
အများပြည်သူ အလုြ်ြိတ်ရက်ရှည် ကာလအတွငး် ရင်းနီှးပမှု ြ်နံှမှုနှင့် 

ကုမ္ပဏီများညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ဆဆာင်ရွက်နုိင်ဆကကာငး် အသိဆြးဆကကညာချက် 

(၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်ဆန့) 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့ အထိ စုစုနေါင်း ၇ ရက်သည် အများ 

ပေည်သူ အလုေ်ေတိ်ရက်ပြစ်ေါသပြင့် အဆိုေါကာလအတွငး် လုေ်ငေ်းရှင်များအနေပြင့် ရငး်နှီး 

ပမှုေ်နံှမှုဆုိင်ရာကိစ္စရေ်များ အဆင်နပေလွယ်ကူစွာ နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် အမှတ်(၁)သစ္စာလမ်း၊ 

ရေ်ကင်းမမို့ေယ်ရိှ ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေ (ရုံးချုေ်)၏ စာနေးစာယူ 

ဌာေတွင်လည်းနကာငး်၊ အမှတ် ၄၉၊ စိမ်းလ့ဲနမလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာနအးဘုရားလမ်း၊ ရေ်ကင်း 

မမို့ေယ်ရိှ ရေ်ကုေ်တုိင်းနေသကကီးဦးစီးမှူးရံုး၊ တစ်နေရာထဲ၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလံုးစံု 

ဝေ်နဆာင်မှုနေးသည့် ဌာေဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်း (One Stop Service -OSS) ၏ စာနေးစာယူ 

ဌာေတွင်လည်းနကာငး်  လက်ခံနဆာင်ရွက်နေးလျက်ရှိေါနကကာငး်နှင့် နအာက်နြာ်ပေေါ ကဏ္ဍ 

များအလိကု် သက်ဆိုင်ရာဌာေခွဲများသို့လည်း ဆက်သွယ်နဆာင်ရွက်နိုငေ်ါနကကာငး် အသိနေး 

နကကညာအေ်ေါသည်- 

စဉ် အဆကကာငး်အရာ ဌာနခွဲ 
ဆက်သွယ်ရမည့်  

ဖုန်းနံြါတ် E-mail 

(က) စိုက်ေျ ို းနရးကဏ္ဍ၊ 
သစ်နတာကဏ္ဍ၊ နမွးပမူ 
နရးနှင့် နရလုေ်ငေ်းကဏ္ဍ၊ 
စားနသာက်ကုေ် လုေ်ငေ်း 

ကဏ္ဍနှင့် ေတ်သက်သည့် 
ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှုဆိုငရ်ာ 
ကိစ္စရေ်များ 

ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှု 
ဌာေခွဲ-၁ 

၀၉-၇၈၉၆၀၀၅၅၇ 

(ညွှေ်ကကားနရးမှူး) 

 

sawthetsuwin@
gmail.com, 
investment1.dire
ctor.mic@gmail.

com 
 

 

(ခ) အထည်ချုေ်လုေ်ငေ်းကဏ္ဍ၊ 

အနသးစား စက်မှုလုေ်ငေ်း 

ကဏ္ဍ၊ အကကီးစား စက်မှု 

လုေ်ငေ်းကဏ္ဍများနှင့် 

ေတ်သက်သည့် ရငး်နှီး 

ပမှုေ်နှံမှုဆိုငရ်ာ ကိစ္စရေ်များ 

ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှု 

ဌာေခွဲ-၂ 

၀၉-၄၂၀၇၅၇၁၉၆ 

(ညွှေ်ကကားနရးမှူး) 

khinohmar2015

@gmail.com , 

mic.investment2

@gmail.com 
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စဉ် အဆကကာငး်အရာ ဌာနခွဲ 
ဆက်သွယ်ရမည့်  

ဖုန်းနံြါတ် E-mail 

(ဂ) ဝေ်နဆာင်မှု လုေ်ငေ်းများ၊ 
အနပခခံ အနဆာက်အအံု 
လုေ်ငေ်းများနှင့် အပခား 
ဆက်စေ်လုေ်ငေ်းများ 
(နဆာက်လေု်နရး ကဏ္ဍ၊ 
ေိုန့ဆာငန်ရးကဏ္ဍ၊ 
ဟိုတယ်ကဏ္ဍ၊ ဆက်သွယ် 
နရးကဏ္ဍ၊ စက်မှုဇုေ် 
ကဏ္ဍ) နှင့ေ်တ်သက်သည့် 
ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှုဆိုငရ်ာ ကိစ္စ 
ရေ်များ 

ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှု 
ဌာေခွဲ-၃ 

၀၉-၅၁၁၀၁၂၈ 

(ညွှေ်ကကားနရးမှူး) 

emeraldsanda20
@gmail.com, 

invthreedica@g
mail.com 

(ဃ) သတ္တုကဏ္ဍ၊ စွမ်းအငက်ဏ္ဍ၊ 
နရေံနှင့် သဘာဝဓါတ်နငွ့ 

ကဏ္ဍ၊ အပခားလုေ်ငေ်း 
များကဏ္ဍ နှင့ေ်တ်သက် 
သည့် ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှု 
ဆိုင်ရာ ကိစ္စရေ်များ 

ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှု 
ဌာေခွဲ-၄ 

၀၉-၇၉၆၆၃၃၃၈၈ 

(ညွှေ်ကကားနရးမှူး) 

lynn.htut.mic@g
mail.com,   

dica.investment
4@gmail.com 

(င) ပမေ်မာနိုင်ငံ ရငး်နှီး 
ပမှုေ်နှံမှုနကာ်မရှင် ခွင့်ပေု 
မိေ့် ရမေီးနောက်ေိုငး် 

လုေ်ငေ်းများ၏ လုေ်ငေ်း 
သံုးေစ္စည်း၊ ကုေ်ကကမ်း 
ေစ္စည်းများ တငသွ်ငး်ပခင်း၊ 
နိုငင်ပံခားသားေညာရှင်များ  
ခေ့်ထားပခင်း၊ ပမေ်မာနိုင်င ံ
ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှုနကာ်မရှင်
၏ ခွင့်ပေုမိေ့်ပြင့်  
နဆာငရွ်က်နေသည့် 

လုေ်ငေ်းများအတွက် 
ကယ်ဆယ်နရးနလယာဉ် 
ပြင့် လိကု်ေါလိုပခငး် 
ကိစ္စရေ်များ 

ရငး်နှီးပမှုေ်နှံမှု 
လုေ်ငေ်းများ 
ကကီးကကေ်နရး 

ဌာေခွဲ 

၀၉-၅၃၅၀၇၂၁ 

(ညွှေ်ကကားနရးမှူး) 

zawlwinoomdy6
6@gmail.com, 
mic.dica.monito

r@gmail.com,   
micmonitordivisi
on@gmail.com  
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စဉ် အဆကကာငး်အရာ ဌာနခွဲ 
ဆက်သွယ်ရမည့်  

ဖုန်းနံြါတ် E-mail 

(စ) ကုမ္ပဏီနရးရာ ကိစ္စရေ်များ။ 
(ကုမ္ပဏ ီြွဲ့စည်းမှတ်ေုံ 
တငပ်ခငး်၊ ကုမ္ပဏီ 
အမည်နပောင်းလဲပခင်း၊ 
ရုံးခေ်း လိေ်စာ နပောင်းပခငး်၊ 
အစုရှယ်ယာ နပောင်းပခငး်၊ 
ေါရိုက်တာနပောငး်လဲပခငး်၊ 
အစု ရှယ်ယာရှင် နပောင်းလဲ 
ပခငး်စသည့် ကိစ္စရေ်များ) 
Visa နထာက်ခံချက်နှင့် 
ကုမ္ပဏီမှတ်ေုံတငပ်ြင့် 
နဆာငရွ်က်လျက်ရိှသည့် 
လုေ်ငေ်းများအတွက် 
ကယ်ဆယ်နရး နလယာဉ် 
ပြင့် လိကု်ေါလိုပခငး် 
ကိစ္စရေ်များ 

ကုမ္ပဏီနရးရာ 

ဌာေခွဲ 

၀၉-၂၅၉၀၀၃၁၇၉ 

(ညွှေ်ကကားနရးမှူး) 

myomin.dec197
6@gmail.com  

 

(ဆ) တစ်နေရာထဲ၌ တစ်စု 
တစ်စည်းတည်း အလုးံစုံ 
ဝေ်နဆာင်မှုနေးသည့်ဌာေ
ဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်း (One 

Stop Service-OSS) 
ဆိုင်ရာကိစ္စရေ်များ၊ 
စက်နှင့်စက်ေစ္စည်းများ 
လုေ်ငေ်းသံုးေစ္စည်းများ 
တငသွ်ငး်ပခင်း (အနမရိကေ် 
နေါ်လာ တစ်သိေ်းနှင့် 
နအာက်)၊ နေထိငုခ်ွင့် 
သက်တမ်းတိုးပခငး်၊ 

အကကိမက်ကိမ်ပေည်ဝင်ခွင့် 
ဗီဇာရရိှနရး ကိစ္စရေ်များ 

ရေ်ကုေ်တိုငး်
နေသကကီး 

ဦးစီးမှူးရုံးခွဲ 

၀၉-၅၂၁၀၈၆၆ 

(ညွှေ်ကကားနရးမှူး) 

myokhaingoo@g
mail.com  
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