
ရင်းနှီးြမuှပန်ှံမနုှင့် ကမု္ပဏမီျားညွှန်ြကားမု ဦးစီးဌာန
နိုင်ငံြခားသားများ ဗဇီာသက်တမ်းတိုးေထာက်ခံချက်ရရှိနိုင်ေရးနှင့်စပလ်ျဥး်၍ ေြကညာချက်

၁။ ုိငငံ်ြခားသား ဗဇီာသကတ်မး်တိုးရန် တင်ြပသည့်ကုမဏသီည် မှတ်ပံုတင်ကာလ ၁ စ်ှ ြပည့်ပီး
သည့်ကမုဏြီဖစရ်မည။်

၂။ ြမနမ်ာုိငင်ကံမုဏမီျားဥပေဒ (၂၀၁၇) ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်းေကာင့် ဆုိင်းငံ့ြခငး်
(Suspended)၊ ပယ်ဖျကြ်ခငး် (Struck-off) ခံရေသာကမုဏမီျားသည် ဥပေဒှင့်အညီ လိုကန်ာ
ေဆာငရ်ွက်ပီးေနာက် ၁ ှစ် ကာပီးမသှာ သက်တမ်းတိုး ေထာကခ်ံြခင်းများအား ဆကလ်က်
လကခ်ံေဆာင်ရွကေ်ပးမည။်

၃။ ကုမဏီမှ ဗီဇာသက်တမ်းတိုး ေထာက်ခံချက်ရယူလိုသည့် ိုင်ငံြခားသားများအတကွ် ၎ငး်၏
ဗီဇာသက်တမ်း မကုန်ဆံုးမီ အနညး်ဆုံး ရက် ၉၀ မှ ၁၂၀ အတွင်း ကိတင် ေလာက်ထားရမည။်
ုိငငံ်ြခားသား၏ိုငငံ်ကူးလကမှ်တ်သက်တမး်သည် အနညး်ဆုံး ၆လသကတ်မး်ကျန်ရိှရမည။်

၄။ ုိငငံ်ြခားသား ဗဇီာသကတ်မး်တိုးေလာက်ထားရန်အတက်ွ ကမုဏသီည် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ
အေထာကအ်ထားများကိုတငြ်ပိငု်ရမည-်
(က) ကမုဏ၏ီအချကအ်လက်အကျဥ်းချပ် (UpdatedCompany Extract Form)၊
(ခ) ကမုဏ၏ီလကရ်ှိေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိသည့် လုပင်န်း၊ (လိုင်စင(်License)/ပါမစ် (Permit)/

လုပင်န်းအေထာက်အထား (Evidence from Government Agency), လုပင်န်းစာချပ်
(Business ContractwithOther RelatedOrganization (if Any))

(ဂ) ကုမဏီဒါိုက်တာအဖဲွ၏ ုိငင်ြံခားသားှင့် ပတ်သက၍် တာဝနယူ်ေကာငး် ခံဝနခ်ျက်
တငြ်ပစာ၊

(ဃ) ကမုဏသီည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘာှစ်ှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာှစမ်ျားအတကွ် အခနွ် ထမး်
ေဆာင်ပီးမှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ် အခွန်ထမ်းေဆာင်ပီးမ (သိုမဟုတ်) စာရင်းစစ်
အစရီငခ်စံာ (သိုမဟတ်ု) ကိတငဝ်င်ေငွခွန် ထမ်းေဆာငထ်ားသည့် အေထာကအ်ထား
(ရှိလင)်တင်ြပရမည်၊

(င) သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံြခားသား၏ ၆လအတွင်း ိုက်ကူးထားသည့် (2"x 1.5")အရယ်ွ ထငရ်ာှး
သည့် ဓာတပ်ံု၊ ပညာအရညအ်ချငး်၊ လပုင်နး်ကမး်ကျငမ်၊ ြပညပ်တငွ် ေနထိငုသ်ည့် အမဲ
တမ်း ေနရပ်လိပ်စာ (ြပညတ်ငွး်တငွ် ေနထိုငသ်ည့် ေနရပလိ်ပစ်ာ)တိုပါဝင်သည့် CV Form
၊ (ပးူတွဲပါပံုစံ၏အချက်အလက် အြပည့်အစုံေဖာ်ြပရန)်

(စ) ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း၏ ကမုဏတီွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ရာထူးှင့် လုပ်ငန်း
တာဝနမ်ျား TOR (Termsof Reference) ၊

(ဆ) ကမုဏတီငွ် ခန်ထားသည့် ိုငင်ြံခားသား၏ အလုပ်ခန်စာချပ်ှင့် ပညာေရး အေထာက်
အထား၊



(ဇ) ြပည်တငွ်းေနရပလ်ိပစ်ာအေြပာင်းအလဲရှိပါက ဌာနသိုအေကာင်းကားရန်၊
(ဈ) ုိငငံ်ြခားသားအေနြဖင့် ဒုတိယအကိမ် သက်တမး်တုိးတငြ်ပပါက အဆိုပါပဂုိလ၏်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီးသည့် ကာလများ၏ လစာဝင်ေငွခွန် ထမ်းေဆာင်ပီးသည့် အ
ေထာကအ်ထား၊

(ည) ကမုဏတီငွ် ဝန်ထမး်ခန်ထားမအေြခအေန (ိုငင်ံြခားသား/ ိုင်ငံသား) အမည၊် ရာထူး၊
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ်၊ ဖနု်းနံပါတ်၊

(ဋ) မိသားစုဝင်များအေနြဖင့် (ဇနးီ/ ခငပ်နွး်/ သား/ သမးီ) တုိ၏ အေထာကအ်ထား ခိုင်လုံစွာ
ပူးတွဲတင်ြပပါ။

၅။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းီှးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်ခွင့်ြပမိန/် အတညြ်ပမနိ်ြဖင့် ေဆာငရ်ကွေ်နေသာ ကမုဏီ
များအေနြဖင့် MOVAS (http://movas.dica.gov.mm/) တွင်သာေလာက်ထားရမည်။ အွန်လိုင်း ဗီ
ဇာသကတ်မး်တိးုေထာကခံ်ချက် (Recommendation Letter For Visa Extension) (https://
visaonline.dica.gov.mm/) သို လာေရာက် ေလာက်ထားပါက လက်ခံ ေဆာငရ်ွက်မည် မဟုတ်
ပါ။

၆။ ဤေကညာချကသ်ည် ၁၄-၉-၂၀၂၂ရက်ေနမှ စတင်ပီးသက်ေရာက်မရှိသည်။

(ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကမုဏမီျားန်ကားမဦးစီးဌာနသည် တင်ြပလာေသာ ဗဇီာကစိအေပ လိုအပေ်သာ
စိစစ်မများ ေဆာငရ်ွက်ေသာ်လည်း လက်ရှိချမှတ်ထားေသာ မဝူါဒများှင့် ကိုကည်ီမမရှိပါက ယင်း
ေလာကထ်ားြခင်းကို ြငင်းပယ်ိုင်သည်။



 
Curriculum Vitae 

 

No Personal Detail  

1 Incumbent Company Name 

Including Updated 

Company Extract Form 

- 

 

2 Name - Mr/ Ms/ Mrs 

 

3 Passport (Old and New) - 

 

4 Nationality - 

 

5 Designation  - e.g. Marketing Manager 

 

6 Skill/ Education - 

 

7 TOR (Terms of Reference)/ 

Job Descriptions 

- 

 

8 Employment History - 

 

9 E-Mail - 

 

10 Contact Number  -Mobile - 

 Office     - 

11 Address  -Domestic/ Local Address        - 

 Foreign Permanent Address    -  

12 Information for Family 

Members (Marriage 

Certificate & Birth 

Certificate) 

 -(Spouse/ Immediate Family members) 

13 

 

Have you applied Business 

Visa before? 

- 

 

-2"x 1.5" 
-Prominent 
- Recent 
Photo within 
6 months 
 


