
RECOMMENDATION LETTER FOR BEING Born in Singapore 

(To input in household list) 

Requirements 

1. Appointment and Application Form taken by online  

2. Birth Certificate of child 

3. Original & Copy of Passport of child 

4. Original & Copy of Singapore Identity Card of child 

5. Original and Copy of Passport of Parents  

6. Original & Copy of Singapore Identity Card of Parents 

7. Original & Copy of Marriage Certificate of Parents 

 

** 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. 

 

စင်ကာပူန ိုငင်ံတငွ် မ ွွေးဖွာွေးမ ကာငွ်ေး မထာက်ခစံာမ  ာကထ်ာွေးခခငွ်ေး 

(သန်ွေးမခေါင်စာရင်ွေးသငွ်ွေးရန)် 

(က) Appointment နငှ  ့် က ိုယ့်ရရေးရလ  ျှော က့်လ ျှော  အနွ့်လ  ိုင့်ေးမ ှယလူျှော ရန့် 

(ခ) ကရလေးရမ ွေးစျှော ရင ့်ေး 

(ဂ) ကရလေး၏ န ိုင ့်ငံကေူးလက့်မှတ့် (မ ူရင ့်ေး နငှ ့်  မ  တထူ) 

( ဃ) ကရလေး၏ စင ့်ကျှောပ ူတငွ ့်ရနထ  ိုင ့်သည ့် IC ကတ့်ပပ ျှော ေး (မ ူရင ့်ေး နငှ ့်  မ  တထူ ) 

(င) မ  ဘ၏ န ိုင ့်င ံကူေးလက့်မတှ့် (မ ူရင ့်ေး နငှ ့်  မ  တထူ ) 

(စ) မ  ဘ၏ စင ့်ကျှောပ ူတငွ ့်ရနထ ိုင့်သည ့် IC ကတ့်ပပျှော ေး (မ ူရင့်ေး နငှ ့်  မ  တထူ) 

(ဆ) မ  ဘ၏ လ က့်ထ ပ ့်စျှော ခ ျုပ ့် (မ ူရင့်ေး နငှ ့်  မ  တထူ) 

 

**  ရူငွ်ေးအမထာက်အထာွေး တင်ခပန ိုင်ခခငွ်ေး ရ  ပေါက  ိုပင်နွ်ေးမ ာငရ်ွက်ခွင့်် ပယဖ်ျက် 

ခံရ ည် ။  

**  ိုပင်နွ်ေး  ိုအပ်ချက်အရ   ိုအပ် ည့််စာရွက်စာတ ွ်ေး ျာွေး ထပ ်ံမတာငွ်ေးခံ ည် 

ခဖစပ်ေါမ ကာငွ်ေး အသ မပွေးအပပ်ေါသည်။ 



သ  ို့ 

 သအံမတက်  ြီး 

 မမနမ်ာသရံံ ြီး 

 စင ်ာပူမမ  ြို့ 

 

ရ စ် ွဲ၊ ၂၀         ခ နစှ်                        လ           ရ ် 

 

အက  ာငြ်ီးအရာ။ စငက်ာပူန ိုငင်တံငွ ်မ ွွေးဖွာွေးမ ကာငွ်ေး မ ာကခံ်မပွေးပါရန် မ  ာက ်ာွေး 

ခခငွ်ေး 

 

   ျွနက်တာ်_______________________  ၊ န  ငင် ံြူီးလ မ်ှတ် အမတှ် 

(____________), ထ တက်ပြီးသည်ို့ရ စ် ွဲ (_____________)၊ ထ တက်ပြီးသည်ို့ ကနရာ 

(______________________) နငှ်ို့  ျွနမ်_______________________၊ န  ငင် ံူြီး 

လ ်မတှ်အမှတ ် (____________), ထ တက်ပြီးသည်ို့ရ ်စ ွဲ (_____________)၊ 

ထ တက်ပြီး သည်ို့ ကနရာ (______________________)    ငက် ာငသ်တူ  ို့၏ သာြီး/ သမ ြီး 

______________________ (န  ငင် ံြူီးလ မ်ှတအ်မှတ် (_____________), 

ထ တက်ပြီး သည်ို့ရ စ် ွဲ (_____________)၊ ထ တက်ပြီးသည်ို့ ကနရာ 

(__________________) အာြီး (____________) ရ က်န ို့တ င ် စင ်ာပူန  ငင် ံ

(_____________________________) တ င ် ကမ ြီးဖ ာြီးခွဲို့မပ ြီး ယကန ို့အခ  နအ်ထ  

မ ဘမ ာြီး၏ အ ပ်ထ နြ်ီးမှုကအာ ်တ င ် ကနထ  ငက်နက  ာငြ်ီး ကထာ ခ်ံကပြီးပါရန ် ကလ ာ ်ထာြီး 

အပ်ပါသည။် 

 

        ကလြီးစာြီးစ ာမဖင်ို့ 

 

 

      လ ်မတှ် ၊___________________ 

      အမည်  ၊___________________ 

    စင ်ာပ ူကနရပ်လ ပ်စာ ၊___________________ 

        ____________________ 

        ____________________ 

      ဖ နြ်ီးနပံါတ် ၊____________________ 


