
 

RECOMMENDATION LETTER FOR BEING EMPLOYED / RESIDE IN SG (FOR PR) 

(Work Pass holder only) 

 

Requirements 

1. Appointment and Application Form taken by online  

2. Original & Copy of Singapore Identity Card (WP/ S-Pass/ EP) 

3. Original and Copy of Passport 

4.  For PR Re-entry form 7 is required. (for reside in SG) 

 

** 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  

 

အလပုလ်ပု်က ိုင်က ကြောင််း ထထောက်ခံစောထုတထ်ပေးပါရန် ထလ ောက်ထောေးခခင်ေး 

(Work Pass က ိုငဆ် ောင ်သူမ ော ျားသော) 

 

(က) Appointment နငှ  ် က ိုယ်ဆရျားဆလ  ော က်လ ော  အနွလ်  ိုင်ျားမ ှယလူော ရန် 

(ခ) န ိုင်ငံက ူးလက်မှတ ်(မ ရင်ူး နငှ့်် မ တထူ ) 

( ဂ) စင်ကောပ ူတငွ ်ဆနထ  ိုငသ်ည ် IC ကတ်ပ  ူး (မ ရင်ူး နငှ့်် မ တထူ ) (WP/ S-Pass/ EP) 

(ဃ) PR က ိုင်က ြောငသူ်မ ြော်း Re-entry form 7 ပပသရမည်ပြစ်ပပ ်း စင်ကြောပူတငွ် 

ကေထ ိုင်က ကြောင််း အတက်ွသြောက  ြောက်ထြော်းန ိုင်ပါမည်။ 

 

** မရူငေ်းအထထောက်အထောေး တင်ခပနှိငု်ခခင်ေးမရ ှိပါက လုပင်နေ်းထ ောင်ရွက်ခငွ့်် ပယ်ဖျက်ခံ 

ရမည ်။  

** လပု်ငနေ်းလှိုအပ်ချက်အရ လှိအုပ်မည့််စောရက်ွစောတမေ်းမျောေး ထပမ်ံထတောငေ်းခမံည် ခဖစပ်ါ  

ထ ကောင်ေး အသှိထပေးအပပ်ါသည်။ 



သ ိုို့ 

 သံအမတ်ကက ူး 

 ပမန်မ သံရံိုူး 

 စင်က   မမ  ြို့ 

 

ရက်စ ွဲ၊ ၂၀         ခိုနှစ်                        လ           ရက် 

 

အက က ငူ်းအရ ။ အလုပ်လုပ်ထ ကောငေ်းထထောကခ်ံစောထုတ်ထပေးပါရန် ထလ ောက်ထောေးခခင်ေး 

  

  ကျွန်ကတ ်/ကျွန်မ _______________________ ၊ န ိုငင်ကံ ူးလက်မှတ် အမှတ် 

(____________), ထိုတ်က ူးသည့််ရက်စ ွဲ (_____________)၊ ထိုတ်က ူးသည့်် ကနရ  

(________________________) သည် စငက်   န ိုငင်တံ င် EP/SP/WP Fin No. 

(________________) ပြင့်် အလို ်လို ်က ိုင်ကန ါက က ငူ်း  ကထ က်ခံစ ထိုတ်က ူး  ါရန် 

ကလူးစ ူးစ   ကလ  ကထ် ူးအ ် ါသည်။ 

 

   

 

        ကလူးစ ူးစ  ပြင့်် 

 

 

      လက်မှတ် ၊___________________ 

      အမည်  ၊___________________ 

    စင်က    ကနရ ်လ  ်စ  ၊___________________ 

        ____________________ 

        ____________________ 

      ြိုန်ူးနံ ါတ် ၊___________________ 



သ ိုို့ 

 သံအမတ်ကက ူး 

 ပမန်မ သံရံိုူး 

 စင်က   မမ  ြို့ 

 

ရက်စ ွဲ၊ ၂၀         ခိုနှစ်                        လ           ရက် 

 

အက က ငူ်းအရ ။ PR ခဖင့််ထနထှိုငထ်နထ ကောငေ်း ထထောက်ခံထပေးပါရန် ထလ ောက်ထောေးခခငေ်း 

  

  ကျွန်ကတ ်/ကျွန်မ_______________________  ၊ န ိုငင်ကံ ူးလက်မှတ် အမှတ် 

(____________), ထိုတ်က ူးသည့််ရက်စ ွဲ (_____________)၊ ထိုတ်က ူးသည့်် ကနရ  

(________________________) သည် စင်က   န ိုငင်တံ င် PR FIN NO.  

(_______________) ပြင့်် ကနထ ိုငက်နက က င်ူး ကထ က်ခံက ူး ါရန် ကလူးစ ူးစ  ပြင့်် 

ကလ  က်ထ ူးအ ် ါသည်။ 

 

   

 

        ကလူးစ ူးစ  ပြင့်် 

 

 

      လက်မှတ် ၊___________________ 

      အမည်  ၊___________________ 

    စင်က    ကနရ ်လ  ်စ  ၊___________________ 

        ____________________ 

        ____________________ 

      ြိုန်ူးနံ ါတ် ၊___________________ 

 


