
Directorate of Investment and Company Administration
Announcement for Recommendation of Foreigners’ Visa Extension

1. A company which applies recommendation to extend foreigners’ visa must be a
company whose registration period has been completed for 1 year.

2. Suspended and Struck-off companies due to failure to comply with Myanmar
Companies Law (2017) will continue to accept recommendation for visa
extension only after 1-year compliance.

3. Foreigners from the company who wish to obtain recommendation for visa
extension must apply at least 90 to 120 days prior to their expiration. The
foreigner's passport must be valid for at least 6 months.

4. In order to apply recommendation for foreigner's visa extension, the company
must be able to present the following documents-
(a) Updated Company Extract Form,
(b) Evidence of company's current operations, (License/Permit/Evidence from

Government Agency, Business Contract with Other Related Organization (if
Any))

(c) Proclamation of the company's board of directors regarding the foreigner
(d) Company must submit tax returns or audit reports for fiscal years 2020-

2021 and fiscal years 2021-2022 and fiscal years 2022-2023, or proof of
prior income tax payments (if applicable),

(e) CV Form of the relevant foreigner including a prominent (2"x 1.5") size
photograph taken within 6 months, education, experiences and permanent
foreign address (domestic/local address)
(See attached form for full details)

(f) Terms of Reference (TORs)/Job description for the foreign employee's
position and duties in the company,

(g) Employment contract and foreigner’s education certificate/ qualifications
(h) To inform DICA in case of change of local address of the foreigner
(i) If a foreigner submits a second extension, evidence of his income tax

payment for the periods he/ she has served must be presented.
(j) Number of employees in company (foreigner/citizen) including name,

passport number/ national registration card number, phone number



(k) Evidence of kinship must be attached for family members
(wife/husband/son/daughter) of relevant foreigner.

5. Companies operating under Myanmar Investment Commission Permit/
Endorsement must apply only at MOVAS (http://movas.dica.gov.mm/). If you
apply for an online visa extension recommendation at https://visaonline.dica.
gov.mm/, it will not be accepted.

6. This announcement is effective from 14-9-2022.

(Although the Directorate of Investment and Company Administration conducts
necessary verification on the submitted visa case, the application can be rejected
unless it conforms with the existing policies.)
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Certificate) 
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13 
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-2"x 1.5" 
-Prominent 
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Photo within 
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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။
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5 Designation  - e.g. Marketing Manager 

 

6 Skill/ Education - 

 

7 TOR (Terms of Reference)/ 

Job Descriptions 

- 

 

8 Employment History - 
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