
 

 

ပပည ထ်ောင ထ် သုသမတ  ပမည နထမငိုသ် ထ် ဳေ ငထ  
 

 

 

ပမည နထမငသဳုသဳဵ ၊ ု ထ်ကငပူမြ ုု့ 

 

 

 

ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳပပည ထ်ဝ ထ် ငွ ထ်ပဴဗဇာငေလာငကထာငဵရနထပလမထဵေနနထ 

 

 

ပမည နထ        ၊          website ပဖည ုထ     
www.myanmarembassy.sg                       ။ 

 

 

 

ေနရင၊ ပမည နထမငသဳုသဳဵ၊ ု ထ်ကငပူမြ ုု့ 

ရကထုဲင၊ ၂၀၁၄ သွိှုထ၊              ၁၆  ရကထ 

 

 

ကနထ့သ ထ 

http://www.myanmarembassy.sg/
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ပပည ထ်ောင ထ် သုသမတ မည နထမငိုသ် ထ်ဳေ ငထ 
ပမည နထမငသဳ သုဳဵ ၊ ု ထ်ကငပူမြ ုု့ပ 

 
ပပည ထ်၀ ထ်ဗဇာင ေလာငကထာငဵရနထ ေေင ထ်ရငကထပသအဳေ ထ်ေဴ ထ် ဴ

နုဒါနထဵ 

၁။  ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳသုသ့ပ အေကာ င်ထဵအမိုုဵမိုုဵဖည ်ထပဴ သငငဵေရငကထလုသသမူိငဵအေနဖည ်ထဴ 
ု ထ်ကငပူိုသ ထ််ဳေုသ် ထရင ပမည နထမငသဳုသဳဵသုသ့လငေရငကထ၍ ပပည ်ထ၀ ထ်ဗဇာငေလာငကထာငဵသ်ထဴပအွိုနထ င်ထ 
လသပထ်နထဵေေင ထ်ရငကထပသအဳေ ထ်ေဴ်ထကဴုသပသုရှုိ ုသ် ထေုရနထ ရ်ထရငယထ၍  ထ်ပည ာငဵညွ ်ထဵညဖုထပါသ်ထ။ 

ပပည ထ်ဝ ထ်ဗဇာငရရုှရနထအ ငကထ                လသပထ်နထဵုဥထအေ ထ်ေဴ ထဴ် 

( က) အငနထလသု်ထဵမှ ရကထွိုနထဵ ရယူညွ ်ထဵ 

(ွ) ဗဇာငေလာငကထလနင ထ်သင် ထဵညွ ်ထဵ  

(ဂ ) ပပည ်ထ၀ ထ်ဗဇာင            

 

ဗဇာငွ နထဖုသဵ  

၂။  ဗဇာငအမိုုဵအုငဵအလုသကထ ေအငကထပါအ ုသ် ထဵ ိှုနထဵ ာငဵအသဇဵသဇဵပ သ ထမှ ထပ
ာငဵပါသ်ထ-            

ွရဇဵသငငဵဗဇာင    -  ု ထ်ကငပူေဒါ်လင  ၃၅.၀၀  
လူမှုေရဵအလ်ထအပ ထဗဇာင      -  ု ထ်ကငပူေဒါ်လင  ၆၅.၀၀ 
လသပထ်နထဵဗဇာင     -  ု ထ်ကငပူေဒါ်လင ၆၅.၀၀ 
အကြ ုမထကြ ုမထပည ထ်ဝ်ထ ငွ်ထဗဴဇာင     -  ု ထ်ကငပူေဒါ်လင  ၃၀၀.၀၀  
 ရငဵအငဵာသ ထွ င်ထဗဴဇာင  -  ု ထ်ကငပူေဒါ်လင  ၆၅.၀၀ 
 

အငနထလုသ် ထဵမှ ရကထွိုနထဵရယူညွ ထ်ဵ 

၃။  ဗဇာငရယူရနထအ ငကထ Online Appointment ကုသ ပမည နထမငသဳုသဳဵ၊ ု်ထကငပူမြ ုု့၏ 
website ပဖည ုထသ်ဴထ www.myanmarembassy.sg  င်ထ online ုန ထုဖည ်ဴထ မ်ထသမူေုသ ရယူပ
ိုသ် ထပါသ ထ်။ Appointment ရရှသု်ဴထေန့ င်ထ လငေရငကထရနထညဖ ထုပြ ဇဵ ုငရငကထု င မထဵမိငဵ 
ပပည ်ဴထု သမဳှနထကနထမှုရုှပါက အလသပထလသပထရကထ (၁)ရကထအ င်ထဵ ဗဇာင ရယူိုသ် ထပါသ ထ်။  

 

 

http://www.myanmarembassy.sg/
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ပပည ထ်၀ ထ်ဗဇာင ေလာငကထာငဵရနထ အပေညွွဳလုသအပထွိကထမိငဵ 

- အငနထလသု် ထဵမှရယူိုသ် ထသ်ထဴပ ပေလာငကထလနငုငရငကထေပါ် င်ထပ ပည ်ထဴု သဳု ငငေရဵသငဵပ ညဖ်ထဴု ငကထ၍ပ
လကထမှ ထေရဵာုသဵ ရနထ။ 

- (၆)လအ င်ထဵပေနငကထွဳအဖည ူဖည ်ထဴ ုုသကထကူဵ ာငဵပ ေသင ဓင ထပသပဳ(၂)ပသပဳ ပူဵ င၍ဲပေပဵရနထ။ 
- ေလာငကထာငဵသ၏ူ ိုသ် ထ်ဳကူဵ လကထမှ ထမု ္တ ူိှ ထ်ပဴ ိုသ် ထ်ဳသငဵကဒထမု ္တ ူပ (    -IC/ PR/ 

EP/ Student Pass)ပ ိှ်ထပဴ    (၁၅)                                      
          (Birth Certificate)         ။ 

-                                             ။ 

(ိုသ် ထ်ဳကူဵလကထမှ ထသ ထ်ပ အန ထ်ဵေသဳဵ ပ (၆)လသကထ မထဵ                        
                         (၂)               ကိနထရုှရပါမ ထ်။) 

- VISA                                                                     ။ 

 
လသပထ်နထဵေေင ထ်ရငကထပသ ဳအေ ထ်ေဴ ထ် ဴ

နဳနကထပုသ် ထဵေေင ထ်ရငကထရနထ- နဳနကထ (၈ဵ၃၀) နငရဇမှ (၁၂ဵ၀၀)နငရဇအာု 

ဗဇာငေလာငကထလနငလကထွဳညွ ထ်ဵ 
 
၄။  ဗဇာငေလာငကထာငဵရနထအ ငကထ ေရှဵဦဵုငင online ုနုထဖည ်ဴထ ရကထွိုနထဵ ရယူရနထ 
လုသအပထပါသ ထ်။ ရကထွိုနထဵ ရရှသု်ဴထေန့ရကထ င် ထ သဳုသဳဵသုသ့နဳနကထ(၈ဵ၃၀)နငရဇ မပိကထမကငကထလငပ
ေရငကထရနထလသုအပထပြ ဇဵ သဳုသဳဵသုသ့ေရငကထရှလုငပါက ေကင ထ် ငနဳပါ ထ(၈)ိှ်ဴထ ေကင ထ် ငနဳပါ ထ(၉) 
မ ှ Queue Number မိငဵ ေွါ်ယူသ်ဴထအွါ ဗဇာငေလာငကထာငဵရနထ ုငရငကထု င မထဵမိငဵိှ ထ်ဴ 
ိုသ် ထ်ဳကူဵ လကထမှ ထ(မူရ်ထဵ) ်ထပည ညွ ထ်ဵကုသ ေေင ထ်ရငကထိ ုသ် ထပါသ ထ်။ 
 

(ောငကထွဳုငမိငဵ ပပည ုလသပထရနထအ ငကထ  လုသအပထသ ထ်ပဴ ုငရငကထု င မထဵမိငဵကုသ အ သအပပည ုလသပထ၍ 
 ထ်ညပွဴဲပြ ဇဵ၊ လုမထ်ငေလာငကထာငဵေကာ င ထ်ဵ ုုု ထုေဖါ်ာသ ထေ င့ရုှပါက  ထ်ေဲဥပေဒ၊ ု ထ်ဵမိဥထဵ၊ 
ု ထ်ဵကမထဵမိငဵအရ အေရဵယူွဳရမ ထ် ညဖ ထုေကာ င ထ်ဵ ပကြ ုု ထ် အသုေပဵပါသ ထ်။) 

၅။  ေကင ထ် ငနဳပါ ထ(၈)ိှ်ဴထပ ေကင ထ် ငနဳပါ ထ(၉)မှ ဝနထေေင ထ်မှုေပဵေနသ်ဴထ 
Queue Number မိငဵကုသ နငဵေနေေင်ထရုှ Queue Board မိငဵ င် ထ ပပည သာငဵပြ ဇဵ မုမု၏ 
Queue Number ေွါ်ယူသ်ဴထအွါ သကထေုသ် ထရငေကင်ထ ငသုသ့  သငငဵေရငကထရနထဖည ုထပြ ဇဵ မုမု၏ 
Queue Number အလှ်ဴထမ ုသ် ထမဇ သဳုသဳဵရှနုငဵေနေေင ထ်မိငဵ င် ထ သကထေ င်ဴထသကထသင 
အနငဵယူ ေုင်ဴထေုသ်ထဵိုသ် ထပါသ ထ်။  
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(ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳပည ထ်ဝ ထ်ဗဇာင မရရုှေသဵသ ထ်ကဴငလ၌ အွိုနထ၊ ေန့ရကထ ုကိ ငုင သ  မှ ထာငဵပြ ဇဵပ
ေသင ေလယငဥထလကထမှ ထဖည ထုေု၊ ေပည င ထ်ဵလဲ၍မရိုသ် ထေသင ွရဇဵသငငဵအ ဇုအုဥထမိငဵဖည ထုေု 
ပကြ ုု ထ်၍ မပည ုလသပထာငဵကာ ပါရနထ ေမ ္တငရပထွဳအပထပါသ ထ်။) 
 

Tourist Visa ေလာငကထာငဵညွ ထ်ဵ 

၆။  Tourist Visa                                       (         )         
                                                                                      
               (      )        (၆)                                               
(၂)                                     ။ ဗဇာင ငွ်ထဴပည ုသ ထ်ေဴန့မှု၍ပ (၃)လအ င်ထဵပ မည နထမငပ
ိုသ် ထ်ဳသုသ့ပ သငငဵေရငကထိုသ်ထပါသ ထ်။ ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳသုသ့ ပ ေရငကထရုှသ်ထေဴန့မှု၍ပ (၂၈)ရကထ  ုုပ ေနပ
ာုသ် ထွင်ထဴရှပုပြ ဇဵပ                       ။ ေလာငကထာငဵသသူ်ထ  
 

- Online                       Queue Number                 
- Passport (         (၆)                 (၂)                              ) 
- Passport        
-                    ( IC/ PR/ EP/ Student Pass/ White Card)  
-     (၁၅)                                               (Birth  

Certificate)  
-                                                         Business/ Name Card  
-                                                                

                                        ။ 

၇။                       (၃၅)              ။                             
(၁)                                                                                 
                                       ။                              ၊                
                           www.myanmar embassy.sg                        ။ 

Business Visa ေလာငကထာငဵညွ ထ်ဵ 

၈။  Business  Visa                                   (         )         
                                                                                      
               (      )        (၆)                                              
(၂)                                      ။                

- Online                       Queue Number                 
- Passport (         (၆)                 (၂)                              ) 
- Passport       
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-                   (      - IC/ PR/ EP/ Student Pass/ White Card) 
-     (၁၅)                                               (Birth 

Certificate)  
-                                                         Business/ Name Card 
-                          /                     (      )        
-                           /                     (      )                    

     ။  

၉။                                                           
                                                           ။  

၁၀။                         (၃)                                            ။ 
                                               (၇၀)                         ။          
            (၆၅)              ။                             (၁)                          
                                                                                 
                                   ။                              ၊                
                            www.myanmarembassy.sg                      ။  

Multiple Journey(s) Visa ေလာငကထာငဵညွ ထ်ဵ 

၁၁။  Multiple Journey(s)  Visa                                        
                   ။                  (၁)                                      (၃)       
                              ၊             Business Visa (Single)                          
             (၆)                                 ၀                                
   ။ (၆)                                                   (၁)                   
                 ၀                                                                              
                                              ။                 

- Online                       Queue Number                 
- Passport (         (၆)                     (၂)                         

       ) 
- Passport       
-                   (      - IC/ PR/ EP) 
-     (၁၅)                                                (Birth 

Certificate)  
-                                                         Business/ Name Card 
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-                          /                      (      )       
-                           /                      (      )                    

     ။  

၁၂။                                                           
                                             ။ 

၁၃။                                                                   
            (၆)        (၁)                             ။                                
        (၇၀)                                                           ။          
            (၃၀၀)          ။                           (၁)                              
                                                                                  
               ။ 

၁၄။                                        ၊                                            
www.myanmarembassy.sg                       ။ 
 
Social Visit Visa ေလာငကထာငဵညွ ထ်ဵ 

၁၅။                      (Social Visit Visa)                        
                                                                                  ၊         
                                                                          /        /        
    ၊                                                                                 
                   ။  

၁၆။                                                      (         ) 
                                                                              
           ၀                                                     ။                        
         (      )        (၆)                                             (၃)    
                                   ။                          

- Online                       Queue Number                 
- Passport (         (၆)                 (၂)                              ) 
- Passport       
-                   (     - IC/ PR/ EP/ Student Pass/ White card  )  
-     (၁၅)                                               (Birth 

Certificate)  
-                                                         Business/ Name Card 
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-                                                                                
-                                                                                 

                                              ။  

၁၇။                                                          
                                              ။ 

၁၈။                         (၃)                                           
   ။                                      (၂၈)                                          
              ။                      (၆၅)              ။                            (၁) 
                                                                                    
                                        ။ 

၁၉။  နငေရဵကု ္ုစဖည ထ်ဴ Social Visit Visaပ ပေလာငကထာငဵသူမိငဵသ ထ်    /           
                (         )                                               
                                                    ။  

၂၀။                               ၊                                  
          www.myanmarembassy.sg                       ။  

 

Meditation Visa ေလာငကထာငဵညွ ထ်ဵ 

၂၁။  Meditation Visa                         (         )              
                                                                             ၀   
                                                   ။                                (      ) 
        (၆)                                              (၂)                       
                ။                          

- Online                       Queue Number                 
- Passport (         (၆)                 (၂)                              ) 
- Passport       
-                    ( IC/ PR/ EP/ Student Pass/ White card  ) 
-     (၁၅)                                                

(Birth Certificate)  
-                                                        Business/Name Card 
-                                     (      )                          ။  
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၂၂။                                                           
                                              ။ 

၂၃။                                                       (၃)        
                                     ။                                                 (၇၀) 
                                                                ။                  
     (၆၅)                ။                            (၁)                              
                                                                                  
               ။ 

၂၄။                               ၊                                  
          www.myanmarembassy.sg                      ။ 

 
်ေနပုသ် ထဵ ေေင ထ်ရငကထရနထပ-ပ်ေန (၄ဵ၃၀) နငရဇမှ (၅ဵ၃၀)နငရဇအာု 
ဗဇာငာသ ထေပဵညွ ထ်ဵ 
 
၂၅။ မနကထပုသ် ထဵ ေကင်ထ ငမှ ာသ ထေပဵ ာငဵသ်ဴထ ေ င်ရေပည ုငုငရငကထိ ှ်ဴထအ ူ မ်ထသမူေုသ 
်ေန (၄ဵ၃၀) မ ှ (၅ဵ၃၀) နငရဇ အ င ထ်ဵ သဳုသဳဵ၏ပေကင ထ် ငနဳပါ ထ(၈)ိှ်ထ ဴေကင ထ် င(၉) င်ထ 
လငေရငကထာသ ထယူိုသ် ထပါသ်ထ။ပ 

=========================================== 
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ေုသကထေရငကထဗဇာင 

ငွ်ဴထပည ုမ်ဴထပဗဇာငအမိုုဵအုငဵမိငဵ၊ပအွေ င်ိှ်ဴထွ င်ဴထပည ုကငလ 

 

ဗဇာငအမိုုဵအုငဵ အွေ င် ငွ ထ်ပဴပည ုကငလ 
 

လသပထ်နထဵဗဇာင US$ ၅၀ ၇၀ပရကထ  

ပပည ်ထဝ ထ်ဗဇာင US$ ၄၀ ၂၈ပရကထ 

(အု်ထဵအေဝဵ/အလသပထုသဳေေငဵေ ငိဵပင/ဲ ေ င့ေသဳမှု) 
  

ပဖည  ထသနထဵ ဗဇာင US$ ၂၀ ၂၄ပနငရဇ 
 

ငွ ထ်ဴ ပည ုမ ထ်ပဴအပည ထ်ပည ထ်ေုသ် ထရငေလေုပထ 

- ရနထကသနထအပည ်ထပည ်ထေုသ် ထရငေလေုပထ  

- မိ္တေလဵအပည ထ်ပည ်ထေုသ် ထရငေလေုပထ  

 

ေုသကထေရငကထဗဇာင ငွ်ဴထပည ုမ်ဴထိ ုသ် ထ်ဳမိငဵ 

ု ထ်ေေင ထ်ရငကထသ ထ်ေဴန့ရကထပ(၁-၆-၂၀၁၂)ပ(၂၆ပိုသ် ထ်ဳ) 

ပသာ ုေ ာ ဵလိ ပပည ထ်သုထ ဂိပနထ ေနငထေဝ ေငုထာငလနထ ဗဇယကထနမထ 

ဘုူိုသ ထ်ဵ ဂိငမဏဇ ကုသရဇဵယငဵ ဖုလုထပုသ် ထ ာုသ် ထဝမထ 
 

ကေမဘေငဒဇဵယငဵ အုိ္ဒယု လငအုသ ု ထ်ကငပူ ာုသ် ထဵ 
 

 ုသ ထ အ်ထဒုသနဇဵရှငဵ မေလဵရှငဵ ုပုနထ ပဗြ ု နုထ 
 

ဒနုထဵမ ထ အဇ လဇ နယူဵာဇလနထ ေငဇဒ်ထ အေမရုကနထ 
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ု ထ်ေေင ထ်ရငကထသ ထ်ေဴန့ရကထပ(၁-၂-၂၀၁၃)ပ(၂၂ပိုသ် ထ်ဳ) 

ပသာ ု ြ ဇဵယငဵ ွိကထသမတ ိုသ် ထ်ဳ အုသ်ထယငလနထ ေမငထလထ င ုလုသဗကထကဇဵ ယငဵ 
 

ဘယထဂိဇယဳ အကထုထ ုသဵနဇဵယငဵ အ ္ုစေရဵ နယထသငလနထ ုလုသေဗဵနဇဵယငဵ 
 

ဘူလထပေဂဵရဇဵယငဵ ဖ ထ်လနထ လကထဗဇဵယငဵ ပုသလနထ 
  

ကေနဒါ ဂရုုထ လုထသေူရဵနဇဵယငဵ ေပါ် ူဂဇ 
  

ေုသကထပရကထ ထု ဟနထေဂရဇ လူာ ထ်ဘ ထ ုုသေမဵနဇဵယငဵ 
  

 

ု ထ်ေေင ထ်ရငကထသ ထ်ေဴန့ရကထပ(၁၈-၃-၂၀၁၃) 

       

ု ထ်ေေင ထ်ရငကထသ ထ်ေဴန့ရကထပ(၁-၇-၂၀၁၃) 

            

ေုသကထေရငကထဗဇာငပ(Visa On Arrival) အ ငကထပလုသကထနငရမ ထ်ဴ ု ထ်ဵကမထဵမိငဵ  

၁။ သကထေုသ် ထရငိုသ် ထ်ဳမှပ ာသ ထေပဵာငဵသ်ထဴ  ရငဵဝ ထ်ိုသ်ထ်ဳကူဵ လကထမှ ထကုသ် ထေေင်ထသပူ
ပဖည ထုရမ်ထ၊ပPassport သကထ မထဵသ်ထ ေရငကထရှသု်ထေဴန့၏ပေနငကထပုသ်ထဵပအန ထ်ဵေသဳဵပ (၆)ပ
လသကထ မထဵပကိနထရှရုမ ထ်။ 

၂။ လငနထွ ဲသဴ်ထပဴ (၆)ပ လအ င်ထဵကုုသကထကူဵ ာငဵသ်ထဴ (၄ပ ု ထ် ဇမဇ ငx ၆ပ ု ထ် ဇမဇ င)ပ ရှပု
ေရင ထ်ုသဓဳါ ထပသဳပ(၂)ပပသပဳအသ ထ်ယဴူေေင်ထလငရမ ထ်။ 

၃။ လသပထ်နထဵဗဇာငဖည ထ်ဴထပ ကနဦဵဝ ထ်ေရငကထမ်ထသဴူမိငဵဖည ထုပါကပ ေလာငကထလနငိှ်ထအဴ ူ  ငဝနထွဳပ
ေွါ်ေေင ထ်သပူကသမ္ပဏဇ၏ပဖု ထေွါ်ုငပါရုှရမ ထ်။ (ာပထ ုသဵေနာုသ် ထွင်ထမဴပည ု) 

၄။ ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳအ င်ထဵပ လသပထ်နထဵလသပထကုသ်ထေနသူဖည ုထပါကပ ေလာငကထလနငိှ ထ်ဴအ ူ လသပထ်နထဵ 
လသပထကုသ်ထပေနသ ထ်ပဴကသမ္ပဏဇပမှ ထပသ ဳ်ထ/ပလသပထ်နထဵလုသ် ထု ထ်၊ သကထေုသ် ထရင ဝနထကြ ဇဵဌငနမိငဵမှပ
ာသ ထေပဵေသငပ လသပထ်နထဵလသပထကုသ်ထွင်ထဴပည ုေကာ င ထ်ဵ အောငကထအာငဵမု ္တ ူပ ပူဵ ငဲ  ်ထပည  
ရမ ထ်။ 
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၅။ ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳအ င်ထဵပ လသပထ်နထဵဗဇာငဖည ထ်ပဴ လသပထ်နထဵလသပထကုသ်ထေနသူဖည ုထပါက အလသပထလသပထကုသ်ထ 
သ်ထ ဴုကထုသဳအမ်ထ၊ပ ်ထေနရင၊ပ ငဝနထွဳေွါ်ေေင ထ်သ၊ူ လသပထကုသ်ထသ်ထဴပရငာူဵပုသ်ထ 
 ုသ့ကုသပပည ်ထဴု သဳု ငငပေဖါ်ပည ေလာငကထာငဵရမ်ထ။ 

၆။ ညမနထမငိုသ် ထ်ဳအ င်ထဵပ လသပထ်နထဵဗဇာငဖည ထ်ပဴပ လသပထ်နထဵလသပထကုသ်ထေနသူဖည ထုပါက ေန ငွ်ထသဴကထ မထဵပ
 ုသဵ မည ှ်ထေဴလာငကထာငဵလုသလာ်ထပသကထေုသ် ထရငဝနထကြ ဇဵဌငနမိငဵ၏ ောငကထွဳွိကထဖည ထ်ပဴ ်ထေဲပ
လသပထာသဳဵ လသပထန်ထဵိှ်ထအဴ်ဇပေလာငကထာငဵိုသ်ထပါသ ထ်။ 

၇။ ပပည ်ထဝ ထ်ဗဇာငဖည ထ်ပဴအု်ထဵအေဝဵမိငဵ၊ပအလသပထုသဳေေငဵေ ငိဵပငမဲိငဵ၊ ေ င့ေသဳပငဲမိငဵ၊ပအွမထဵအနငဵပ
 ကထေရငကထပ မ်ထသဴူမိငဵဖည ထုပါက သကထေုသ် ထရငဝနထကြ ဇဵဌငနမိငဵမှပ ဖု ထကာ ငဵုငပ ပူဵ ငဲ 
 ်ထပည ရမ်ထ။ 

၈။ ေလာငကထလနင င ထ်ေဖငထပည ာငဵေသငပ လသပထ်နထဵမှအပပ အညွ ငဵမ ထ်သ်ထဴလသပထ်နထဵကုသမေုသပ
အွဖည ထ်ပဴပဖည ထုေု၊ပအွမဴဲဖည ုထေုပလသပထကုသ်ထ ညွ ထ်ဵမပည ုရ။ 

၉။ ပဖည  ထသနထဵ ဗဇာငေလာငကထာငဵသသူ်ထပ ွရဇဵလမထဵေသဳဵိုသ် ထ်ဳသုသ့ပ သငငဵေရငကထမ်ထပဴပ ေလယငဥထပ
လကထမှ ထပပူဵ င ဲ်ထပည ရမ်ထ။ 

၁၀။ ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳအုုသဵ ရအဖငဲ့ မှပ ရငဵဝ ထ်အသုအမှ ထပပည ုပလုသ် ထု ထ်ာသ ထေပဵာငဵသ်ထဴ ဟုသ ယထ၊ပ
မုသ ယထ၊ပ  ်ထဵွုသွ နထဵမိငဵ၊ပ  ရငဵဝ ထ်ွင ထ်ဴ ပည ုာငဵသ်ထဴ ုကထ သုအဳလသပထုသဳမိငဵ၊ပ ေနအုမထပ
အေေငကထအဦဵမိငဵ င် ထ ေနာုသ် ထရမ်ထ။ပ  ်ထဵွုသမ်ထဴ လုပထုငကုသပ အ ုအကိ ေဖါ်ပည  
ရမ ထ်။ 

၁၁။ ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳအုုသဵ ရအဖငဲ့၏ပ  ထ်ေဲဥပေဒ၊ပ န်ထဵဥပေဒ၊ပ လသပထာသဳဵ လသပထန်ထဵ ၊ အမုနထ့ိှ်ထပဴ
ေနနထကာ ငဵွိကထပအငဵလသဳဵကုသပ ုကိုငငလုသကထနငမ်ထဖည ထုေကာ င ထ်ဵ ဝနထွဳက ုပည ုရမ ထ်။ 

၁၂။ မုဘ၏ပ ိုသ် ထ်ဳကူဵ လကထမှ ထ၌ပ ပူဵ ငပဲါရှေုသငပ အသကထပ (၇)ပ ိှုထေအငကထ ကေလဵမိငဵကုသ 
အွမဴဲပ ပည ်ထဝ ထ်ွင ထ်ဴ ပည ုမ်ထ။ သဇဵညွ ငဵိုသ် ထ်ဳကူဵ လကထမှ ထကုသ် ထေေင်ထသပူ အသကထပ (၇)ပ ိှုထ 
ေအငကထပ ကေလဵမိငဵ ေွါ်ေေင ထ်လငပါကပ သငဵ/သမဇဵဖည ုထေကာ င ထ်ဵပ အောငကထအာငဵပ
 ်ထပည ိုသ် ထရမ ထ်။ 

၁၃။ ကနထ့သ ထနယထေမည မိငဵသုသ့ပကြ ုု ်ထွင်ထဴပည ုွိကထမပါရုှဘဲပသငငဵေရငကထညွ ်ထဵမပည ုရ။ 

၁၄။ ပမည နထမငိုသ် ထ်ဳအ င်ထဵပ ေရငကထရုှေနာုသ် ထုဥထပ ်အုပထရပထနငဵသ်ထပဴ  ်ထဵွုသရင ဟုသ ယထ၊ပ
မုသ ယထ၊ပ အ်ထဵ၊ပ  ်ထဵွုသွ နထဵ၊ပ ုကထုသဳပ အလသပထုသဳ၊ပ ေနအုမထ၊ ုသဳဵ ွနထဵလုပထုငမိငဵအငဵပ
သကထေုသ် ထရငပ မြ ုု့နယထပ လူဝ ထ်မှုကြ ဇဵကာ ပထေရဵိှ ထ်ပဴ အမိုုဵသငဵမှ ထပသ ဳ်ထေရဵပ ဦဵ ဇုဵဌငနသုသ့ ပ
သ ်ထဵပုသ့ ပ ်ထပည ရမ ထ်။ 
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၁၅။ ပပည ်ထဝ ထ်ွင ထ်မဴပည ုေကာ င ထ်ဵပ ေသဳဵဖည  ထွဳရပါကပ မူလလုသကထပါလငသ်ထဴ ေလေကာ င ထ်ဵလုသ် ထဵ 
အုဇအုဥထပဖည ထ်ပဴာငကထွ ငါလငသ်ထဴိ ုသ် ထ်ဳသုသ့ ပပည နထလ်ထာငကထွ ငငရမ ထ်။ 

၁၆။ ပပည ်ထဝ ထ်ွင ထ်ဴ ပည ုညွ ်ထဵကုု္စိှ်ထဴု ပထလိဥထဵ၍ပ ေုသကထေရငကထဗဇာငပ ငွ်ထဴပည ုမှုုုုုထေရဵအဖငဲ့၏ပ
ေသဳဵဖည  ထွိကထကုသပလုသကထနငေေင ထ်ရငကထရမ်ထ။ 

၁၇။ ေုသကထေရငကထဗဇာငပ (Visa On Arrival) ေလာငကထလနငပသဳု ဳကုသ ေလေကာ င ထ်ဵလုသ် ထဵမိငဵ င်ထပ
လ်ထဵေကင်ထဵ၊ပ လူဝ်ထမှုကြ ဇဵကာ ပထေရဵိှ်ထပဴ ပည ်ထသူ့  အ်ထအငဵဝနထကြ ဇဵဌငန၏ပ Website 
ပဖည ထုေသင www.mip.gov.mm  င်ထလ်ထဵ ေကင်ထဵပ ာသ ထယူ၍ပ ရနထကသနထေလေုပထပ
လူဝ ထ်မှုကြ ဇဵကာ ပထေရဵပဌငနုု ထ င်ထပ ထ်ပည ေလာငကထာငဵိုသ် ထသ်ထ။ 

 
ရကထ ငုဲ ၊ ၂၀၁၄ ွသိှုထ၊             ၁၆ ရကထ 
 
 
 
 
ဗဇာငဌငန 
ညမနထမငသဳုသဳဵ 
ု ထ်ကငပူမြ ုု့။ 
 
 

http://www.mip.gov.mm/

