity Card (Copy)
7. Parents’ Myanmar Household list (Copy)
8. Parents’ passport and Singapore IC (If PR with Re-entry Form-7) (Originals and Copies)
9. No need to bring your child to the Embassy
** 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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