ကုမ္ပဏီမ္ ျားကန်ထရုက်မ္ှတ်ပတ
ု င်လက်မှတ်သက်တမ််းတို်းရန်လိုအပ်သည်အချက်အလက်မျ ်း
၁။

ကိုယ်တိုင်လလ ျှောက်လျှော

၂။

ကန်ထရက
ို ်မှတ်ပိုတင်လက်မှတ်အလ

၃။

အမည်(ကုမပဏီ)

၄။

ကုမပဏီမှတ်ပုတင်အမှတ်(DICA Record ပူးတွဲတင်ပပရန်)

၅။

လိပ်စာ(ကုမပဏ)ီ

၆။

ကုမပဏီဘုတ်အဖွဲွဲ့ဥကကဌ(သိ)ုို့ ဒါရိုက်တာအမည်နှင့််ဒါရိုက်တာအဖွဲွဲ့( CV ပူးတွဲ )

၇။

ဆက်သယ်ရမည့််ပဂ
ု ္ိိုလ်(အနည်ူးဆုူးကုမပဏီဘုတ်အဖွဲွဲ့၏ ဒါရိက
ု ်တာပဖစ်ရမည်။)
(က)

၈။

ျှောင််း၏ မိတတူ ပါရမည်။

အမည်

(ခ)

နိုငင
် သာူးစိစစ်ရရူးကဒ်အမှတ်

(ဂ)

ရာထူး

(ဃ)

ဖုန်ူးနပါတ်(ကကိိုူးဖုန်ူး၊ ဆွဲလ်ဖုန်ူး)

(င)

E-Mail

(စ)

Fax

ကုမပဏီဖွဲ့ွဲ စည်ူးပု

- ဝန်ထမ်ူးဖွဲွဲ့စည်ူးပုဇယာူး(Organization Chart) ၊ ဝန်ထမ်ူးဖွဲွဲ့စည်ူးပုစာရင်ူး
( အမည်/ ပညာအရည်အချင်ူး/ ရာထူးတာဝန် ) ၊ ဝန်ထမ်ူးတိ၏
ုို့
ကိုယ်ရရူး
အချက်အလက် ( CV Form)

၉။

RSE,PEအမည်စာရင်ူး - RSE(Construction, Structure, W&S ,EP )
PE(Construction, Structure, W&S, EP )
အသိအမှတ်ပပိုကဒ်ပပာူးမိတတူ။
(သက်ဆုင်ရ လုပ်ငန်ျားနယ်ပယ်အလက
ု ် ပါရှရမ္ည်။)
ကုမပဏီဝန်ထမ်ူးပဖစ်ရ ကာင်ူးအရထာက်အထာူး ၊ ကိုယ်တိုင်မှန်ကန်ရ ကာင်ူး
လက်မှတ် ။ (MEC Website ပဖင့်် တိုက်ဆင
ို စ
် စ်ရဆူးပါမည်။)

၁၀။

ကုမပဏီ၏ရင်ူးနှီူးပမိုပ်နှမည့််ရငရ ကူးပမာဏ၊ Bank Statement ၊ စာရင်ူးစစ်ရဆူးပပီူးရသာ ပပီူးခွဲ့်သည့််
ကပ်လျှက်ဘဏ္ဍာရရူးနှစ်(၁)နှစ်၏ အရူးအပမတ်စာရင်ူး ၊ လက်ကျန်ရှငူး် တမ်ူး ၊ ရငသာူးစီူးဆင်ူးမ ၊
Annual Report ၊ ရဆာင်ရွက်ခွဲ့်ဖူးရသာလုပ်ငန်ူးရပေါ်တင် အပမတ်ခန်(Tax)ရပူးရဆာင်မအရပခအရန ။

၁၁။

စက်/ယာဉ် ယနတရာူးမျာူးအရပခအရန

(ပိုင်ဆိုငမ
် အရထာက်အထာူးစာချိုပ်၊ ဓါတ်ပ။ု မရှိလျှင် ငှာူးရမ်ူးသူးု စွဲရ ကာင်ူးရဖာ်ပပရန်။)
၁၂။

ပပီူးခွဲ့်သည့်် နှစ်အတင်ူး ရဆာင်ရွက်ခွဲ့်သည့်် လုပ်ငန်ူးအရတွဲ့အကကိုမျာူး။
ဝန်ကကီူးဌာနအမည် ၊ အဖွဲွဲ့အစည်ူးအမည်၊ လုပ်ငန်ူးအမည်၊ လုပ်ငန်ူးတည်ရနရာ ၊ မှတ်တမ်ူးဓါတ်ပု
(လုပ်ငန်ူးမရရှိလျှင် မရရှိသည့်် ခုနှစ်ရဖာ်ပပ၍လထျှောက်ခချက်လပ်းရန်)

၁၃။

ကုမပဏီရဆာင်ရွက်ခွဲ့်သည့််လုပ်ငန်ူးမျာူးအတက်

ဌာနမျာူး/အဖွဲွဲ့အစည်ူးမျာူး၏

ရထာက်ခချက်၊

ရရှိခွဲ့်သည့််ဆုတဆိပ် ။

၁၄။

-

တင်ဒါရအာင်ပမင်ရ ကာင်ူး အရထာက်အထာူးနှင့်် Completion Certificate

-

ISO / HSE/ Skill Labour ပါဝင်မ(ရှိလျှင်)

အရထရထရဖာ်ပပချက်။
အထက်ပါ အချက်အလက်မျာူး၊ အရထာက်အထာူးမျာူးမှန်ကန်ရ ကာင်ူးနှင့်် ရဆာက်လုပ်ရရူးဝန်ကကီူး

ဌာနမျာူး၏ ညွှန် ကာူးချက်မျာူးကို လိက
ု ်နာမည်ပဖစ်ပါရ ကာင်ူး တာဝန်ယ ဝန်ခလက်မှတ်ရရူးထိုူးပါသည်။

အမည်
နိုငင
် သာူးအမှတ်
ကုမပဏီပိုငရ
် ှင်(သိ)ုို့ အုပ်ချိုပ်မဒါရိုက်တာ
ရာထူးတဆိပ်တုူး
ကုမပဏီတဆိပ်တုူး

ဖုန်ူးနပါတ်
E-Mail
Fax
လိပ်စာ
ရနို့စွဲ
(ကုမပဏီပိုင်ရှင်(သိ)ုို့ အုပ်ချိုပမ
် ဒါရိုက်တာ၏
ပါတ်စပိုို့ဓါတ်ပု(၃)ပုနှင့်န
် ိုငင
် သာူးစိစစ်ရရူးကဒ်ပပာူးမိတတူ
ပူးတွဲရပူးပိရ
ုို့ န်)

သက်တမ္်ျားတျားု ခြင်ျားအတွက် လလ က်လ ပုစ

Company Letter Head
သုို့
ဥကကဌ (အမမ္ြဲတမ္်ျားအတွင်ျားဝန်)
ကုမ္ပဏီမ္ ျားကန်ထရုက်မ္ှတ်ပတ
ု င်လရျားလုပ်ငန်ျားလက မ္
် တီ
လဆ က်လုပ်လရျားဝန်ကကီျားဌ န
ရုျားအမ္ှတ် (၁၁)၊ လနခပည်လတ ်
စာအမှတ် ၊
ရက်စွဲ
အရ ကာင်ူးအရာ။

ကုမ္ပဏီမ္ ျား

၊

ခုနှစ်၊

ကန်ထရုက်မ္ှတ်ပုတင်လက်မ္ှတ်

လ၊

ရက်

သက်တမ္်ျားတုျားြွင်ခပြုပါရန်

လလ က်ထ ျားခြင်ျား

အထက်အရ ကာင်ူးအရာပါကိစစနှင့်ပ
် တ်သက်၍

-------------------------------------------

ကုမပဏီ၏

ကန်ထရိက
ု ်မှတ်ပုတင်လက်မှတ် သက်တမ်ူးတိုူးပခင်ူးကို ခင့််ပပိုရပူးပါရန် ရလျှာက်ထာူးအပ်ပါသည်။
ရအာက်ပါတိုို့ကို ပူးတွဲတင်ပပပါသည်။
ပူးတွဲပါ

-

(၁)ကုမပဏီမျာူးကန်ထရိက
ု ်မှတ်ပုတင်ရရူးလုပ်ငန်ူးရကာ်မတီမှ
မှတ်ပုတင်လက်မှတ်

(

မ္တတူ

ထုတ်ရပူးရသာ

ကန်ထရိုက်

)

(သက်တမ််းတို်းကဒ် ရရှချန်တွင် မူရင််းကဒ် ပပန်လည်လပ်းအပ်ရမည်)
(၂) DICA မှ ထုတ်ရပူးရသာ ကုမပဏီမှတ်ပုတင်ကဒ် ( မ္တတူ )
(၃) သက်တမ််းတို်းရန်လိုအပ်သည် အလထျှောက်အထျှော်းအချက်အလက်မျျှော်း

လက်မှတ်
ကန်ထရိက
ု ်မှတ်ပုတင်ရလျှာက်ထာူးသအမည်
ရာထူး
နိုငင
် သာူးစိစစ်ရရူးကဒ်အမှတ်
ကုမပဏီ၏တဆိပ်တုူး

