
 

 

Multiple Visa 
As Temporary visiter 15days 

အက ြိမ်က ြိမ်ပြည၀်ငခ်ွင့််ဗီဇာ  ာလတြိိုနေထြိိုငခ်ွင့်် ၁၅ ရ  ်

□ နြိိုငင် ံ ူးလ ်မှတ ်(ြတ်စြြိို ့်) 

□ ဗီဇာနလ ာ လ် ာြံိုစ ံ

□ ဓာတ်ြံို (၄၅မီလီမီတာX၄၅မီလီမီတာ၊၆လအတငွူ်းရြိို ်  ထာူးန ာြံို) 

□   ်ဆြိိုငရ်ာာြမြိ ို့ေယ်ရံိုူးမှထိုတ်နြူးန ာ နေထြိိုငန်  ာငူ်းနထာ ်ခံစာ 

□ အက ြိမ်က ြိမ်ပြည်၀ငခ်ွင့််ဗီဇာလြိိုအြ်န  ာငူ်းရှငူ်းလငူ်းတငပ်ြ ည့််စာ 

□ နအာ ်န ာ်ပြြါစာရွ ်စာတမ်ူးမ ာူးအေ ်တစခ်ိုခို 

 

 

 

 

 

 

□ ဘဏစ်ာအိုြ်（မ ရငူ်းနငှ့််မြိတတ ူ） 

□ ယခင(်၃)နစှတ်ာ ာလအတွငူ်း ဂ ြေန်ြိိုငင် ံြိို ့်  ာွူးနရာ ်  ူးန  ာငူ်း အနထာ ်အထာူးပြစာရွ စ်ာတမ်ူး 

(နြိိုငင် ံ ူးလ ်မှတ်အန ာငူ်းစ ည်)  

□ အလိုြ်အ ြိိုငရှ်ြိ  ၏ဇေူီး/ခငြ်ွေူ်း  ြိို ့်မ ိုတ ် ာူး မီူးမ ာူးပ စြ်ါ  အြိမ်နထာငစ်ိုစာရငူ်းစ ည့်် 

မြိ ာူးစို၀ငပ် စန်  ာငူ်းအနထာ ်အထာူးပြစာရွ စ်ာတမ်ူး    

＜လ ိုအပ်သ ောစောရွကစ်ောတမ််း＞ 

တငပ်ြမည့််စာရွ စ်ာတမ်ူးအာူးလံိုူး ည ်ထိုတ်နြူး ည့််ရ ်စွွဲမှ ၃ လအတငွူ်းပ စရ်မည။် 

ပမေမ်ာလြိိုနရူး ာူးထာူးန ာစာရွ ်စာတမ်ူးအာူးလံိုူး ြိို မ ရငူ်းနငှ့််ဘာ ာပြေ ်(ဂ ြေ ်ြိို ့်မ ိုတ်အဂဂလြိြ်) နငှ့််မြိတတ ူတစန်စာငစ်ီြ ူးတွွဲတငပ်ြြါ။ 

အထ ူးတလညန် ာ်ပြထာူးပခငူ်းမရှြိန ာစာရွ ်စာတမ်ူးမ ာူးအာူး မ ရငူ်း(တစစ်ံို) တငပ်ြရမည။် 

① ၀ေထ်မ်ူးပ စြ်ါ    ်ဆြိိုငရ်ာ ိုမပဏမီှနြူးန ာ အလိုြ်အ ြိိုငန်ထာ ်ခံစာ 

           (ရာထ ူး၊အလိုြ်၀င ်ည့််ရ စ်ွွဲ၊လစာ၊ခွင့််ရ တ်ြိို ့် ြိိုထည့်် ငွူ်းန ာ်ပြရမည)်  

② န  ာငူ်း ာူးပ စြ်ါ  န  ာငူ်းတ ်နေန  ာငူ်းနထာ ်ခံစာနငှ့်် အိုြ်ထြိေူ်း  ၏အလိုြ်အ ြိိုင ်နထာ ်ခံစာ 

③ အြိမ်နထာငရှ်ငမ်စ ည်မှီခြိို  ပ စြ်ါ  မြိမြိမှီခြိိုနေ  ၏အလိုြ်အ ြိိုငန်ထာ ်ခစံာ 

 ာွူးမည့််ရညရွ်ယခ်  ၊် တစဥ်ီူးခ ငူ်းစ၏ီအနပခအနေနြေါ်မ တည၍် အပခာူးလြိိုအြ်န ာစာရွ စ်ာတမူ်းမ ာူး ထြ်မတံငပ်ြရေန်တာငူ်းဆြိိုမှုမ ာူး ရှြိနြိိုငာ်ြြီူး 

နလ ာ ထ်ာူး  နငှ့််အငတ်ာဗ ူူးပခငူ်း၊ ဂ ြေန်ြိိုငင်နံြိိုငင်ပံခာူးနရူး၀ေက် ူီးဌာေ၌ စစန်ဆူးပခငူ်းစ ညမ် ာူးပြ လိုြ်ရေလ်ညူ်း လြိိုအြ်နြိိုငြ်ါ  ည။် 

အဆြိိုြါအနပခအနေမ ြိ ူးတငွ ်ဂ ြေန်ြိိုငင် ံြိို ့်ထ ွခ်ာွရေစ်စီဥ်ထာူးန ာနေ ့်အထြိ စစီစ၍်မာြြီူးနြိိုင ်ညမ် ာူးလညူ်းရှြိန ာန  ာင့်် 

အခ ြိေယ် ၍နစာလ ငစ်ာွနလ ာ ထ်ာူးနစလြိိုြါ ည။် (နလ ာ ထ်ာူး ည့််ရ မ် ှ၁၀ ရ န်  ာ် ညအ်ထြိ  ရံံိုူးမအှန  ာငူ်း  ာူးပခငူ်း မရှြိြါ  

စစီစမ်ှုအနပခအနေ ြိို  ိုေူ်းပ င့််စံိုစမူ်းနမူးပမေူ်းနြိိုငြ်ါ ည။် ထြိို ြိို ့်နမူးပမေူ်းရာတငွ ်လ ခ်ပံ တြ်ြိိုငူ်း(စလစ)်တငွ ်ြ်ထာူးန ာ ဘာူး ိုတေ်ြံါတန်ငှ့်် 

နလ ာ ထ်ာူး  အမည ်ြိိုနပြာပြရြါမည။်) 

＜သလ ောကထ်ော်းန ိုင ်မူ ော်း＞ 

□ ပမေမ်ာနြိိုငင်အံတွငူ်းနေထြိိုငလ်  ်ရှြိန ာပမေမ်ာလ မ ြိ ူး။ 

□ ယခင(်၃)နစှတ်ာ ာလအတွငူ်း ဂ ြေန်ြိိုငင် ံြိို ့်  ာလတြိိုနေထြိိုငခ်ွင့််ဗီဇာပ င့်် အက ြိမ်က ြိမ် ာွူး  ူးန  ာငူ်း 

အနထာ ်အထာူးြါရှြိာြြီူး ဂ ြေန်ြိိုငင် ံြိို ့် ာွူးနရာ ်နေထြိိုငရ်ာတွင ်ပြဿောတစစ်ံိုတစရ်ာမရှြိဘွဲ  ိုေ ် စရြိတ် 

  ခံနြိိုငန် ာ  ။ 

□  ြိို ့်မ ိုတ ်လံိုနလာ ်န ာ၀ငန်ငရွရှြိ ည့်် စူီးြွာူးနရူးအငအ်ာူးနငှ့််အလိုြ်အ ြိိုငရှ်ြိ  / 

ထြိို  ၏ဇေူီး/ခငြ်ွေူ်း/ ာူး မီူးမ ာူး 


