Online

Business Visa နှင့် Tourist Visa လလျှောက်ထားရယူြြင်းများအတွက်
System တွင် e-Visa သတ်မှတ်လော်ြြထားသည့် အြျက်များ

၁။

မည်သညဴ်အေကြောင်ဵေကြောငဴ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ ဗီဇာေလျှောြေ်ထာဵသညဴ် အခေငွအာဵ ြပန်အမ်ဵမည်မဟုတ်ပါ။

၂။

ပုဳမှန်ဗီဇာေလျှောြေ်ထာဵမှုမျာဵအတွြေ် ရုဳဵပိတ်ရြေ်မျာဵမပါ အလုပ်လုပ်ရြေ် (၃) ရြေ်ကြောြမငဴ်နိုင်ပါသည်။

၃။

ေလျှောြေ်ထာဵမှုအမျိုဵအစာဵအာဵလုဳဵအတွြေ်အချန
ိ ်သတ်မှတ်ေရတွြေ်မှုသည် ေငွေပဵသွင်ဵမှုပပီဵေြမာြေ်

၍ ေလျှောြေ်ထာဵမှုပပီဵဆုဳဵပပီဵ Acknowledgement e-mail ရရှိချိန်မှစတင်ပါသည်။
၄။

e-Visa ေလျှောြေ်ထာဵမှုတွင် ြောြေွယ်ေဆဵအကြေိမ်ြပညဴ်ထိုဵနှဳထာဵသညဴ် ေဆဵထိုဵပပီဵစီဵေကြောင်ဵ လြေ်မှတ်

အာဵ ပူဵတွဲေလျှောြေ်ထာဵရမည်။
၅။

လွန်ခဲဴသညဴ် (၃) လအတွင်ဵြေ ရိုြေ်ြေူဵထာဵေသာ ြောလာဓါတ်ပုဳပူဵတွဲတင်ြပရမည်။

၆။

နိုင်ငဳြေူဵလြေ်မှတ်၏ သတ်တမ်ဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ (၆) လ ြေျန်ရှိရမည်။

၇။

နိုင်ငဳြေူဵလြေ်မှတ်ြေိုင်ေဆာင်ထာဵသူမျာဵြေိုသာ ခွငဴ်ြပုသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ မည်သညဴ်ခရီဵသွာဵအေထာြေ်

အထာဵြေိုမျှေ e-Visa ခွငဴ်ြပုမည်မဟုတ်ဘဲ ခရီဵသွာဵအေထာြေ်အထာဵြဖငဴ် e-Visa ရယူထာဵပါြေ လဝြေ
ေြောင်တာတွင် ြပည်ဝင်ခွငဴ်ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵခဳရမည်။
၈။

မိဘ၏ နိုင်ငဳြေူဵလြေ်မှတ်တွင် အမည်ပါဝင်ေသာ အသြေ် (၇) နှစ်ေအာြေ် ြေေလဵမျာဵအေနြဖငဴ်

minor section တွင် အချြေ်အလြေ်မျာဵ ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပရန်ြဖစ်သည်။
၉။

ေလျှောြေ်ထာဵသူအာဵလုဳဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ တည်ဆဥ
ဲ ပေဒမျာဵြေို လိုြေ်နာရမည်ြဖစ်ပပီဵ မည်သညဴ်

ြပည်တွင်ဵေရဵဝင်ေရာြေ်စွြေ်ဖြေ်မှုြေိုမျှေ ခွငဴ်ြပုမည်မဟုတ်ပါ။
၁၀။

အေကြောင်ဵအမျိုဵမျိုဵေကြောငဴ် ေလျှောြေ်ထာဵမှုအာဵ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵခဳရနိုင်သည်။

၁၁။

e-Visa ခွငဴ်ြပုချြေ်၏ သြေ်တမ်ဵသည် ရြေ်ေပါင်ဵ (၉၀) ြဖစ်သည်။

၁၂။

e-Visa ခွငဴ်ြပုချြေ်သည် ြပည်ဝင်ခွငဴ် ြပုြခင်ဵမဟုတ်ေကြောင်ဵ သတိြပုပါရန်။

၁၃။

ြပည်ဝင်ခွငဴ်အတွြေ်

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵခဳရပါြေ

မူလေလေကြောင်ဵခရီဵစဉ်ြဖငဴ်

ြပန်လည်ထွြေ်ခွာရမည်

ြဖစ်သည်။
၁၄။

ေနထိုင်ခွငဴ်သြေ်တမ်ဵအေနြဖငဴ် Business Visa အတွြေ် ရြေ်ေပါင်ဵ (၇၀) နှငဴ် Tourist Visa အတွြေ်

(၂၈) ရြေ် ရရှိမည် ြဖစ်သည်။
၁၅။

e-Visa ေလျှောြေ်ထာဵရယူသူမျာဵအေနြဖငဴ် တစ်ကကိမ်ြြည်ဝင်ြွင့်အတွက်သာ ြဖစ်ပပီဵြပည်ြပန်ဝင်ခွငဴ်

ရယူလိုပါြေ ဗီဇာအသစ် ေလျှောြေ်ထာဵရယူရမည်ြဖစ်သည်။
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၁၆။ လတ်တေလာအေနြဖငဴ် ေလျှောြေ်ထာဵသူမျာဵသည် ရန်ြေုန်အြပည်ြပည်ဆုင
ိ ်ရာေလဆိပ်မှတစ်ဆငဴ် သာ
ဝင်ေရာြေ်ခွငဴ်ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ အြခာဵေလဆိပ်မျာဵမှ ဝင်ေရာြေ်ခွငဴ်အတွြေ် ထပ်မဳေကြေညာေပဵမည်ြဖစ်
သည်။
၁၇။

ြမန်မာနိုင်ငဳသို့မေရာြေ်ရှိမီ ေရာဂါပိုဵမရှိေကြောင်ဵ (၇၂) နာရီအတွင်ဵ RT-PCR နည်ဵြဖငဴ် စစ်ေဆဵထာဵ

သညဴ် လဆးစစ်အလြေအား ရန်ြေုန်ေလဆိပ်ရှိ ြေျန်ဵမာေရဵေြောင်တာတွင် ြပသအစစ်ေဆဵခဳရမည်။
၁၈။

ြမန်မာဴအာမခဳလုပ်ငန်ဵမှ ဝယ်ယူထာဵသညဴ် ြေိုဗစ်-၁၉ အြောအြေွယ်ပါရှိေသာြေျန်ဵမာေရဵ အာမခဳ

ေပါ်လစီြေို ေလဆိပ်တွင် ြပသအစစ်ေဆဵခဳရမည်။
၁၉။

e-Visa ြဖငဴ် ေနထိုင်သညဴ်ြောလအတွင်ဵ ဗီဇာေလျှောြေ်ထာဵစဉ်ြေေဖာ်ြပသညဴ် အလုပ်အြေိုင်မှအပ

အြခာဵမည်သညဴ် အခြဖငဴ်/ အခမဲဴလုပ်ငန်ဵြေိုမျှေ ေြပာင်ဵလဲလုပ်ြေိုင်ခွငဴ်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
၂၀။

ြေန့်သတ်ဧရိယာမျာဵသို့

ခွငဴ်ြပုချြေ်မရရှိဘဲ

သွာဵေရာြေ်ခွငဴ်မရှိပါ။

ြေန့်သတ်ဧရိယာမျာဵစာရင်ဵ

အေသဵစိတ်အာဵ www.mip.gov.mm/RestrictedArea တွင် ဝင်ေရာြေ်ကြေညဴ်ရှုနိုင်သည်။
၂၁။

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ချမှတ်ထာဵသညဴ် ဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵြေို ေဖာြေ်ဖျြေ်ပါြေ ဉပေဒအရ

အေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။

Terms & Conditions of e-Visa System
1. There will be no refund for any Visa Processing Fees under any circumstances.
2. For regular Tourist and Business Visa, processing time is up to 3 working days (Myanmar
time), excluding weekends and official Myanmar Public Holidays.
3. In all cases, processing time starts when the application acknowledgement e-mail is sent,
after application is submitted AND online payment is successful.
4. Vaccine Certificate showing that the applicant has been fully vaccinated must be attached
to the application.
5. You have to upload one COLOR PHOTO taking during last (3) months.
6. Your passport validity must have at least (6) months.
7. Only passports will be eligible for e-visa and travel documents will not be accepted. If you
get e-visa with travel documents, you must be denied Entry to Myanmar at the
immigration check points.
8. If the applicant has children under (7) years old on the same passport, you have to put the
name of that child, date of birth in the minor section of the application form.
9. Applicant shall abide by the laws of the Republic of the Union of Myanmar and shall not
interfere in the internal affairs of the Republic of the Union of Myanmar.
10. In the unfortunate case that your application is rejected, no reason will be provided or can
be requested.
11. The validity of e-Visa approval letter is 90 days from the issued date. If it is expired, entry
will be denied.
12. It is important to note that the Approval Letter is not a confirmed Visa letter.
13. If the decision is not allowed to entry, you may return by the same flight.
14. Length of stay is (70) days for Business Visa and (28) days for Tourist Visa from the date of
arrival in Myanmar.
15. e-Visa is only valid for a single entry. Re-entry will require a new visa.
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16. Currently, passengers with e-Visa are only permitted to enter from Yangon International
Airport.
17. Negative COVID-19 RT-PCR test result issued at most 72 hours before arrival to Myanmar
must be presented at the airport health counters.
18. The Inbound Travel Accident Insurance Policy with COVID-19 coverage purchased from
Myanma Insurance must be attached to the application.
19. Apart from the profession stated in your visa application, you are not allowed to engage in
any other type of paid or unpaid work during your visit.
20. Applicant shall not be allowed to travel to restricted areas without seeking prior
permission. There are Restricted Areas for Foreigners and Tourist travelling in the Country,
for more information please visit to www.mip.gov.mm/RestricetdArea.
21. Legal action will be taken against those who violate or contravene any provision of the
existing laws, rules and regulations of the Republic of the Union of Myanmar.

