
  

 

ရနက်နုတ် ငု််းဒေသကက ်းတရ ်းလွှတဒ်တ ် 

၂၀၁၄ ခနုစှ၊် တရ ်းမပထမ အယခူမံှုအမတှ ်- ၃၃၈ 

၂၀၁၃  ခုနှစ၊်     တရ ်းမကက ်းမှုအမှတ်    ၃၇၈    တွင ်  ၂၀၁၄ ခုနှစ၊်   သသဂုတ ်  လ  (၂၉)   ရက်ဒနေ့တွင် 

ချမှတ်ဒသ  ရန်ကုန်အဒန က်ပ ုင််းခရ ုင်တရ ်းရုံ်း၏ စ ရင်ချက်နှင့််ေ ကရ အဒပေါ် အယူခံမှုတင်သွင််းခခင််း။ 

 

  Myanmar Win Life Co.,Ltd             နှင့် ်      Golden Power Lamp Co.,ltd 
                                                                                             (အခွင့််ရက ုယ်စ ်းလယှ် ဦ်းမင််းစ ု်း) 

           အယူခံတရ ်းလ  ု         အယူခတံရ ်းပပ ြိုင ်

 

အယူခံတရ ်းလ ုအတွက ်  -     ဦ်းခမဟန် ၊ တရ ်းလွှတ်ဒတ ်ဒရှှေ့ဒန ။  

အယူခံတရ ်းပပ ြိုင်အတွက်  -    ဦ်းသန််းစ ု်း ၊ တရ ်းလွှတဒ်တ ်ဒရှှေ့ဒန ။ 

 

စ  ရင ်ချက ်

 

    ဒနေ့စွွဲ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ ်ဇွန် လ  (၂၆)  ရက်။ 

 

  ရန်ကုန်အဒန က်ပ ုင််းခရ ုင်တရ ်းရုံ်း၊ တရ ်းမကက ်းမှုအမှတ် ၃၇၈/၂ဝ၁၃ တငွ ် တရ ်းလ  ု

Golden Power Lamp Co.,ltd က တရ ်းပပ ြိုင ် Myanmar Win Life Co.,Ltd အဒပေါ် RBI 

ကုနအ်မှတ်အမည်အမှတ်အသ ်းခြင့်် ထုတ်လုပထ် ်းဒသ  ကုနစ်ည်မျ ်းက  ုတရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ က ခမန်မ  

န ုင်ငံဒစျ်းကကွ်၌ ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချခခင််းမခပြိုလုပ်ဒစရန် ထ ၀ရတ ်းခမစမ် နေ့်ရလ ုဒသက င််းနငှ့်် နစ်န မှု 

ဒလျ ဒ်သက်းဒငွ ကျပ်သ န််း (၁၅ဝဝ) ရလ ုမှု စွွဲဆ ုရ  တရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ သည ် RBI ကုနအ်မှတ် အမည် 

အမှတ်အသ ်းခြင့်် တုပထတု်လုပ်ထ ်းသည့်် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်အင်ဂျင်သံု်းရ ဘ အပ ုပစစည််းမျ ်းက ု ခမန်မ  

န ုင်ငံဒစျ်းကကွ်အတွင််း ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချခခင််း မခပြိုလပု်ရန် ထ ဝရတ ်းခမစမ် နေ့်ထုတ်ဒပ်းခွဲ့်ပပ ်း တရ ်းပပ ြိုင် 

ကုမပဏ က တရ ်းလ ုကမုပဏ သ ေု့ ဒလျ ဒ်သက်းဒငွကျပသ် န််း (၄ဝဝ) ဒပ်းဒလျ ်ဒစရန် စ ရငခ်ျက် နှင့်် ေ ကရ  

ချမှတ်ခွဲ့်သည်။အဆ ုပါခရ ုင်တရ ်းရုံ်း၏ စ ရငခ်ျက်နှင့််ေ ကရ က ု တရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ က မဒကျနပ်သခြင့်် 

ဤအယူခံမှု တင်သွင််းလ ခခင််းခြစ်သည်။ 

  တရ ်းလ ု၏အဆ ုလွှ တွင် တရ ်းလ ုကမုပဏ သည် ခမနမ် န ုင်ငံကုမပဏ မျ ်းအက်ဥပဒေနှင့်် 

အည    မှတ်ပံုတင်ထ ်းဒသက င််း၊  ထ ုင််းန ုင်ငအံဒခခစ ုက် Rubber International Co.,ltd နှင့်် 

ပတ်သက်၍ ယင််းကုမပဏ မှ RBI  ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ခြင့်် ထုတလ်ုပ်ဒသ  ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ် အင်ဂျင်နှင့်် 

အခခ ်းပစစည််း အစ တ်အပ ုင််းမျ ်းတွင် ထည့််သွင််း အသံ်ုးခပြိုန ုင်သည်။ Rubber ကနု်ပစစည််းမျ ်းက ု ခမန်မ  

န ုင်ငံအတွက ်တစ်ဦ်းတည််းက ုယ်စ ်းလှယ်အခြစ် (၇.၄.၂ဝ၁ဝ) ရက်စွွဲပါစ ခြင့်် ထ ုင််းန ုင်င၊ံ န ုင်ငံခခ ်းဒရ်း 



ဝန်ကက ်းဌ နနှင့်် ထ ုင််းန ုင်ငဆံ ုင်ရ  ခမန်မ သံရုံ်းဒရှှေ့ဒမ ှက်၌ လက်မတှ်ဒရ်းထ ု်းပပ ်း ခန်ေ့အပ်ခွဲ့်ဒသက င််း၊RBI 

ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်နှင့််ပတ်သက်၍ မူပ ငု်ခွင့််ထ ပါ်းချ  ြို်းဒြ က်သမူျ ်းအဒပေါ် အဒရ်းယူ ဒဆ င်ရွက်ခွင့်် 

အ ဏ လွဲွွွှအပ်သည့််စ က ုလည််း တရ ်းလ ုအ ်း တရ ်းဝငဒ်ပ်းအပ်ခွဲ့်ဒသက င််း၊ တရ ်းလ ုသည ်

ထ ုင််းန ုင်ငကံုမပဏ ၏ ခွင့််ခပြိုချက်ခြင့်် ရန်ကုန်ပမ ြိုှေ့ ၊စ ချြိုပ်စ တမ််းမှတ်ပံုတငရုံ််း၌ ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ် 

ပ ုင်ဆ ုင်ဒသက င််း  မှတ်ပံတုင်အမတှ် ၇၄၉/၂၀၁၃  ခြင့်််  မှတ်ပံုတငထ် ်းခွဲ့်ဒသက င််း၊ (၁၃.၂.၂ဝ၁၃)  

ရက်ဒနေ့တွင်ဒသက်းမံုသတင််းစ မှ အမျ ်းသ ဒစရန်ဒသကည ခွဲ့်ဒသက င််း၊ တရ ်းပပ ြိုငက်ုမပဏ သည် ရန်ကုန်ပမ ြိုှေ့ 

ဒကျ က်တံတ ်းပမ ြိုှေ့နယ်တငွ် ရုံ်းခန််းြွင့််လှစ်ပပ ်း RBI ကုန်အမှတ်တံဆ ပ်က  ု တပုလျက် ထုတ်လုပဒ်သ  

ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်အင်ဂျင်သုံ်းရ ဘ ပစစည််းမျ  ြို်းစုံက ု ရန်ကုန်ပမ ြိုှေ့ဒစျ်းကွက်မျ ်း၌ ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချသည်က ု သ ရှ  

ရသခြင့်် တရ ်းလ ုက (၈.၅.၂၀၁၃) ရက်ဒနေ့ထုတ် ဒသက်းမံုသတင််းစ တွင် သတ ဒပ်းတ ်းခမစခ်ွဲ့်ဒသက င််း၊ 

တရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ ထုတ်ကနု်ပစစည််းမျ ်း အတုမျ ်းက  ုသက်ဒသခံအဒထ က်အထ ်းခြစဒ်စရန် တရ ်းဝင ်

ဒခပစ မျ ်းခြင့်် ဝယ်ယူခွဲ့်ဒသက င််း၊ တရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ တည်ရှ ရ လ ပ်စ သ ေု့ အချင််းခြစ ်ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ် 

က  ုတုပခပြိုလုပ်ထ ်းဒသ  အလ ်းတူကုန်ပစစည််းမျ ်းက ု ဒစျ်းကွက်အတွင််း ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချခခင််းက ုလံု်းဝ 

ရပ်ဆ ုင််းရန ် ဒရှှေ့ဒနမှတစ်ဆင့်် (၂၅.၃.၂ဝ၁၃) ရက်စွွဲပါအဒသက င််းသက ်းန ုေ့တစ်စ က ု ဒပ်းပ ေု့ရ  တရ ်းပပ ြိုင် 

ကုမပဏ သည် အဒသက င််းသက ်းန ုေ့တစ်စ က ု လက်ခရံယူ ြွင့််ဒြ က်ြတ်ရှုပပ ်းဒန က် ၄င််း၏၀န်ထမ််းမ ှ

တစ်ဆင့်် တရ ်းလ ုကမုပဏ သ ေု့ အဆ ုပါ စ မူရင််းအ ်း ခပန်လည်ဒပ်းပ ုေ့ခွဲ့်ဒသက င််း၊ အချင််းခြစ် RBI 

ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က  ု တုပခပြိုလုပ်ထ ်းဒသ  ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်အင်ဂျင်သံု်းရ ဘ  အပ ု ပစစည််းမျ ်းက  ု

ဒစျ်းကွက်အတွင််း ဆက်လက်ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချဒသက င််း၊ တရ ်းပပ ြိုင်မျ ်း၏ ခပြိုလပု် ဒဆ င်ရွက်ချက်မျ ်း 

ဒသက င့်် တရ ်းလ ုကမုပဏ တွင် မျ ်းစ ွနစ်န ရသည့််အတွက် ယခုအမှုစွွဲဆ ုရဒသက င််း အဆ ုခပြိုထ ်းသည်။ 

  အမှုတွင် တရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ ၏လ ပ်စ ခြင့်် ခငင််းချက်ထုတ်ရဒသ သမမ န်စ ထုတ်ဆင့််ရ  

ယင််းလ ပ်စ တွင ် ကုမပဏ ြွင့််လှစ်ထ ်းခခင််း မရှ ဒသက င််း၊ ရပ်ကကွ်အုပ်ချြိုပ်ဒရ်းမှ ်း၏ တင်ခပချက်ခြင့်် 

ဆင့််စ လုလင်ကခပန်သွ ်းခွဲ့်၍ တရ ်းလ ဘုက်အ ်း လ ပ်စ သစ်တင်ရန ် ညွှန်သက ်းခွဲ့်သည်။ တရ ်းလ ုက 

တရ ်းပပ ြိုင်ကမုပဏ ၏လ ပစ် သစ်တင်ခပ၍ သမမ န်စ ထုတ်ဆင့််ရ  တရ ်းပပ ြိုငက်ုမပဏ ၏အုပ်ချြိုပ်ဒရ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမ င်ဒမ င်တင်က လက်ခရံယအူတည်ခြစ်ဒသက င််း ဆင့််စ လုလင်က ခပနသ်ွင််းခွဲ့်သည်။တရ ်းပပ ြိုင်က 

ကုမပဏ မ ှ တစ်ဦ်းတစ်ဒယ က်မျှ ရုံ်းဒတ ်သ ုေ့မလ သခြင့်် (၂ဝ.၁၁.၂ဝ၁၃)ရက်ဒနေ့တွင် ခရ ုင်တရ ်းရုံ်းက 

အမှုက  ုတစ်ြက်သတ်စစ်ဒဆ်းခွဲ့်သည်။ 

(၂၇.၁.၂ဝ၁၄)ရက်ဒနေ့တွင ် Myanmar Win Life Co.,Ltd ၏ အဒရ င််းမန်ဒနဂျ  

ဦ်းဒမ င်ဒမ င်ခမင့််က ခရ ုင်တရ ်းရုံ်းက မရမ််းကုန််းပမ ြိုှေ့နယ၊် ဘုရင့််ဒန င်ဒစျ်း ၊ BLOCK - B - 40 

အခန််း(၁)ဆ ုင်ခန််း လ ပ်စ ခြင့်် သမမ န်စ  ချအပ်ခွဲ့်ရ   ဒစျ်းတ ဝန်ခံတစ်ဦ်းက Win Auto Part   ဆ ုင်ရှ  

၀န်ထမ််းတစ်ဦ်းခြစ်သ ူ ဦ်းဒမ င်ဒမ င်တင်က  ု ဒခေါ်၍ သမမ န်စ အ ်း လက်ခဒံစခွဲ့်ဒသက င််း၊ 

ဦ်းဒမ င်ဒမ င်တင်က လက်မတှ်ဒရ်းထ ု်းပပ ်းမှ ြတ်သကည့််ရ  တရ ်းလ ုစွွဲဆ ုဒသ ကုမပဏ မှ  Win Auto 

Part Co.,Ltd ခြစ်ဒနပပ ်း တရ ်းပပ ြိုင်ြွင့််လှစ်သည့်် Win Auto Part ဆ ုင်ခန််းမဟုတ်ဒသက င််း သ ရှ သခြင့်် 

ဆင့််စ လုလင်အ ်း ခပန်ဒပ်းခွဲ့်ဒသက င််း၊ အမှုက ု တစ်ြက်သတ်စစ်ဒဆ်းဒနဒသက င််း သ ရသည့်် အခပင ်

အမှုမှ  တရ ်းလ ုဘက်မှ Win Auto Part Co.,Ltd သ ေု့ တရ ်းစွွဲဆ ုရမည့််အစ ်း မ မ တ ုေ့ Myanmar Win 

Life Co.,Ltd မှြွင့််လှစ်ဒသ  Win Auto Part  ဆ ုင်ခန််းသ ေု့ မှ ်းယွင််းစွွဲဆ ုသခြင့်် 

မ မ တ ုေ့ဆ ုင်ခန််းခြစ်ဒနဒသက င််း သ ရသည့််အချ  န်မှစတင်၍ ဒရ က်ရှ သည့်် ရုံ်းချ  န််း၌ အမှုသည်အခြစ် ပါဝင် 

ခွင့််ခပြိုပါရန် ဒလျှ က်ထ ်းခွဲ့်သည်။ ခရ ုင်တရ ်းရုံ်း အမှုစစတ်ရ ်းသကူက ်း (၂၅.၂.၂၀၁၄)ရက်ဒနေ့တွင် 

ဦ်းဒမ င်ဒမ င်ခမင့််၏ ဒလျှ က်ထ ်းချက်က ု ခွင့််ခပြိုခွဲ့်သည်။ 



  Myanmar Win Life Co.,Ltd ၏ဒရှှေ့ဒနက (၁၉.၃.၂၀၁၄) ရက်ဒနေ့တွင် ၄င််းတ ုေ့ 

ကုမပဏ အ ်းတရ ်းပပ ြိုင်(၂)အခြစ ်သတ်မှတ်၍ အမှုအ ်း အစမ ှ ခပန်လည်စစ်ဒဆ်းဒပ်းရန်ဒလျှ ကထ် ်းရ  

ခရ ုင်တရ ်းရုံ်းက (၆.၅.၂၀၁၄)ရက်ဒနေ့တွင် ဒလျှ ကထ် ်းချက်က ု ခွင့််မခပြိုဘွဲ ပယ်ခွဲ့်သည်။ 

  မူလခရ ုင်တရ ်းရုံ်းက တရ ်းလ ုခပသက်ဒသမျ ်း စစဒ်ဆ်းပပ ်းဒန က် တရ ်းလ ုဘက်မ ှ

တင်ခပဒသ  သက်ဒသခံချက်မျ ်းအရ တရ ်းပပ ြိုင် Myanmar Win Life Co.,Ltd ၏လကဒ်အ က်ခ ံ

ခြစ်ဒသ  Win Auto Part သည် တရ ်းလ ုကုမပဏ က ခမန်မ န ုင်ငံတွင် တစ်ဦ်းတည််းခြန်ေ့ခြ ်းခငွ့််ရဒသ  

RBI တံဆ ပ်ပါ ရ ဘ အပ ုပစစည််းမျ ်း ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချသည်မှ  ထင်ရ ှ်းဒသက င််း သံု်းသပ်ပပ ်းတရ ်းပပ ြိုင် 

ကုမပဏ သည်  RBI ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်အမည် အမှတ်အသ ်းခြင့်် ထုတလ်ုပထ် ်းသည့်် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ ်

အင်ဂျင်သံု်းရ ဘ အပ ုပစစည််းမျ ်းက ု ခမန်မ န ုင်ငံဒစျ်းကကွ်အတွင််း ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းခခင််းမခပြိုလုပ်ရန ်

ထ ဝရတ ်းခမစဝ်ရမ််းထတု်ဒပ်းခွဲ့်ပပ ်း တရ ်းပပ ြိုင ် Myanmar Win Life Co.,Ltd  သည ် တရ ်းလ  ု

Golden Power Lamp Co.,Ltd သ ေု့နစ်န မှု ဒလျ ်ဒသက်းဒငွကျပ်သ န််း (၄ဝဝ) ဒပ်းဒလျ ်ဒစရန ်

ေ ကရ ချမှတ်ခွဲ့်သည်။ 

  အယူခံတရ ်းလ ု၏ဒရှှေ့ဒနက  Myanmar Win  Life  Co.,Ltd သည ်Myanmar Win 

Auto Part Co.,Ltd  မဟုတ်ဒသက င််း၊ Myanmar Win Life Co.,Ltd အ ်း ဒချလွှ တင်ခွင့်် 

မခပြိုခွဲ့်ဒသက င််း၊ သက်ဒသခမံျ ်းတင်ခပခွင့်် ခပန်လှန်စစဒ်မ်းခမန််းခငွ့််မျ ်းမခပြိုဘွဲ တရ ်းလ ုအ ်း အန ုင်ေ ကရ  

ချမှတ်ဒပ်းခွဲ့်သခြင့်် ခပင်ဆင်ဆုံ်းခြတ်ရန် လ ုအပ်ဒသက င််း၊ တရ ်းလ ု၏ အဆ ုလွှ တွင်  RBI ကုနအ်မှတ် 

တံဆ ပ်က  ု  Win  Auto  Part  Co.,Ltd ကအတုခပြိုလုပ်သည်ဟု ဒြ ်ခပထ ်းဒသက င််း၊ Myanmar Win 

Life Co.,Ltd  က မညသ် ေု့ဒဆ င်ရွက်ဒသက င််း အဆ ုလွှ တွင် ဒြ ်ခပမထ ်းဒသက င််း၊ အဆ ုအဒချတွင် 

မဒြ ်ခပဒသ အချက်က ု ဆုံ်းခြတ်ခွင့််မရှ ဒသက င််း ၊ တရ ်းလ ုကမုပဏ သည် RBI ကုန ် အမှတ်တံဆ ပ်က ု 

မည်သ ုေ့ကူည ၍ ပူ်းဒပါင််းပါဝင်အတုခပြိုလုပ်ဒပ်းသညဟ်ု သက်ဒသခံချက ် မရှ ဒသက င််း၊ တရ ်းမကျင့််ထံု်း 

ဥပဒေနှင့််အည  မူလတရ ်းပပ ြိုင်  Win Auto Part Co.,Ltd အ ်း သမမ န်စ ဆင့််ဆ  ု အတည်မခပြိုန ုင်ခွဲ့် 

ဒသက င််းဒပေါ်ဒပါက်ပါလျက ်  Win Auto Part Co.,Ltd  အ ်း သမမ န်စ အတည်ခြစ် ရန် 

မဒဆ င်ရွက်ဒသ်းဘွဲ တစြ်က်သတ်စစဒ်ဆ်းခခင််းသည် ဥပဒေအရမှ ်းယွင််းဒသက င််း၊ Win Auto Part 

အဒရ င််းဆ ုင် သ ေု့ သမမ န်စ လ ချရ Win Auto Part အဒရ င််းဆ ုင်သည်  Win Auto Part Co.,Ltd 

၏အဒဆ က်အဦ်းရှ  ြွင့််လှစ်ဒသ ဆ ုင်မဟုတ်ဒသက င််း၊  Myanmar Win Life Co.,Ltd ၏ 

လက်ဒအ က်ခဆံ ုင်ခန််းအခြစ် Myanmar Win Life Co.,Ltd အဒဆ က်အဦ်း၌ လုပ်က ုင်ဒသ  

ဆ ုင်ခန််းခြစ်ဒသက င််း၊ Win Auto Part Co.,Ltd ၏လက်ဒအ က်ခမံဟုတ်ဒသ   Win Auto Part   

ဆ ုင်အဒပေါ် သမမ န်စ ချအတည်ခပြိုပပ ်းMyanmar Win Life Co.,Ltd အဒပေါ် တစ်ြက်သတ်ေ ကရ  

ချမှတ်ခွဲ့်ခခင််းသည်ခပင်ဆငရ်န်လ ုအပ်ဒသက င််း၊ တရ ်းလ ုကမုပဏ က ဦ်းမင််းစ ု်းအ ်း 

က ုယ်စ ်းလှယ်လွဲွွွှအပ် ပပ ်းတရ ်းစွွဲဆ ခုခင််းသည် ဥပဒေနှင့််ည ညွတ်မှုမရှ ဒသက င််း 

ဒလျှ ကလ်ွဲတင်ခပသည။် 

  တရ ်းပပ ြိုင်၏ဒရဒှနက မလူက တရ ်းလ ုသည် Win Auto Part Co.,Ltd အဒပေါ် 

တရ ်းစွွဲတ မှနဒ်သက င််း၊ တရ ်းပပ ြိုင်မလ ၍ ရုံ်းချ  န််း(၁၁)ချ  န််းသက ပပ ်းဒန က် တရ ်းလ ုနှင့််တရ ်းလ ုခပ 

သက်ဒသတ ုေ့က  ု စစဒ်ဆ်းပပ ်းဒန က် Myanmar Win Life Co.,Ltd ၏က ယ်ုစ ်း မန်ဒနဂျ  

ဦ်းဒမ င်ဒမ င်ခမင့််က (၂၇.၁.၂၀၁၄)ရက်ဒနေ့တွင် အမှုသည်အခြစ် ပါ၀င်လ ခခင််းခြစ်ဒသက င််း၊ တရ ်းလ ု 



က အဆ ုလွှ ခပင်ရန် ဒလျှ က်ထ ်းရ  တရ ်းပပ ြိုင်  Myanmar Win Life Co.,Ltd ကကန်ေ့ကကွ်ရ  တွင် 

Win Auto Part အဒရ င််းဆ ုင်သည် Myanmar Win Life Co.,Ltd ကြငွ့််လှစ်ဒသ  

ဆ ုင်ခန််းခြစ်သည်ဟု၀န်ခံဒြ ်ခပထ ်းဒသက င််း၊ RBI ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်အမှတ်အသ ်းပါပစစည််းမျ ်းက ု 

တုပခပြိုလုပ ် ဒသက င််း၊ Win Auto Part အဒရ င််းဆ ုင်က ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချသည်ဆ ုဒသ အချက်က ု 

သက်ဒသခ(ံည) အဒရ င််းဒခပစ (၃)ဒစ င်နှင့်် လ ုခပသက်ဒသဒမ င်သ န််းန ုင်တ ုေ့ ထွက်ချက်မျ ်းကထင်ရှ ်း 

ဒပေါ်လွင်ဒစဒသက င််း၊ Myanmar Win Life Co.,Ltd ကအမှုတွင ် ဒရ ကရ်ှ သည့််အဆင့််မစှတင်၍ 

တရ ်းပပ ြိုင ်အခြစ်၀င်ခငွ့််ခပြိုရန် ဒလျှ က်လွှ တွင ်တရ ်းလ ုက ၄င််း၏ မူလအဆ ုလွှ ရှ  တရ ်းပပ ြိုင်အမည် 

ဒနရ တွင ်Win Auto Part Co.,Ltd ဟုမှ ်းယွင််းအမည်ကပ်ထ ်းဒသ လ်ည််း ယင််းဆ ုင်ခန််းသည် မ မ  

တ ုေ့ကုမပဏ ၏ဆ ုင်ခန််းခြစဒ်သက င််း တင်ခပထ ်းဒသက င််း၊ ဦ်းမင််းစ ု်းက ကုမပဏ က ုယ်စ ်းဒဆ င်ရွက်ခခင််း 

မှ  သက်ဒသခ(ံက)တစရ်ပ်တည််းအရ ဒဆ င်ရကွ်ခခင််းမဟုတ်ဘွဲ တရ ်းရုံ်းက ုယ်စ ်းလှယ်လွဲွွွှစ  

သက်ဒသခ ံ(က-၁)အရ ဒဆ င်ရွက်ခခင််းခြစ်ဒသက င််း ဒလျှ က်လွဲတင်ခပသည်။ 

  မူလရံ်ုးအမှုတွွဲရှ  တရ ်းလ ကုုမပဏ ၏ မူလအဆ ုလွှ တွင် တရ ်းပပ ြိုင်အခြစ် Win Auto 

Part Co.,Ltd ဟုဒြ ်ခပထ ်းသည်။ တရ ်းပပ ြိုင်၏လ ပ်စ မှ  ဒကျ က်တံတ ်းပမ ြိုှေ့နယ်၊ ၃၉ လမ််းနငှ့်် 

လမ််း ၄၀သက ်း၊ တ ုက်အမတှ် - ၇၀၅/၇၀၆ ခြစ်သည်။ ယင််းလ ပ်စ အတ ုင််း ခရ ုင်တရ ်းရုံ်းက တရ ်းပပ ြိုင ်

ထံခငင််းချက်ထုတ်ရန်သမမ န်စ ချအပ်ရ  ယင််းတ ကုတ်ွင် အဆ ုပါကုမပဏ ြွင့််လှစ်ထ ်းဒသက င််း တင်ခပ 

လ ၍တရ ်းလ ုအ ်း လ ပ်စ ထပ်မံစံုစမ််းစစ်ဒဆ်းပပ ်းဒန က် မရမ််းကုန််းပမ ြိုှေ့နယ၊် ဘုရင့််ဒန င်ဒစျ်း၊ 

ဆ ုင်ခန််း(၁) BLOCK - B /40 ခြင့်် သမမ န်စ ချအပ်ခွဲ့်သည်။ အဆ ုပါခငင််းချက်ထုတ်ရန် သမမ န်စ တွင ်

ဦ်းဒမ င်ဒမ င်တင် (အုပခ်ျြိုပ်ဒရ်းမှ ်း) က ကုမပဏ ရုံ်းချြိုပ် Win Auto Part သ ေု့ ပ ုေ့ဒပ်းပါမည်ဟု 

၄င််းက ုယ်တ ုင်ဒရ်းသ ်းခွဲ့်သည်။ခရ ုင်တရ ်းရုံ်းက ယင််းသ ုေ့ ကုမပဏ ရုံ်းချြိုပ်သ ုေ့ ဒပ်းပ ုေ့ပါမည်ဟု ဒြ ်ခပချက် 

အရ သမမ န်စ အတည်ခြစ်ဒသက င််းဒက က်ယူပပ ်း ရုံ်းချ  န််းမျ ်းတွင် တရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ လ ဒရ က်ခခင််းမရှ  

သခြင့်် တရ ်းမကျင့််ထံု်းဥပဒေအမ နေ့် ၉ ၊ နည််း ၆ အရ တစ်ြက်သတ်စစ်ဒဆ်းခွဲ့်ခခင််းခြစဒ်သက င််း ဒတွှေ့ရှ  

ရသည်။ ယင််းသ ုေ့ စစဒ်ဆ်းဒဆ င်ရွက်ခွဲ့်ခခင််းသည် အယူခံတရ ်းလ ုဒရှှေ့ဒနတင်ခပသကွဲ့်သ ေု့ ဥပဒေနှင့််မည  

ဟ ုဆ ုန ုင်မည်မဟုတ်ဒပ။ 

  ဤအယူခံတွင် အယူခံတရ ်းလ ု Myanmar Win Life Co.,Ltd က တရ ်းလ ကုုမပဏ  

ကတရ ်းပပ ြိုင်အခြစစ်ွွဲဆ ုဒသ  Win Auto Part Co.,Ltd သည် ၄င််းနှင့််ဆက်စပ်သကဆ် ုင်ခခင််းမရှ  

ဒသ ဒသက င့်် ၄င််းအဒပေါ်ေ ကရ ချမှတ်ခွဲ့်ခခင််းသည် မှ ်းယွင််းဒသက င််း ခပင်ဆင်သင့််ဒသက င််း အဓ ကထ ်း 

တင်ခပထ ်းသည။် 

  တရ ်းလ ုသည် Win Auto Part Co.,Ltd ဟ ု အဆ ုလွှ တွင်ဒြ ်ခပ၍ ယင််းကုမပဏ က 

RBI ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ပါ ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်အင်ဂျင်သံု်းဒရ ်ဘ အပ ုပစစည််းမျ ်းက ု တုပထုတလ်ုပ် ခြန်ေ့ခြ ်း 

ဒရ င််းချသည်ဟ ု အဆ ုခပြိုစွွဲဆ ုခခင််းခြစသ်ည်။ အဆ ုပါ RBI တံဆ ပ်ပါဒရ ်ဘ အပ ုပစစည််းမျ ်း Win 

Auto Part ဆ ုင်မ ှဝယ်ယူခွဲ့်ဒသ  ဒခပစ မျ ်းက  ုသက်ဒသခံ(ည)ခြင့်် တရ ်းလ ဘုက်မှ တင်ခပထ ်းသည်။ 

ဦ်းသ န််းန ုင်(လ ုခပ-၇)သည် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်ဒအ က်ပ ုင််းခပင်သူတစ်ဦ်းခြစ်သည်။ ၄င််းသည် သက်ဒသခံ(ည) 

ဒခပစ မျ ်းအရ Win Auto Part ဆ ုင်မ ှ ဒမ ဒ်တ ်ယ ဉ်ဒအ က်ပ ုင််းသံု်း ဒရ ဘ် ပစစည််းဝယ်ယူခွဲ့် 

ဒသက င််း ထွက်ဆ ုထ ်းသည်။ 



  သ ေု့ခြစ်ရ  Win Auto Part ဆ ငု်သ ုေ့ တရ ်းလ ုကမုပဏ ၏ RBI ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ပါ 

ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်အင်ဂျင်သုံ်း ဒရ ်ဘ ပစစည််းအမျ  ြို်းမျ  ြို်းက ု အတုခပြိုလုပ်ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချဒသက င််း ဒပေါ်ဒပါက် 

ဒပသည်။ 

  တရ ်းလ ုဒရှှေ့ဒန(အယူခံတရ ်းပပ ြိုင်ဒရှှေ့ဒန) တင်ခပသကွဲ့်သ ေု့ Myanmar Win Life 

Co.,Ltd ၏အဒရ င််းမန်ဒနဂျ  ဦ်းဒမ င်ဒမ င်ခမင့််က ၂၇.၁.၂ဝ၁၄ ရက်ဒနေ့တွင် တရ ်းမကျင့််ထံု်းဥပဒေ 

အမ နေ့် ၉၊ နည််း ၇ အရ ဒလျှ က်ထ ်းသည့််စ ၌ အမှုမှ  တရ ်းလ ုဘက်မှ Win  Auto Part  Co.,Ltd  သ ေု့ 

တရ ်းစွွဲဆ ုရမည့််အစ ်း မ မ တ ုေ့ Myanmar Win Life Co.,Ltd မှြွင့််လှစ်ဒသ  Win Auto Part  သ ေု့ 

မှ ်းယွင််းစွွဲဆ ုမည်ဟု ဒြ ်ခပထ ်းရ  ဘုရင့််ဒန ငဒ်စျ်းရှ  ဆင့််ဒခေါ်စ အတည်ခြစဒ်သ  Win Auto Part 

ဆ ုင်သည် တရ ်းပပ ြိုင် Myanmar Win Life Co.,Ltd ၏ ဆ ုင်ခြစ်သညမ်ှ  အထင်အရှ ်း ဒပေါ် 

ဒပါကဒ်ပသည်။ 

  ခရ ုင်တရ ်းရုံ်းက (၂၅.၂.၂၀၁၄) ရက်စွွဲပါအမ နေ့်အရ  Myanmar Win Life Co.,Ltd က  ု

Win Auto Part ကုမပဏ အ ်း တရ ်းပပ ြိုင်အခြစ ် ပါဝင်ခငွ့််ခပြိုခွဲ့်ခခင််းဒသက င့်် Myanmar Win Life 

Co.,Ltd အ ်းယခုအမှုတွင် တရ ်းပပ ြိုင်(၂)အခြစ ် သတ်မှတ်ပပ ်း အမှုက ု အစမှခပန်လည်စစ်ဒဆ်းရန် 

ခွင့််မခပြိုခွဲ့်ခခင််းခြစ်ဒပသည်။ 

  (၂၇.၅.၂ဝ၁၄)ရက်ဒနေ့တွင ် တရ ်းလ ုက အဆ ုလွှ ခပင်ဆင်ခွင့််ဒလျှ က်ထ ်းခွဲ့်ရ  ခရ ုင် 

တရ ်းရုံ်းက Win Auto Part Co.,Ltd အစ ်း Myanmar Win Life Co.,Ltd အ ်း တရ ်းပပ ြိုင ်

အခြစ်ပါ၀င်ခငွ့််ခပြိုခွဲ့်သည်ခြစ်၍ ယင််းအမ နေ့်နှင့််အည  အဆ ုလွှ ခပင်ဆင်ခွင့််ခပြိုသင့််ဒသက င််း သံု်းသပ်ပပ ်း 

အဆ ုလွှ တွင် ဒြ ်ခပထ ်းဒသ  Win Auto Part Co.,Ltd  ဒနရ တွင ်Myanmar Win Life Co.,Ltd 

အရခပင်ဆင်ခငွ့််ခပြိုခွဲ့်သည်။ ယင််းအမ နေ့်အရ ခရ ုင်တရ ်းရုံ်း၏ေ ကရ သည် Myanmar Win Life 

Co.,Ltd အဒပေါ် ချမတှ်ခွဲ့်ခခင််းခြစဒ်ပသည်။ 

  ခပင်ဆင်အဆ ုလွှ တွင် တရ ်းပပ ြိုင်အခြစ် Myanmar Win Life Co.,Ltd ဟုဒြ ်ခပ 

ထ ်းရ  အဆ ုလွှ တွငဒ်ြ ်ခပထ ်းဒသ  တရ ်းလ ကုုမပဏ ၏ RBI ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ု ထတု်လျှင် 

ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်အင်ဂျင်သံု်းရ ဘ ပစစည််းမျ  ြို်းစံုက ု တရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ က ထုတလ်ပု်ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချသည် 

ဟ ု ဒြ ်ခပရ တွင် အဆ ုပါ  တရ ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ ဆ သုည်မှ   Myanmar Win Life Co.,Ltd က  ု

ရည်ညွှန််းထ ်းခခင််းခြစ်သည်မှ  ခမင်သ သည်။ 

  အမှုတွင ်တရ ်းလ ုကမုပဏ သည် အချင််းခြစ် RBIကုန်အမှတ်တံဆ ပ်ခြင့်် ကုနပ်စစည််းမျ ်း 

ထုတ်လုပ်သ ူ ထ ုင််းန ုင်ငအံဒခခစ ုက် Rubber Intertrade Co.,Ltd ၏ တစဦ််းတည််းက ုယ်စ ်းလှယ် 

သဒဘ တူည ချက်နှင့််ဥပဒေအရ အဒရ်းယဒူဆ င်ရွက်ရန် အခွင့််အ ဏ အပ်နှင််းခခင််း အ ဏ လွှွဲအပ် 

ဒသက င််းစ တမ််းအမှတ်အသ ်းမျ ်းက ု ထ ုင််းန ုင်င ံန ုင်ငံခခ ်းဒရ်းဝန်ကက ်းဌ နနှင့်် ထ ုင််းန ုင်ငဆံ ုင်ရ  ခမန်မ  

သံရုံ်းတ ဝန်ရှ သူက ထပဆ်င့််အတည်ခပြိုလက်မတှ်ဒရ်းထ ု်းထ ်းဒသ  စ ရွကစ် တမ််းတ ုေ့က ု သက်ဒသခ ံ

(ဃ)မ ှ (စ)အထ  တင်ခပထ ်းဒပသည်။ ရန်ကုန်ပမ ြိုှေ့ စ ချြိုပ်စ တမ််းမှတ်ပံုတင်ရုံ်းတွင် RBI ကုနအ်မှတ် 

တံဆ ပ်ပ ငု်ဆ ုင်ဒသက င််း မမွက်ဟဒသကည လွှ က ု မှတပ်ံုတင်အမှတ် ၇၄၉/၂၀၁၃ ခြင့်် မှတ်ပံုတင်ထ ်း 

ဒသက င််း သက်ဒသခ(ံဆ)အရ တင်ခပထ ်းသည်။ ယင််းသ ုေ့ ဒပေါ်ဒပါကခ်ျက်အရ တရ ်းလ ုကမုပဏ သည ်



RBI ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်နှင့််ပတ်သက်ပပ ်း တုပခပြိုလုပသ်ူ ခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချသူမျ ်းအဒပေါ် တရ ်းစွွဲဆ ုခွင့််ရှ  

သည်မှ  ထင်ရ ှ်းဒပသည်။ 

  မူလခရ ုင်တရ ်းရုံ်းက Win Auto Part  ဆ ုင်သညလ်ည််းဒက င််း၊ Win Auto Part 

Co.,Ltd  သညလ်ည််းဒက င််း တရ ်းပပ ြိုင် Myanmar Win Life Co.,Ltd ပင်ခြစ်သည်ဟု သံု်းသပ်က  

တရ ်းပပ ြိုင် Myanmar Win Life Co.,Ltd သည် RBI ကုနအ်မှတ်တံဆ ပ်အမည် အမှတ်အသ ်းခြင့်် 

ထုတ်လုပ်ဒရ င််းချသည့်် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်အင်ဂျင်သံု်းရ ဘ အပ ုပစစည််းမျ ်းက ု ခမန်မ  န ုင်ငံဒစျ်းကကွ ်

အတွင််းခြန်ေ့ခြ ်းဒရ င််းချခခင််း မခပြိုလုပ်ရန် ထ ဝရတ ်းခမစဝ်ရမ််း ထုတ်ဒပ်းခွဲ့်ခခင််းနှင့်် တရ ်းပပ ြိုင် 

Myanmar Win Life Co.,Ltd သည ် တရ ်းလ  ု Golden Folwer Lamp Co.,Ltd သ ေု့နစ်န မှု 

ဒလျ ဒ်သက်းဒငွကျပ်သ န််း(၄ဝဝ)ဒပ်းဒလျ ဒ်စရန် ချမတှ်သည့််စ ရင်ချက်နှင့််ေ ကရ သည် မှ ်းယွင််းသည်ဟ ု

မဆ ုန ုင်ဒပ။ အဆ ုပါခရ ုင်တရ ်းရုံ်း၏ စ ရငခ်ျက်နှင့််ေ ကရ အဒပေါ် ဝင်ဒရ က်စွက်ြက် ရန်မသင့််ဟ ု

သံု်းသပ်ရမ သည်။ 

  ထ ုေ့ဒသက င့်် အယူခံတရ ်းလ  ုMyanmar Win Life Co.,Ltd ၏ တရ ်းမပထမအယူခံ 

မှုက  ုစရ တ်နှင့််တက ွပလပသ်ည်။ 

  ဒရှှေ့ဒနခ ၁၀၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်သည်။ 

 

(မျ  ြို်းခမင့််) 

တရ ်းလွှတဒ်တ တ်ရ ်းသကူက ်း 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 


