
ျြနြံာနိုငငံကဳူဵ လကြံတ္ ံသကတံြံဵ တိုဵ / အသစေံလျှောကထံာဵျြငံဵ နင္ံဴ ပတသံက၍ံ 

လပုငံနံဵ အဆငံဴဆငံဴြ့ာ  ဵ

 ျပညပံေောကံ ျြနြံာနိုငငံသဳာဵြ့ာဵ၏ နိုငငံကူဳဵလကံြတ္ံ သကံတြံဵ တိုဵ / အသစံေလျှောကံထာဵျြငံဵ ၊ 

ေထာကံြစဳာြ့ာဵေလျှောကံထာဵျြငံဵနင္ံဴ ဝငေံငးြးနထံြံဵ ေဆာငျံြငံဵ  ကိစ္စေပြံ့ာဵနင္ံဴ စပလံ့ဉံဵ ၍ ေပက့ငံဵ ွြို ေဴ္ိ 

ျြနြံာသဳရဳုဵြ ္အြ့နိနံင္ံဴတစံေျပဵညီ ေဆာငေံးကံေပဵလ့ကံေ္ိပါသည။ံ  

 သေိ္ိလိုသညြံ့ာဵနင္ံဴ လိုအပြံ့ကံြ့ာဵကုိ သဳရဳုဵ၏ တယံလဖီနုံဵ အြတ္ ံ +86-10-6532-0351 (Ext:9) 

သုိြဴဟတု ံe-mail – beijing-embassy@mofa.gov.mm သုိဆဴကံသးယံေြဵျြနံဵ နိုငပံါသည။ံ  

 လိုအပေံသာပုဳစဳြ့ာဵကုိ ျြနြံာသဳရဳု၏ website: www.myanmarembassybeijing.com တးင ံ

download ေယူ၍ လညံဵ ေကာငံဵ ၊ လိုအပေံသာပုဳစဳြ့ာဵကုိ Fax သိုြဴဟတု ံ e-mail ြတ္စဆံငံဴ ေပဵပို ဴ

ေပဵျြငံဵ ျဖငံဴ လညံဵ ေကာငံဵ ေယူနိုငပံါသည။ံ ပုဳစဳြ့ာဵကုိျဖညံဴစးကံွပီဵ ပါက Consular Department, 

Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, No.6, Dong Zhi Men Wai Street, Chao 

Yang District, Beijing 100600 သုိ ဴ EMS ျဖငံဴ ေပဵပိုေဴနလံိုအပပံါသည။ံ ေလျှောကံထာဵေန ံ

လိုအပြံ့ကံြ့ာဵြာ္ ေအာကံပါအတိုငံဵ ျဖစံပါသည။ံ 

 

နိုငငံကဳူဵ လကြံတ္ ံသကတံြံဵ တိုဵ /အသစေံလျှောကထံာဵျြငံဵ  

   

၁။ ေလျှောကံလွှာတးင ံေဆာငေံးကံလိုသညံဴကိစ္စေဖာျံပေန။ံ 

၂။ ကိုငေံဆာငထံာဵေသာ နိုငငံကူဳဵလကံြတ္ြံေူငံဵ ။ 

(နိုငငံကဳူဵ လကံြတ္အံေဟာငံဵ အာဵ အေြကာငံဵ အြ့ို ဵြ့ို ဵေြကာငံဴ ယာယီ ဆကံလကံကုိငေံဆာငံ 

လိုပါက သီဵသနံေဴလျှောကံလွှာ(၁)ေစာငျံဖငံဴ ေလျှောကံထာဵနိုငပံါသည။ံ) 

၃။ ေနာကံြအဳျဖူေောကံေ္ိ 33mm x 45mm အေးယံေ္ိ ဓါတပံုဳ (၂) ပုဳ။ 

၄။ Form – B အာဵ ျပညံဴစဳုစးာျဖညံဴစးကံွပီဵ  ဓါတပံုဳ (၂) ပုဳ ကပေံန။ံ 

(Form–B ပါ  ေလျှောကံထာဵသူတို ဴလိုကံနာေြညံဴအြ့ကံြ့ာဵအာဵ လိုကံနာေဆာငေံးကံေနလံိုအပံ ပါ  

သည။ံ) 

၅။ ကိုယံေေဵြတ္တံြံဵ ပုဳစဳျဖညံဴသးငံဵ ေန။ံ 

(ကုိယံေေဵြတ္တံြံဵ ပုဳစဳအာဵ ျပညံဴစဳုစးာျဖညံဴစးကံေပဵေနနံင္ံဴ ြသကံဆုိငသံညံဴအြ့ကံြ့ာဵ အတးကံ  

ြေ္ိေြကာငံဵ  ေဖာျံပေပဵေန။ံ)  

၆။ ေက့ာငံဵ တကံေောကံေနသူျဖစံက တကံေောကံေနေသာေက့ာငံဵ ၏ Admission Office ြ ္

ေထာကံြစဳာြေူငံဵ နင္ံဴ ေက့ာငံဵ သာဵြတ္ပံုဳတငြံတိ္တ ူ။ (Admission Office ၏ ေထာကံြစဳာေပ်၌ 

တကံေောကံသငြံကာဵေနေသာ ဘာသာေပ ံ စတင ံတကံေောကံသညံဴေကံစးဲနင္ံဴ ေအာငျံြငံွ ပီဵ ဆဳုဵြညံဴ 

ြနံြဴန္ံဵ ေကံစးဲတိုကုိဴ ေဖာျံပေပဵေနလံိုပါ အပပံါသည။ံ) 

၇။ နိုငငံကူဳဵလကံြတ္ံ သကံတြံဵ တိုဵ /အသစံေလ့ာကံထာဵျြငံဵ  က့သငံဴေငး တရုတ ံယးြ ံ(၁၇၀) (RMB-

170) ျဖစံပါသည။ံ 

mailto:beijing-embassy@mofa.gov.mm
http://www.myanmarembassybeijing.com/


၈။ နိုငငံျဳြာဵသာဵြငပံးနံဵ အေပ်ြ္ီြိုသညံဴ ျြနြံာအြ့ို ဵသြီဵ ြ့ာဵျဖစံပါက အျပနေံလယာဉစံေတိ ံ အျဖစံ 

တရုတယံးြံ (၂,၇၀၀) (RMB-2,700) ေကာကံြ၍ဳ deposit အျဖစံ ထနိံဵ သိြံဵ ထာဵေ္ိြညျံဖစပံါ 

သျဖငံဴ စုစုေပါငံဵ တရုတယံးြံ (၂,၈၇၀) (RMB-2870) က့သငံဴြညျံဖစံပါသည။ံ 

 

ေထာကြံစဳာေလျှောကထံာဵျြငံဵ  
 

၁။ ဝငေံငးြးနထံြံဵ ေဆာငံွပီဵ ေြကာငံဵ  သီဵ သနံေဴထာကြံစဳာေလျှောကထံာဵျြငံဵ ။ 

- ေလျှောကံလွှာ(ေဆာငေံးကံလိုသညံဴကိစ္စေဖာျံပေနံ)။ 

- ေနာကံဆဳုဵေပဵေဆာငြံဲဴေသာ ဝငေံငးြးနေံျပစာြတိ္တ ူ။ 

၂။ ြ္ီြိုျဖစေံြကာငံဵ  ေထာကြံစဳာေလျှောကထံာဵျြငံဵ ။ 

- ေလျှောကံလွှာ(ေဆာငေံးကံလိုသညံဴကိစ္စေဖာျံပေနံ)။ 

- ြ္ီြိုျဖစံေြကာငံဵ  အေထာကံအထာဵြ့ာဵတငျံပေန။ံ 

၃။ ေက့ာငံဵ တကေံောကေံနေြကာငံဵ  ေထာကြံစဳာေလျှောကထံာဵျြငံဵ ။ 

- ေလျှောကံလွှာ(ေဆာငေံးကံလိုသညံဴကိစ္စေဖာျံပေနံ)။ 

- နိုငငံကူဳဵလကံြတ္ြံတိ္တ ူ။ 

- Admission Office ေထာကံြစဳာြေူငံဵ ။ (Admission Office ၏ ေထာကံြစဳာေပ်၌ တကေံောကံ 

သငြံကာဵေနေသာ ဘာသာေပ၊ံ စတငတံကံေောကံသညံဴေကံစးဲနင္ံဴ ေအာငျံြငံွ ပီဵ ဆဳုဵြညံဴ ြနံြဴန္ံဵ  

ေကံစးဲတိုကုိဴ ေဖာျံပေပဵေနလံိုပါအပပံါသည။ံ) 

- ေက့ာငံဵ သာဵြတ္ပံုဳတငြံတိ္တ ူ။ 

၄။ စာြ့ုပစံာတြံဵ ြန္ကံနေံြကာငံဵ  သရဳုဳဵ ၏ထပဆံငံဴေထာကြံြဳ့ကေံလျှောကထံာဵျြငံဵ ။ 

- ေလျှောကံလွှာ(ေဆာငေံးကံလိုသညံဴကိစ္စေဖာျံပေနံ)။ 

- စာြ့ုပစံာတြံဵ ြေူငံဵ ။ 

(ျြနြံာစာြ့ုပစံာတြံဵ ြ့ာဵသည ံျြနြံာနိုငငံ၌ဳ Notary Public ျပုလပုံွ ပီဵ ပါက ေနျပညေံတာ ံနင္ံဴ 

ေနကုံနံွ ြို တဴိုေဴ္ိ နိုငငံျဳြာဵေေဵဝနံှ ကီဵဌာန၊ ေကာငစံစံေေဵောဌာနြ ္ ထပဆံငံဴေထာကံြေဳပဵွပီဵ  

ျဖစံေန ံလိုအပပံါသည။ံ) 

- ေထာကံြစဳာြ့ာဵအာဵလုဳဵ သညံ (၁) ေစာငလံျှေင ံတရုတယံးြ ံ(၁၀၀) (RMB – 100) ျဖစံပါသည။ံ 

 

ြတ္ြံ့က။ံ ျြနြံာသဳရဳုဵသုိ ဴကုိယံတိုငလံာေောကံ၍ ေဆာငေံးကံျပုလပုသူံြ့ာဵြဟတုပံါက ေဆာငေံးကံလို ေသာ 

ကိစ္စေပြံ့ာဵ၏ က့သငံဴေငးနင္ံဴအတူ သဳရဳုဵြသ္ကံဆုိငေံာသုိ ဴ ျပနလံညေံပဵပိုေဴပဵနိုငေံနံ EMS 

Return Postage Fee – RMB (30) (ျပညတံးငံဵ အတးကံသာ) ထညံဴသးငံဵ ေပဵပိုေဴနံ လိုအပပံါ 

သည။ံ ေလျှောကံထာဵသူ၏ ဆကံသးယံနိုငြံညံဴ တယံလဖီနုံဵ အြတ္ံ/ Fax အြတ္၊ံ e-mail လပိစံာ 

နင္ံဴ ေနေပလံပိစံာအျပညံဴအစဳုတိုအဴာဵ ျပညံဴစဳုြန္ကံနစံးာေဖာျံပေပဵနိုငပံါေနံ ေြတ္တ ာေပြံအဳပပံါ 

သည။ံ 

 



ေလျှောကထံာဵသလူိုကနံာေြညံဴအြ့ကြံ့ာ  ဵ

ဓာတပံုဳ 

၁။ ၆ လအတးငံဵ  ရုိကံကူဵထာဵေသာ ဓာတပံုဳျဖစံေြည။ံ 

၂။ ြ့ကံနာ္ဧေယိာသညံ ဓာတပံုဳ၏ ၈၀% ေ္ိေြည။ံ 

၃။ ေနာကံြအဳျဖူေောငျံဖစံေြည။ံ 

၄။ ဓာတပံုဳေပ်ေ္ိြ့ကံနာ္၏အေောငသံည ံနဂိုြလူအသာဵအေောငျံဖစံေြည။ံ 

၅။ ထငေံာ္ဵျပတသံာဵြှုေ္ိေသာပုဳျဖစံေြည။ံ 

၆။ ြ့ကံလုဳဵ အေနအထာဵြာ္- 

 (က) ြ့ကံလုဳဵ နစံ္ဘကံြာ္ တစံတနံဵ တညံဵ ျဖစံေြည။ံ 

 (ြ) ြ့ကံလုဳဵ ေပ်၌ ဆဳပငြံ့ာဵ ဖုဳဵ အုပေံနျြငံဵ ြေ္ိေစေ။ 

 (ဂ) ြ့ကံနာ္သညံ ေနာကံြအဳျဖူေောင၏ံ အလယံတညံဴတညံဴတးငေံ္ိေြည။ံ 

 (ဃ) ြ့ကံလုဳဵ ေပ်တးင ံအနစီကံ၊ အျဖူစကံ အလငံဵ ျပနျံြငံဵ  (Red Eye) ြေ္ိေစေ။ 

၇။ ြ့ကံနာ္အေနအထာဵသညံ တညြံကညေံသာ အေနအထာဵျဖစံေြည။ံ 

၈။ နှုတြံြံဵ အေနအထာဵသညံ ဖးငံဴဟေသာအေနအထာဵြျဖစံေစေ။ 

၉။ ဓာတပံုဳေပ်တးင ံအလငံဵ ျပနျံြငံဵ ြေ္ိေစေ။ 

၁၀။ ဓာတပံုဳေပ်တးင ံအေပိထံငျံြငံဵ ြေ္ိေစေ။ 

၁၁။ ြ့ကံြန္တံပသံညံဴသူြ့ာဵ အေောငေံျပာငံဵ ြ့ကံြန္ံ (tinted Lenses) ြ့ကံြန္ေံပ်တးင ံ အလငံဵ ြျပနံ 

ေစေ၊ ြန္ြံ့ကံြန္ေံဘာငြံထေူစေ၊ ြ့ကံြန္ေံဘာင(ံFrames)သည ံြ့ကံလုဳဵ ကုိြကးယံေ။ 

၁၂။ ဦဵထပုေံဆာငံဵ ၍ ြရုိကံေ။ 

၁၃။ အစ္စလာြဘံာသာဝငအံြ့ို ဵသြီဵ ြ့ာဵ ေြါငံဵ ဝတပံဝုါသညံ ြ့ကံနာ္ေပ်တးင ံ အုပြံိုဵ ျြငံဵ ြေ္ိေစေ။ 

 အေပိကံ့ေနျြငံဵ ြေ္ိေစေ။ 
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