နိုင်ငံြခားသား ဒါရိုက်တာများ၊ ပညာရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မှီခုသ
ိ ူများ၏ ေနထိုင်ခွင့်၊ ြပည်ြပန်ဝင်ခွင့်
ဗီဇာနှင့် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ် ြပုလုပ်ြခင်းများအတွက် Online မှ ေလာက်ထားရန်
အသိေပးေကညာြခင်း
၁။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒအရ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှငန
် ှင့် တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မတီများ၏

ခွငြ့် ပုမိန့၊်

အတည်ြပုမိန့်များြဖင့်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ကုမ္ပဏီများရှိ နိုင်ငံြခားသား ဒါရိုက်တာများ၊ ပညာရှငမ
် ျားနှင့် ၎င်းတိက
့ု ုိ
မှီခိုသူများအတွက် ေနထိုင်ခွင့်၊ ြပည်ြပန်ဝင်ခွင့် ဗီဇာနှင့် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ် ြပုလုပ်ြခင်း
များကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့်ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှူးရုံး၊ ဌာန
ဆိင
ု ရ
် ာ ပူးေပါင်းလုပင
် န်းအဖွ့ဲ (OSS)တွင် ေထာက်ခခ
ံ ျက် ေဆာင်ရက
ွ ေ
် ပးလျက်ရပ
ိှ ါသည်။ ယခုအခါ
လုပ်ငန်းရှင်များ ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ေအာက်တဘ
ုိ ာလ ၁၁
ရက်ေန့မှစ၍ Online ြဖင့် စတင်လက်ခံ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနင
ှ ့် ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျား
ညန်ကားမဦးစီးဌာန Website ြဖစ်သည့် https://www.dica.gov.mm တွင် ဆက်လက်ေကြငာ
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ေနထိုင်ခွင့်၊ ြပည်ြပန်ဝင်ခွင့် ဗီဇာနှင့်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ် ြပုလုပ်ြခင်းများကို Online

မှတစ်ဆင့် ေြပာင်းလဲ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း မူလ ေလာက်ထားမ ပုစ
ံ န
ံ င
ှ ့် တင်ြပ
ြခင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်ေန့အထိ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးစီးမှူးရုံးတွင်
လည်း ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့မစ
ှ ၍ Online
ြဖင့်သာ လက်ခံေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။

အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ေဖာ်ြပပါ Website တွင်

ေကြငာေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၆၅၈၂၆၀ နှင့် ၀၁-၆၅၈၂၆၃ သို့လည်း ရုံးချိန်
အတွင်းစုံစမ်းေမးြမန်းနိုငပ
် ါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့် ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားညန် ကားမဦးစီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှူးရုံး
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The Announcement to apply for the Stay Visa, Re-entry Visa and Labour Card for foreign
directors, experts and their family members Via Online
1.

According to Myanmar Investment Law, One Stop Service (OSS) at the Yangon

Region Office, Directorate of Investment and Company Administration (DICA) is issuing
the recommendation letter for the application processes of stay visa, re-entry visa and
labour cards for foreign directors, experts of companies implementing activities under
the permission or endorsed of Myanmar Investment Commission (MIC) and State and
Region Investment Committees as well as their family members. To facilitate the
processes for the investors, the application of recommendation letter can now be able to
apply via online starting from 11th October, 2021 and will be announced on the website
of DICA: https://www.dica.gov.mm.
2.

Although there will be online services for the application processes of stay visa,

re-entry visa and labour cards, the investors may apply at Yangon Region Office of DICA
as before until 31st October, 2021. Then, the online services will be proceeded starting
from 1st November, 2021.
3.

The detailed information regarding this announcement will be updated on the

website at DICA and the investors may contact 01-658260 and 01-658263 in case of
enquiry during office hours.

Directorate of Investment and Company Administration
Yangon Region Office

