
 

CERTIFICATE OF IDENTITY (FOR LOST PASSPROT) 

Requirements 

1. Appointment letter and Application Form with Two photo  

(We do not allow the application form side by side) 

2.  Singapore’s Police report letter (Loss Passport) 

3. Copies of first page and last endorsement page of your lost passport 

4. WP/ S-pass/ EP/ PR Card (Re-Entry Form-7) /Student Pass/ Dependent Pass (Original and Copy) 

5. Myanmar National Identity Registration Card (Copy) 

6. Myanmar Households list (Copy) 

7. 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  

 

 

မည်သူမည်ဝါဖြစက် ကြောင််းသက်ကသခံလက်မှတ် ကလ ြောကထ်ြော်းဖခင််း ( န ိုင်ငံကူ်းလက်မှတ်အက  ြောက်) 

 

(က) Appointment က ိုအွန်လ ိုင််းမှယလူာရန် 

(ခ) က ိုယ်ရရ်းရာဇဝင် (CV) နှင့်် ဓါတ်ပ ို (၂)ပ ို (CV Form က ို ကက ြောက ်ကူ်းယူ Form ဖြည လ်ြောဖခင််းက ို လက်မခံ ါ။) 

(ဂ) ရပ ာက်ဆ ို်းရ ကာင််း ရဲစခန််းရ ာက်ခ စာ 

(ဃ) ရပ ာက်ဆ ို်းသွာ်းသည့်် မမန်မာန ိုင်င ကူ်းလက်မှတ် မ တတူ 

(င) WP/S Pass/EP/PR Card (Re-entry Form 7) /Student Pass/ Dependent Pass (မူရင််း နှင့်် မ တတူ) 

 (စ) မမန်မာန ိုင်င သာ်းကဒ် (မှတ်ပ ိုတင်) နှင့်် အ မ်ရ ာင်စိုစာရင််း (မ တတူ) 

(ဆ) သရ္ဘာသာ်းမြစ်ပါက စီဒီစီ(မူရင််း နှင့်် မ တတူ)၊ 4 Tickets (မူရင််း နှင့်် မ တတူ) 

 

** မူရင််းအကထြောက်အထြော်း တင်ဖ န ိုင်ဖခင််းမရှ  ါက လို ်ငန််းက ြောင်ရွက်ခွင်   ယ်ြ က်ခံ ရမည် ။  

** လို ်ငန််းလ ိုအ ်ခ က်အရ လ ိုအ ်မည် စြောရွက်စြောတမ််းမ ြော်း ထ ်မံကတြောင််းခံမည် ဖြစ် ါက ကြောင််း အသ က ်းအ ် ါသည်။ 

 

  



သ  ို့ 

 သအံမတက်  ြီး 

 မမနမ်ာသရံံ ြီး 

 စင ်ာပူမမ  ြို့ 

 

ရ စ် ွဲ၊ ၂၀         ခ နစှ်                        လ           ရ ် 

 

အက  ာငြ်ီးအရာ။ န ိုငင်ကံ ူးလကမှ်တပ်ပ ျောကဆ်ံိုူးသ ျောူးပါသဖြင့်် ဖမန်မျောန ိုငင်သံ ို ့် ဖပန်န ိုငရ်န် အတ က ်

Certificate of Identity (one way passport) ပလ ျောက ်ထျောူးဖြငူ်း 

  

   ျွနက်တာ်/ ျွနမ် _______________________  ၊ န  ငင် ံူြီးလ ်မှတ် အမတှ် 

(_______________), ထ တက်ပြီးသည်ို့ရ စ် ွဲ (__________________)၊ ထ တက်ပြီးသည်ို့ ကနရာ 

(________________________) သည ် (_________________) ရ ်ကန ို့၌ 

______________________ ကနရာတ ငက်ပ ာ ဆ်ံ ြီးသ ာြီးခွဲို့မပ ြီး စင ်ာပနူ  ငင်တံ င ် ဆ လ် ်၍ 

ကနထ  ငခ် င်ို့မရရှ ကတာို့ပါသမြင်ို့ မမနမ်ာန  ငင်သံ  ို့မပနန်  ငရ်နအ်တ  ်  Certificate of Identity (one 

way passport) မပ လ ပ်ခ င်ို့မပ ပါရန ်ကလြီးစာြီးစ ာမြင်ို့ ကလ ာ ်ထာြီးအပ် ပါသည။် 

 

        ကလြီးစာြီးစ ာမြင်ို့ 

 

 

       လ ်မတှ် ၊___________________ 

       အမည်  ၊___________________ 

     စင ်ာပ ူကနရပ်လ ပ်စာ ၊___________________ 

         ____________________ 

         ____________________ 

       ြ နြ်ီးနပံါတ် ၊____________________ 


