
 

ရ နက်နုအ် နနောကပ်  ငု််းခရ  ငု ်တရော ်းရ  ်ုး 

၂ ၀၁၃ ခနုစှ ်၊ တရော်း မကက  ်းအမ ှုအ မတှ ် - ၃၇၈ 

 

     Golden Power Lamp                                                    Myanmar Win Life Co,Ltd 

Co, Ltd(  အခွင ်ရက ုယ်စော်းလ ှယ်                      နှင  ်    

      ဦ်းမင််းစ ု်း၊အန ွန ွမန်နနဂ ော ) 

 (    တရော ်းလ ု  )            (  တရော ်းပပ ြိုင်  ) 

 

တရ ော ်းလ ုအတွက်         ။     ဦ်းန ော ်န ော န ုင်နအောင်  ၊  အ က်တန််းနရှှေ့နန 

တရ ော ်းပပ ြိုင်အတွက ်      ။     ဦ်းခ စ်က ုက ု ၊  တရော ်းလွှတ်န တောန်ရှှေ့နန 

 

စ  ရငခ်  က ်

           ရက်စွွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်သြဂတု်လ ၂၉ ရက ်

    Golden Power Lamp Co, Ltd က ၎င််း၏အခွငရ်က ယ်ုစော်းလ ှယ်ဖြစ်နြော အန ွန ွ  

မန်နနဂ ော ဦ်းမင််းစ ု်းမတှဆင ် WIN AUTO PARTS ကုမပဏ လ  မ တက်အနပေါ် RBI ကုနအ်မှတ ်

တ ဆပ်အမည်အမှတ်အြ ော ်းဖြင ်  ုတလ် ုပ် ော ်းနြော ကုနစ်ည်မ ော ်းက ု တရ ော ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ က 

ဖမန်မော န ုင်င နစ ်းကကွ်မ ော ်း၌ ဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််းခ ဖခင််းမဖပြိုလ ုပ်နစရန်  ော ၀ရတော ်းဖမစ်မ န ်ရလ  ုနသကောင််း 

နှင  ်နစ်နောမှုနလ  ော ်နသက်းနငကွ ပ်ြ န််း ၁၅၀၀ ရလ  ုနသကော င််း စွွဲဆ ုြည်။ 

    WIN AUTO PARTS ကုမပဏ လ  မ တက်အမည်ဖြင ် ခ အပ်နြောြမမောန်စောအတည ်ဖြစ ်

နြော ်လည ််း၊ လော နရော က်ရန်ပ က်ကကွ်ြဖြင ် တရ ော ်းမက င ်  ု်းဥပနေအမ န ်၉၊ နည််းဥပနေ ၆(၁) အရ 

ဆက်လက်နဆောင်ရွက်ခွဲ ြည်။ တရ ော ်းလ  ု၏အခွင ်ရက ုယ်စော်းလ ှယ် ဦ်းမင််းစ ု ်းနှင ် တရ ော ်းလ ုဖပ 

ြက်နြ(၁)ဦ်း စစန်ဆ်းပပ ်းနနော က်  Myanmar Win Life Co,Ltdက ုယ်စော်း  အန ရောင််းမနန် နဂ ော 

ဦ်းန မောငန် မောင်ဖမင ်က တရော်းမက င  ် ု်းဥပန ေအမ န ်-၉ နည််းဥပနေ-၇ အရအမှု၌ န ရောက ်ရှ ြည  ် ရ ု်းခ  န််းတွင် 

တရော်းပပ ြိုငအ်ဖြစ် ပါ၀ င်ခွင ်ဖပြိုရန် န လ ောက် ော်းခွဲ ရော ရ ်ုးန တော်မှ WIN AUTO PARTS ကုမပဏ  

လ  မ တက်အစော်း Myanmar Win Life Co,Ltdက ု တရော်းပပ ြိုငအ်ဖြစ်ပါ၀င်ခွင ်ဖပြိုန သကော င််း အမ န ်ခ မှတ် 

ခွဲ ၍ WIN AUTO PARTS ကုမပဏ လ  မ တက်နနရော တွင် Myanmar Win Life Co,Ltd အော ်း 

တရ ော ်းပပ ြိုင်အဖြစ ်ဖပင်ဆငဆ် ုလွှော တင်ြွင််းပပ ်း ဆက်လက်စစ်နဆ်းနဆော င်ရွက်ခွဲ ြည်။  

      အဆ ုလွှောတွင်တရ ော ်းလ  ကုုမပဏ ြည် ဖမန်မော န ုင်င ကုမပဏ မ ော ်းအက်ဥပနေနှင အ်ည  မှတ်ပ ု 

တင်အမတှ်- ၁၁၂၁/၂၀၀၆-၂၀၀၇ဖြင  ် မရမ််းကုန််းပမ ြိုှေ့နယ၊် ဘုရင ်နနော င်နစ ်း၊ အခန််းအမှတ်(၄၃/ဘ ) 

တွင် တည ်နဆောက ် ော ်းနြော အမ ော ်းနှင ်မြကဆ် ုင်ြည ် ကုမပဏ ဖြစ်နသကော င််း တရ ော ်းလ ုကမုပဏ  

ြည်  ုင််းန ုင်င  အနဖခစ ုက်  Rubber Intertrade Co, Ltd နှင  ် ဆက်ြယ်ွ၍ယင််းကုမပဏ မှ RBI 

ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ ် အမည်အမှတ်အြော ်းဖြင ်  ုတလ် ုပ်နြော နမော ်နတော ်ယော ဉ် အင်ဂ င်နှင ် အဖခော ်း 

အစ တ်အပ ုင််းမ ော်းတွင်  ည ်ြွင််းအြ ု်းဖပြို န ုင်ြည ် ရော ဘော အပ ုပစစည််းမ ော ်းက ု ၂၀၀၈ခုနှစ်မစှ၍ 

၀ယယူ်တင်ြွင််းနရော င််းခ ခွဲ နသကောင််း၊ နစ ်းကကွ်နအော င်ဖမင်နရ်းအတွက် နသကော်ဖငော လ ုပ်ငန််းအပါ 

အ၀င ်အနရော င််းဖမြှင ်တင်နရ်း၊ နစ ်းကွက်ရှောနြနွရ်းစြည ် လ ုပ်ငန််းမ ော ်းက ုလည််း တရ ော ်းလ ုကမုပဏ  မ ှ

နငွကုန်နသက်းက ခ ၍ အခ  န်ယူနဆောင်ရွ က်ခွဲ နြော နသကောင ် လ ူြ  င်ရေှာ ်းအြ ု်းဖပြို လ ော နသကော င််း   



     ၂ 

ြ  ုဖြစ်၍ တရ ော ်းလ ုကမုပဏ က   ုင််းန ုင်င အနဖခစ ုက ်Rubber Intertrade Co, Ltd တော ၀န်ရှ ြူမ ော ်း 

နှင ဆ်က်ြယ်ွပပ ်း RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်ရောဘ ော ပစစည််းမ ော ်းက ု ဖမန်မော န ုင်င အတွက် တစ်ဦ်းတည ််း 

ဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််းခ ခငွ  ် က ုယ်စော်းလှယအ်ဖြစ်ခန ်အပ်န ဆော င်ရွက်နပ်းရန် နတ ောင််းခ ခွဲ ရော  ုင််းန ုင်င  

အနဖခစ ုကက်ုမပဏ က တရ ော ်းလ ုကမုပဏ အော ်း (၇-၄-၂၀၁၀)ရက်စွွဲဖြင  ်  ုင််းန ုင်င ဖခော ်းနရ်း၀န်ကက ်း ဌော န 

နှင  ်   ုင််းန ုင်င ဆ ုင်ရော ဖမန်မော ြ ရ ု်းနရှှေ့နမှောက်၌ တရော ်းလ ုအော ်း တစ်ဦ်းတည ််းဖြန ်ဖြ ်းနရော င််းခ နရ်း 

က ုယ်စော်းလ ှယ်ခန ်နသကော င််း ြနဘ ော တလူ ွှွဲြည ်စောနှင ် RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်နှင ်ပတ်ြက်၍ မူပ ငု် 

ခွင ်   ပါ်းခ  ြို်းနြော က်ြမူ ော်းအနပေါ် အနရ်းယနူဆောင်ရွက်ခွင ် အော ဏောလ ွှွဲအပ်ြည ်စောတ  ု က ု လ က်မတှ် 

နရ်း  ု်းနပ်းအပ်ခွဲ နသကော င််း၊ တရ ော ်းလ ုက ဖမန်မော န ုင်င တွင် ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်ပ ုင်ဆ ုင်နသကော င််း မမွက် 

ဟနသကညော လ ွှော စောခ ြိုပ်က ု မှတ်ပ ုတင်စော ခ ြိုပ်အမှတ် ၇၉၄/၂၀၁၃ဖြင ်   ုင််းကုမပဏ က ုယ်စော်း မှတ်ပ  ု

တင်ြွင််းနသကည ော ခွဲ နသကောင််း၊ တရ ော ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ က RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ် က ု တုပလ  က် ုတ ်

လ ုပ် ော ်းနြော ရောဘော အပ ပုစစည််းမ  ြို်းစ ုက ု ရန်ကုန်ပမ ြိုှေ့န စ ်းကကွ်အတွင််းဖြန ်ဖြ ်းနရော င််းခ နနနသကော င််း 

ြ ရ၍ ြတင််းစော၌ တော်းဖမစြ်တ နပ်း နသကညော ခ က် ည  ်ြငွ််းြကွဲ ြ  ု တရော ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ   မ ှ

တရ ော ်း၀ငန်ဖပစော အန ော ကအ် ော ်းဖြင ် ၀ယယူ်မှုဖပြိုခွဲ နသကောင််း တရ ော ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ ြ  ု  အနသကော င််း 

သကော ်းစောနပ်းပ ု ြည ်အခါတွင် ြွင ်နြော က်ြတ်ရှုှေ့ပပ ်းနပ်းပ ု စော ဖပန်လ ည်နပ်းပ ု ရ ုြောမက နစ ်းကွက် 

အတွင််း ဆက်လက် ဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််းခ နန၍ တရ ော်းလ ုကမုပဏ တွင် အနရောင််းအ၀ယန်လ  ော  က ခွဲ  

နသကော င််း၊ ြ  ုပါ၍ တရ ော ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ အနပေါ် RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်က ုတုပ ဖပြို လ ုပ် ော ်းနြော 

အလ ော ်းတူကုန်ပစစည််းမ ော ်းက ု ဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််းခ ဖခင််းမဖပြို လ ုပ်ရန်  ော ၀ရတ ော ်းဖမစန်ပ်းြည ်အမ န ် နှင ် 

တရ ော ်းလ ုကမုပဏ ၏ နစ်နော မှု မ ော ်းအတွက် နစ်နော မှုနလ  ော ်နသက်းနငွက ပ်ြ န််း ၁၅၀၀ရ  ုက်နသကော င််း 

အဆ ုဖပြို ော ်းြည်။ 

 တရ ော ်းလ ု၏နရှှေ့နနက ြက်နြခ အန ော က်အ ော ်းမ ော ်းအရ RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်ဖြင ် 

 ုတ်လ ုပ ် ော ်းနြော နမောန်တ ော ်ယော ဉ်ြ ်ုး ရော ဘော အပ ုပစစည််းအမ  ြို်းမ  ြို်းက ု တရော ်းလ ုကမုပဏကြော 

လ  င် တစ်ဦ်းတည ််းဖြန ်ဖြ ်းနရော င််းခ ခငွ ် ရှ ြည်မေှာ  ငရ်ှော ်းပပ ်း တရ ော ်းလ ုကမုပဏ က ၂၀၀၈ခုနှစ်မ ှစ၍ 

နငွနသက်းအကုနအ်က ခ နဆ ော င်ရွက်ပပ ်း စဉ်ဆက်မပ က်ဖြန ်ဖြ ်းနရော င််းခ ခွဲ ြဖြင ် ဖမန်မော န ုင်င  

နစ ်းကွက်အတွင််း နအောင်ဖမင်မှုရ ော ်းပပ ်း နစ ်းကွက်ခ ငု်မောမှုရှ နနြည ်မှော င်ရှော်းနသကော င််း၊ တရ ောလ   ု

ကမူပ ုင်ခငွ ်ရ ော ်းနြော RBI ကုနအ်မတှ်တ  ဆ ပ်နမော်နတော ်ယော ဉ်ြ ်ုး ရောဘော အပ ုပစစည််းမ ော ်းနှင ် 

 က်တူ တုပ ော ်းြည ်ပစစည််းမ ော ်းက ု WIN AUTO PARTS အနရော င််းဆ ု င်မှ ဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််းခ  

လ  က်ရှ နသကော င််း စ ုစမ််းြ ရ၍ နစ ်းကွက်အတွင််း လ  ုက်လ န ဖြရှင််းနဆော င်ရွက်ခွဲ ရြည်ဟု ြက်နြ 

 ွက်ခ က်မ ော ်းအရ နပေါ်နပါက်နသကော င််း WIN AUTO PARTS ဆ ုင်မ ှ ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်မ ော ်း 

နရော င််းခ နသကော င််း နဖပစောအန ော က်အ ော ်း(၃)နစောင် ြက်နြခ (ည)တွင ်  င်ရှော်းစေွာ နတွှေ့န ငု် 

နသကော င််း ြက်နြ ငရ်ှော်းစေွာ နတ ွှေ့န ုင်နသကော င််း တရ ော်းပပ ြိုင်ြည ် အရည်အနြွ်းည  ြ င််းနြော  RBI 

ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်တုဖြင ်နရော င််းခ ခွဲ နသကောင််း လ  ုဖပနမော င်ြ န််းန ုင်၏ ွက်ခ က် အရ င်ရှော်းနသကော င််း  

WIN AUTO PARTSအနနဖြင ် ၊ ယင််းပစစည််းမ ော ်းက ု ရန်ကုန်၊ မနတနလ ်း၊နနဖပည်နတော ်အစရှ ြည ် 

ပမ ြိုှေ့ကက ်းမ ော ်းြ ု  အနဖမော ကအ်မ ော ်း နရော င််းခ မှုဖပြိုန သကောင််းက ု ြက်နြ ွက်ခ ကမ် ော ်းအရ နပေါ်နပါက ်

ြဖြင  ် တရ ော ်းပပ ြိုင်၏ဖပြိုလ ုပ်မှုြည် တရော ်းလ ု၏အက  ြို်းစ ်းပွါ်းက ု  ခ ုကန်စ ြည်မှော  င်ရှော်း 

နသကော င််း တရ ော ်းပပ ြိုင်၏  ပါ်းဖခင််းအတွက် တရ ော ်းလ ု၏ အမှတ်တ ကယ်ပ က်စ ်းမှုက  ုြ ြောန စ ြည  ်

စ နှုန််းမရှ ြည ်အဖပင် ယင််း  ပါ်းမှုအနပေါ် နငွ နသက်းနပ်းနလ  ောန်စဖခင််းဖြင ် လ  ုနလ ော ကန်ြော 

ြက်ြောခွင ်မရန ငု်ြဖြင ြ် ်းဖခော ်းြကြ်ော ခွင ်အက်ဥပနေပုေမ်၅၄အရRBIကု န်အမှတ်တ  ဆ ပ်ပါ 

ကုနပ်စစည််းမ ော ်းက  ု တရ ော ်းပပ ြိုင်ဖြန ်ဖြ ်းနရော င််းခ ဖခင််းမဖပြိုလ ုပ်နစရန်  ော ၀ရတော ်းဖမစပ် တ်ပင်နစ 

ြည ် အမ န ်ခ မှတ်နပ်း  ကု်နသကော င််း ၊ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်အမှုမ ော ်းတွင် တရ ော ်းလ အုန ုင်ရပါက မ မ   



      ၃ 

တ ဆ ပ်က  ု တရ ော ်းပပ ြိုင ်  ပါ်းနနှောက်ယှကြ်ည ်အတွ က် မ မ နစ်နောရြည ် နလ  ော ်နသက်းက ုဖြစ်နစ၊ 

တရ ော ်းပပ ြို င်၏ မနတော ်မတရ ော ်းဖပြိုမှုနသ ကော င ်ရရှ နြော အဖမတ ်အစွန််းမ ော်းက ုဖြစ်နစ နတော င််းဆ ုခွင ရ်ှ  

ြည်ဟု စ ရင ်  ု်းမ ော ်းက လ မ််းညွှန ် ော ်းနသကော င််း၊ တရ ော ်းပပ ြိုင်အနနဖြင ် ၎င််း၏မနတော ်မတရော ်းဖပြို 

မှုနသကော င  ် အဖမတ ်အစွန််းမ ော ်းရြည ်နည််းတူ တရ ော ်းလ  ုကုန်ပစစည််းမ ော ်း အရညအ်နြွ်းည  ြ င််းြည် 

ဟုအ င်မှော်းနစခွဲ ဖခင််းနှင ် ကုနပ်စစည််းနရော င််းခ မှု ပမော ဏနလ  ော  နည််းနစဖခင််းအတွက် နစ်နောမှု 

နလ  ောန်သက်းနငွလ ည််းရ  ကု်နသကော င််း ြ  ုပါ၍ တရ ော ်းလ  ုနတော င််းဆ ုြည ် ြကြ်ော ခွင ် ခ မှတ ်နပ်းရန ်

တင်ဖပြည ်။ 

 တရ ော ်းပပ ြိုင်၏နရှှေ့နနက WIN AUTO PARTSအနရော င််းဆ ုင်လုပ်ငန််းြ ု  ြမမောန်စော ခ  

အပ်ြူမ ှ က ုယ်တ ုင်လော နရော က်ခ အပ်ဖခင််းမရှ ဘွဲ နစ ်းတော ၀န်ခ ရ ု်းမှတဆင ် WIN AUTO PARTS 

ဆ ုင်၏၀န် မ််းတစ်ဦ်းဖြစ်ြူ ဦ်းနမော င်နမော ငတ်င်အော်းနခေါ် ယူကော ြမမောန်စောက ုလက်ခ နစခွဲ ဖခင််း 

ဖြစ်နသကော င််း တော ၀န်ရှ ြူကလက်ခ ယူဖခင််းမဟုတ်ဘွဲ ၀န် မ််းတစ်ဦ်းကလ က်ခ ယူခွဲ ဖခင််းဖြစ်၍ 

အတည ်ဖြစ်နြော ြမမောန်စောမဟုတ်နသကော င််း၊ ၎င််းဖပငရ် ု်းနတ ော ်က အတည ်ဖပြိုခွဲ နြော ြမမော န်စောမှော 

ယခင်တရော ်းပပ ြိုင် WIN AUTO PARTS Co, Ltd အနပေါ် တွင်ြော အတည ်ဖပြိုခွဲ ဖခင််းဖြစ်ပပ ်း 

ယခုတရော ်းပပ ြိုင် Myanmar Win Life Co,Ltdအနပေါ် အတည ်ဖပြိုခွဲ ဖခင််းမဟုတ်နသကော င််း  င်ရှော်း 

၍ ြမမောန်စော အတည ်မဖြစ်ဘွဲ စစန်ဆ်းသကော ်းနောန စခွဲ ြည ်အမှုဖြစ်နသကော င််း ၊ဖပင်ဆင်အဆ ုလွှော တွင်  

Myanmar Win Life Co,Ltdအနပေါ် စွပ်စွွဲခ က်မ ော်းက  ု မှင်န တော ်း၍နြော ်ဖပ ော်းမှုမရှ ဘွဲ တရ ော ်းလ  ု

၏န ော က်ခ  ွက်ဆ ုခ က်မ ော ်းမှောလည််း ယခင်တရော ်းပပ ြိုင်အနပေါ်စွပ်စွွဲ ကွ်ဆ ုခ က်ြော ဖြစ်ပပ ်း 

Myanmar Win Life Co,Ltd အနပေါ် စွပ်စွွဲဖခင််းမဟုတ်၍ အဆ ုလွှော တွင် မပါနြော အနသကော င််း 

အရော က ု ဦ်းဂြ်ူးနှင  ် ဦ်းစ န်နမော င်ပါ ၂ အမှု ပါအတ ုင််း နြော ် ုတ်ဆ ု်းဖြတ်ဖခင််းမဖပြိုဘ ွဲ အမှုက ုပလပ ်

ြင ်နသကော င််း ြက်နြခ စောရွကစ်ောတမ််းမ ော ်းအရ RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်၏ ပ ုင်ရှင ် မှော 

  ုင််းန ုင်င ရှ  Rubber Intertrade Co, Ltdဖြစ်ပပ ်း တရ ော ်းလ ုကမုပဏ မှ တစ်ဦ်းတည ််းဖြန ခ်  နရ်း 

အတွက ် က ုယ်စော်းလ ှယ်ြောဖြစ်နသကော င််း တရ ော ်းလ ြုည် RBI ကုနအ်မှတတ် ဆ ပ်၏ မူလပ ုင်ရှင ်

တစ်ဦ်းမဟုတ်ြဖြင ် က ုယ်တ ုင်တရော ်းလ ု ဖပြိုလ ုပ်စွွဲဆ ုခွင မ်ရှ ဘွဲ   ုင််းကုမပဏ ၏ အခွင ်ရက ုယ်စော်း 

လ ှယ်အဖြစ်ြော စွွဲဆ ုခွင ရ်ှ မည်ဖြစ်နသကော င််း၊ RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်ပါ ပစစည််းမ ော ်းက ု ဖြန ဖ်ြ ်း 

နရော င််းခ ြူမ ော ်း  မှ ၀ယယူ်ပပ ်း တဆင ်ဖပန်လည ်ဖြန ်ဖြ ်းနရော င််းခ ခငွ ်မရှ ဟူ၍ ကန ်ြတ်ခ က်မရှ  

နသကော င််း၊ အတုဖပြိုလ ုပ်နရောင််းခ ဖခင််းမဟုတ်ပါက၊ တဆင ်ဖပန်လည ်နရော င််းခ ဖခင််းအနပေါ် တရော ်းစွွဲဆ  ု

ရန်အနသကော င််းနပေါ်န ပါက်မည်မဟုတ်နသကော င််း၊ ြက်နြခ (ည)ပါ RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ် အမှတ် 

အြော ်းပါပစစည််းမ ော ်းြည် အတုဖြစ်ြည်ဟု တရ ော ်းလ  ုမှ တင်ဖပ ော ်းဖခင််းမရှ နသကောင််း၊ Workshop 

လ ုပ်ြော်းဖြစ်ြူ နမော င်ြ န််းန ုင်က ု ြက်နြတင်ဖပ ော ်းရောအမှုတွင ် ပစစည််းအစစန်ှင ် ပစစည််းအတု 

ဆ ုြည်က  ု တ က စွောခွွဲဖခော ်း တင်ဖပဖ ခင််းမရှ ဘွဲ နှုတ်ြက်နြခ ခ က်ြောရှ ၍ ြက်နြ ခ (ည)ဖြင ်၀ယ် 

ခွဲ နြော ပစစည််းမှော အတဟုု ွက်ခ က်က ု လ က်မခ ြင ်နသကော င််း ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်အတုဖပြို လ ုပ် မှု 

ဖြင  ် ဖပစ်မှုနသကော င််းအရ အနရ်းယခူွဲ ဖခင််းမရှ ြကွဲ ြ ု  ြက်ဆ ုင်ရော အော ဏော ပ ုင်အြွွဲှေ့အစည််း၊ 

နစ ်းနကောင်စ တ ု တွင် တ ုင်သကော်းအဖငင််းပါွ်းမှုမရှ ခွဲ နသက ော င််း၊ နပ်းပ  ုနြော န ု တစ်စောမှော လ ည််း တရော ်းလ ု 

က   ုင််းကုမပဏ က ုယ်စော်းနပ်းပ ု ဖခင််းမဟုတ်နသကော င််း၊ အခွင ်ရက ုယ်စော်းလ ှယ်က မ မ  ုတ်လ ုပ်ဖခင််း 

မရှ နြော ပစစည််းက ု မ မ ပ ုင်ပစစည််းအဖြစ်စွွဲဆ ုဖခင််းြောဖြ စ်၍ အမှုက ုပလပ်ြင န်သကော င််း တင်ဖပြည ်။  

 တရ ော ်းလ ု၏အဆ ုလွှော၊ ၎င််း၏အခွင ်ရက ုယ်စော်းလ ှယ် အန ွန ွမနန်နဂ ောဦ်း မင််းစ ်ုး၏ 

 ွက်ခ က်၊ ြက်နြခ (ခ)တ ု အရ တရ ော ်းလ  ုGolden Power Lamp Co, Ltdြည် ဖမန်မော န ုင်င   

                                                           
၁။၁၉၉၁  ခုနစှ်  ၊  ဖမန်မောန ငု်င တရော်းစ ရင်  ု်း   စော -  ၄ ၆ 



     ၄ 

ကုမပဏ မ ော ်းအက်ဥပနေနှင အ်ည  ြွွဲှေ့စည််းတည်န  ော င ် ော ်းနြော အမ ော ်းနှင ်မြက်ဆ ုင်နြော ကုမပဏ  

ဖြစ်ြည်၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်မစှတင်ပပ ်း   ုင််းန ုင်င အနဖခစ ုက် Rubber Intertrade Co, Ltdမ ှ  တု်လ ုပ ်

နြော RBI ကနု်အမှတ်တ  ဆ ပ်ပါနမော ်နတော ်ယော ဉ်အင်ဂ င်နှင ်အဖခော ်းအစ တ်အပ ုင််းမ ော်းတွင် 

 ည ်ြွင််း အြ ု်းဖပြို ြည  ် ရော ဘော အပ ုပစစည််းမ ော ်းက  ု ၀ယယူ်တင်ြွင််းနရော င််းခ ပပ ်း နငွနသက်းအကုန် 

အက ခ လ  က် နစ ်းကွက်ရှောနြွနရ်း အနရော င််းဖမြှင တ်င်န ရ်းမ ော ်းနဆော င်ရွက်ခွဲ ြည်။ ၇-၄-၂၀၁၀ 

ရက်နန တွင ် ြက်နြခ (ဃ)ဖြင  ်   ုင််းန ုင်င အနဖခစ ုက် Rubber Intertrade Co, Ltd က 

  ုင််းန ုင်င ဖခော ်းနရ်း၀န်ကက ်း ဌော န ၊  ုင််းန ုင်င ဆ ုင်ရော ဖမန်မောြ ရ ု်းနရှှေ့နမှောက်၌ ဖမန်မောန ုင်င တွင် RBI 

ပစစည််းဖြန ခ်  ရန်နှင  ် အောဏော ပ ုင်အြွွဲှေ့တ ု ၌ Rubber Intertrade Co, Ltdအော ်း က ုယ်စော်းဖပြို ရန် နှင ် 

RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ် တုပြူမ ော ်းအော ်း တရော ်းစွွဲဆ ုရန် တရ ော ်းလ ု Golden Power Lamp Co, 

Ltd  အော ်း  အော ဏော ကုနလ် ွှွဲအပ်နသကော င််း  ြက်နြခ လ က်မတှ်က ု နပ်းအပ် ော ်းြည်။ ၎င််းဖပင်   

၁၅-၁၀-၂၀၁၂ ရက်စွွဲပါြက်နြခ (စ)ဖြင  ် တရ ော ်းလ ကုုမပဏ ြည်   ုင််းန ုင်င အနဖခစ ုက် Rubber 

Intertrade Co, Ltd ၏တစ်ဦ်းတည ််းက ုယ်စော်းလ ှယ် ြနဘ ော တူည  ခ က်နှင ် ဥပနေအရအနရ်းယူ 

နဆောင်ရွက်ရန် အခွင ်အော ဏော အပ်နှင််းြနဘော တူစောခ ြို ပ်က ု ခ ြို ပ်ဆ ုခွဲ ြည်။ အဆ ုပါစောခ ြို ပ်အပ ုေ်(၆) 

အရ တရ ော ်းလ ုကမုပဏ အော်း ခန ်အပ်မှုြည ် (၃)နှစက်ောလ ဖြစ်ပပ ်း အပ ုေ်(၉)အရ ၁၀-၁၂-၂၀၁၂ 

ရက်နန မ ှ စတင်အက  ြို်းြက်နရော က်ြည်ဖြ စ်၍ ဤအမှုအော ်းစွွဲဆ ုြည ် (၁၆-၇-၂၀၁၃) ရက်နန တွင် 

RBI ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်ပါ ရော ဘော အပ ုပစစည််းမ ော ်းနငှ ်ပတ်ြက်၍ တရ ော ်းလ ကုုမပဏ ြည် ဖမန်မော 

န ုင်င တွင ် တစ်ဦ်းတည ််းက ုယ်စော်းလ ှယ်ဖြစ်နသကော င််း ဥပနေအရအနရ်းယနူဆ ော င်ရွက်ခွင ်ရှ နသကော င််း 

 င်ရှော်းြည်။ 

 တရ ော ်းလ ုကမုပဏ ၏အခွင ်ရက ုယ်စော်းလ ှယ်ဦ်း မင််းစ ်ုးက WIN AUTO PARTSမ ှ RBI 

တ ဆ ပ်ပါ ကော်းြ ု်းရောဘ ောအပ ုပစစည််းမ ော ်းနရော င််းခ နနနသကော င််း စ ုစမ််းြ ရြညဟ်ု ွက်ဆ ုခွဲ ြည်။ 

ယင််း ွကခ် က်က  ု လ  ုဖပြက်နြအမှတ်(၁) က ုြ န််းန ုင်၏ ွက်ခ က်၊ ြက်နြခ (ည) WIN 

AUTO PARTS၏ အနရော င််းနဖပစောမ ော ်းကန ော က်ခ လ  က်ရှ ြည်။ 

 ရ ု်းနတ ော ်မှ တရော ်းလ ု ၏မလူ ဆ ုလွှော ပါ WIN AUTO PARTS လ  ပ်စော ဖြစ်နြော နက ော က ်

တ တ ော ်းပမ ြိုှေ့နယ် ၊ ၃၉လ မ််း ၄၀လ မ််းသကော ်း၊အနနော ်ရ ော ်းလမ််း တ ုက်အမှတ်-၇၀၅/၇၀၆ (စင် ရယ် 

တော ဝါအနဆောက်အဦ်း)ဖြင ် ဆင ်ဆ ုရော အဆ ုပါလ  ပ်စော တွင်မရှ နတော  ြဖြင ် အတည်မဖပြို န ုင်ခွဲ နပ။  

တရ ော ်းလ ုမ ော ်းမှ စ ုစမ််း၍ဖပန်လ ည်တ င်ဖပခွဲ နြော ဘုရင ်နနော င်နစ ်းလ  ပ်စော ဖြင ် ဆင ်ဆ ုရော အုပ်ခ ြိုပ်နရ်း 

မှ ်းဟု နြော ်ဖပပပ ်း ဦ်းနမော င်နမော ငတ်င်ဆ ုြူက အဆ ုပါဆ င ်စော နပေါ် လက်မတှ်န ရ်း  ု်းခ က်ဖြင  ်

အတည ်ဖြစ်ခွဲ ြည်။ ယင််းဆင ်စော တွင် ဦ်းနမော င်နမော ငတ်င်၏လ က်မတှ်အနပေါ်၌ လ က်ခ ရရှ နသကော င််း 

ကုမပဏ ရ ု်းခ ြို ပ် WIN AUTO PARTS ြ  ု ဖငင််းခ က် ုတ ်ရန်ြမမောန်စော က ု နပ်းပ ု မည်ဖြစ်နသကောင််း 

နြော ်ဖပ ော ်းြည်က ု နတွှေ့ရြည်။ ဆင ်စော အတည ်ဖြစ်နြောလ် ည််း လ ော နရော က်ဖခင််းမရှ ြဖြင ် 

ရ ု်းနတ ော ်မှ တရော ်းမက င ်  ်ုးဥပနေအမ န ် ၉၊ နည််းဥပနေ ၆အရ တစ်ဘက်ြက်စစန်ဆ်းနနစဉ် ယခု 

တရ ော ်းပပ ြိုင် Myanmar Win Life Co,Ltd ကတရ ော ်းလ ုစွွဲဆ ုြည ်အမှုြည် WIN AUTO 

PARTS Co, Ltd ဟုမေှာ ်းယွင််းအမည်တ ပ် ော ်းြည ် ၎င််းတ ု ၏ဆ ုင်ခန််းဖြစန်နန သကော င််း ြ ရြည  ်

အခ  န်မှစတင်၍ နရော က်ရှ ြည ် ရ ု်းခ  န််းတွင ် တရ ော ်းပပ ြိုင်အဖြစ် ပါ၀င်ခငွ ်ဖပြိုရန် တရ ော ်းမက င ်  ု်း 

ဥပနေအမ န ် ၉၊နည််းဥပနေ ၇အရ နလ  ော က် ော ်းရော ရ ု်းနတ ော ်မှခငွ ်ဖပြိုလ  က် အမှုက ုဆက်လက်စစ် 

နဆ်းခွဲ ဖခင််းဖြစ်ြည်။ 

 တရ ော ်းပပ ြိုင်၏နရှှေ့နနမှ ြက်နြခ (ည)ဖြင ်၀ယ်ယူခွဲ နြော RBI  အမှတ်တ  ဆ ပ်ပါပစစည််း 

မ ော ်းက  ုအတုမ ော ်းဟမုယူဆြင ်နသကော င််း တင်ဖပခွဲ နြောလ် ည််း တရော ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ ၏ လ က်နအော က် ခ  

WIN AUTO PARTS မ ှRBI  အမှတ်တ  ဆ ပ်ပါ ပစစည််းမ ော ်းနရော င််းခ ဖခင််းမရှ နသကောင််း၊  



     ၅ 

နလ  ော ကလ် ွဲ တင်ဖပခွဲ ဖခင််းမရှ နပ၊ RBI  ကုနအ်မှတ်တ  ဆ ပ်ပါ ပစစည််းမ ော ်းက  ု ဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််းခ ြူ 

မ ော ်း  မှ ၀ယယူ်ပပ ်းတဆင ်ဖပန်လည ်နရော င််းခ ခငွ ်မရှ ဟု ကန ်ြတ်ခ က်မရှ နသကောင််း၊ အတုဖပြိုလ ုပ ်

နရော င််းခ ဖခင််းမဟုတ်ပါက တဆင ်ဖပန်လည ်နရော င််းခ ဖခင််းအနပေါ် တရ ော ်းစွွဲဆ ုရနအ်နသကော င််းနပေါ် 

နပါကမ်ည်မဟုတ် နသကော င််း ြော နလ  ော က်လွဲတ ငဖ်ပခွဲ ြည်။ 

 တရ ော ်းလ ုဘက်မတှင်ဖပန ြော ြက်နြခ ခ က်မ ော ်းအရ တရ ော ်းပပ ြိုင် Myanmar Win Life 

Co,Ltd ၏လ က်နအော ကခ် ဖြစ်နြော WIN AUTO PARTS ြည် တရ ော ်းလ  ု Golden Power 

Lamp Co, Ltdမ ှ ဖမန်မောန ုင်င တွင် တစ်ဦ်းတည ််းဖြန ်ခ  ခွင ်ရရှ နြော RBI  အမှတ်တ  ဆ ပ်ပါရော ဘော 

အပ ုပစစည််းမ ော ်းက  ုဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််းခ ခွဲ နသကောင််း င်ရှော်းြည်။ 

 ြ ်းဖခော ်းြကြ်ော ခွင ် ဥပနေပုေမ် ၅၄အရ တရော ်းပပ ြိုင်ြည် ပစစည််း၌ တရ ော ်းလ  ု၏အခွင ် 

အနရ်းက  ု ဖြစ်နစ၊ တရော ်းလ  ု၏ခ စော်းခငွ ်က ုဖြစ်နစ၊   ပါ်းလ င်နြောလ် ည််းနကော င််း၊   ပါ်းရန်ပခ မ််း  

ပခ မ််းနဖခော က်လ င်နြော ် လည််းနကော င််း၊ တရ ော ်းရ ု်းမှ ော ၀ရတော ်း၀ရမ််းခွင ်ဖပြိုန ငု်ြည်။ အ က်ပါ 

ပုေမ် ၅၄၏ရှင််းလင််းခ က်အရ ဤ ပုေမ်အလ  ု ငှောကုနတ် ဆ ပ်ြည် ပစစည််းဖြစ်ြည်။ 

 ြ  ုဖြစ်၍ တရ ော ်းလ ုနတော င််းဆ ုြည ်အတ ုင််း RBI  ကနု်အမှတ်တ  ဆ ပ်အမည် အမှတ်အြော ်း 

ဖြင ် ုတ ်လုပ ် ော ်းနြော ကုနစ်ည်မ ော ်းက  ု တရ ော ်းပပ ြိုင်က ဖမန်မော န ုင်င နစ ်းကကွ်မ ော ်း၌ ဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််း 

ခ ဖခင််းမဖပြို လ ုပ်နစရန်အတကွ်  ော ၀ရတော ်းဖမစမ် န ်ရ  ကု်ြည်။ 

 လ  ုဖပ(၁)နမော င်ြ န််းန ုင်၏ ွက်ခ က်အရ WIN AUTO PARTS ြည် ၂၀၁၀ခုနှစ်ခန ်မှ 

စ၍ RBI  အမှတ်တ  ဆ ပ်ပါရော ဘော အပ ုပစစည််းမ ော ်းနရော င််းခ လ  က်ရှ ပပ ်း တရ ော ်းလ ုကမုပဏ မ ှ

နရော င််းခ ြည ် RBI ကုန ် အမှတ်တ  ဆ ပ်ပါပစစည််းမ ော ်း က် အရည်အနြွ်းန မ ်ြည်ဟု  ွက်ဆ  ု

 ော ်းြည်က ုလည ််းနတွှေ့ရြည်၊ ြ  ုဖြစ်၍ ရ ု်းနတ ော ်အနနဖြင ် တရော ်းလ  ုကုမပဏ မှတင်ြွင််း 

ဖြန ခ်  နြော RBI ကုန် အမှတ်တ  ဆ ပ်ပါပစစည််းမ ော ်း၏ အရည်အနြွ်းဂုဏ်ြတင််း   ခ ုကန်စ်နော 

နစမှု၊ တရ ော ်းလ  ုကုမပဏ ၏ RBI   အမှတ်တ  ဆ ပပ်ါ ပစစည််းမ ော ်းဖြန ်ဖြ ်းနရော င််းခ န ရ်း   ခ ုကမ်ှု ရှ ခွဲ  

ဖခင််းမ ော ်းအနပေါ် ခ  န်ဆြ ု်းြပ်လ က် နလ ော ်နသက်းနပ်းနစြင ်ြည်ဟု ြ ု်းြပ်ြည်။ 

   ု နသကော င ် တရ ော ်းပပ ြိုင်ကုမပဏ ြည် RBI ကုန ် အမတှ်တ  ဆ ပ်အမည်အမှတ်အ ြော ်းဖြင ် တုပ 

 ုတ်လ ုပ ် ော ်းြည ် နမောန်တ ော ်ယော ဉ်အင်ဂ င်ြ ု်း ရော ဘော အပ ုပစစည််းမ ော ်း က ု ဖမန်မောန ုင်င နစ ်းကကွ် 

အတွင််း ဖြန ဖ်ြ ်းနရော င််းခ ဖခင််းမဖပြို လ ုပ်ရန်  ော ၀ရတော ်းဖမစ၀်ရမ််း ုတ ်ဆင ်နပ်းလ  ုက်ြည်။ ၎င််းဖပင် 

တရ ော ်းပပ ြိုင ်Myanmar Win Life Co,Ltd ြည် တရော ်းလ ု Golden Power Lamp Co, Ltd ြ  ု 

နစ်နောမှုနလ  ော ်နသက်းနငွ က ပ်ြ န််း ၄၀၀နပ်းနလ  ောန်စရန် အမ န ်ခ မှတ်လ ုက်ြည်။ 

  နရှှေ့နနစရန် ၁၀၀၀ /- ြတမ်ှတ်ြည်။ 

 

 

        (ပ )ု××××××× 

              (  သကည်သကည်စ န််း ) 

         တွွဲြက်ခရ ုင်တရော ်းြကူက ်း(၃) 

       ရန်ကုန်အနနော က်ပ ုင််းခရ ုင် တရ ော ်းရ ု်း 


