
တရ ာ ားမဆ ိုင်ရာ (စီရငခ်ျကပ်ံိုစံ) ၁၇။    

 

ရ နက် ိုနတ်  ိုငာ်းဒေ သကကာီးတ ရာားလ ွှတဒ်တ ာ ် 

၂ ၀၁၆ ခ ိုနစှ ၊် တရာ ားမပထမ အ ယခူ မံ ှုအ မတှ ်- ၁၅၅ 

           ရန်ကိုန်အဒရှှေ့ ပ ိုင်ားခရ ိုင် တရ ာ ားရံိုား၏ ၂၀၁၁ ခိုနှစ၊် တရ ာ ားမကကာီးမှု အမှတ် ၃၁၈ တွင ်

ချမှတ ်သည့်် ၂ ၀-၁-၂၀၁၆ ရက်စွွဲပါ စီရငခ်ျက်နှင့်် ေီကရီက ို အယူခံဝငဒ်ရာ က်ခခင်ား။ 

 ဂရင်ားဆာ ကယ်လ်ကိုမပဏီလီမ တက ်  နှင့် ်      ဟွဲန်ဝာူးေထ် ဒရားေင်ားကိုမပဏီ 

(က ိုယ်စ ာ ားလယှ ် အဒ ထွဒထွမန ်ဒန ဂ ျာ ဦ ားသက်ဦ ား)                        (၎င်ား၏ ခမန ်မ ာ န  ိုင ်င ံက ိုယ်စ ာ ားလယှ ် ဦ ားညွန ့််ဒမ ာ င ်) 

       အယခူတံရ ာ ားလ  ို               အယခူတံရ ာ ားပပ  ြိုင ်

အယူခံတရာ ားလ ိုအတွက ်   -    ဦားသရူ န်ဝငာ်း ၊ တရ ာ ားလ ွှတ်ဒတာ ်ဒရှှေ့ဒန  

အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် အတွက်   -    ဦားဘဒအား ၊ တရ ာ ားလွှတ်ဒ တာဒ်ရှှေ့ဒန 

စ ီရင ်ခ ျက ်

    ရက်စွွဲ။ ၂၀၁၇ ခိုနှစ၊် ဩဂိုတ် လ  ၂ ၅   ရက။် 

  ရန်ကိုန်အဒရှှေ့ ပ ိုင်ားခရ ိုင် တရ ာ ားရံိုား၏ တရ ာ ားမကကာီးမှု အမှတ် ၃၁၈/၂၀၁၁ ၊ တရ ာ ားလ ို 

ဟွဲန်ဝာူးေထ် ဒရားေင်ား ကိုမပဏီနှင့်် ဂရင်ားဆာ ကယ်လ ် ကိုမပဏီလ ီမ တက်၊ စာ ချြိုပ်အရ ဒပားထ ာ ားဒသာဒငွ၊ 

နစ်နာဒ  ကားနငှ့်် ဒလ ျာ ်ဒ ကားရလ  ိုမှုတွင် ချမတှ်ဒ သာ ၂ ၀-၁-၂၀၁၆ ရက်စွွဲပါ အမ န့်် က ို မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်က 

အယူခ ံတင်သွင်ားခခင်ား ခြစ်သည်။ 

  တရ ာ ားလ ို၏ မူလရံိုား အဆ ိုလွှာ တွင ် တရာ ားလ ိုသည ် တရ ာ ားပပ ြိုင ် ကိုမပဏီက ထ ိုတ်ဒ ဝ ဒသာ 

TAMARIND JUICE မကျည ်ားဒြျာ ်ရည် ဗူားဝယ်ရန ် စာ ချြိုပ် ချြိုပ်ဆ ိုခွဲ့်ပပာီး အဒမရ ကန်ဒေေါ်လ ာ ၁၀၀၀၀ 

က ို တရ ာ ားပပ ြိုငထ် ံ ဒပားဒချခွဲ့်ဒ ကာ င်ား၊ တရာ ားပပ ြိုင်သည် စာ ချြို ပ ် ချြို ပ်ဆ ိုပပီား တစ်နစှ်ဒကျာ ်  ကာ သည်အထ   

ပစစည်ားတင်ပ ို့်ခခင်ား မခပြို ဘွဲ စာ ချြို ပ်ပါ ကတ က ို ဒြာ ကြ်ျက်ခွဲ့်သည့််ခပင် ရယထူာ ားသည့််ဒငွက ို ခပန်ဒပားခခင်ား 

လ ည်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ ထ  ို့်ဒ ကာ င့်် တရ ာ ားပပ ြိုငထ် ံ ဒပားပ ို့်ထ ာ ားဒသာ အဒမရ  ကန်ဒေေါ်လ ာ ၁၀၀၀၀ နှင့်် ညီမျှ 

ဒသာ F.E.C ၁၀၀၀၀ ယူနစက် ို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ ၂ ၂-၁-၂၀၀၆ ရက်ဒန့်မှစ၍ ၆% တ ိုားနငှ့်် ညီမျှဒ သာ 

နစ်နာဒ  ကားဒငွက ို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ တရာ ားလ ိုက ယငာ်းဒငွခြင့်် ရင်ားနှီားခမ ြို ပ်နှမံှုခပြို၍ ကိုနသ်ွယ်ရန် နစ်နာ 

သည့််အတွက ်ဆံိုားရံှုားမှု အရ ပ်ရပ်က ို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ တစ်ပတ်အတွင်ား ဒပားပ ို့်ရှင်ားလ င်ားရန် အဒ ကာ င်ား ကာ ား 

ခွဲ့်ဒသာ ်လည ်ား လ  ိုက်နာဒဆာ င်ရွက်ခွဲ့်ခခင်ား မရှ ဒ ကာင်ား၊ ၂ ၅-၇-၂၀၀၇ ရက်စွွဲပါ စာ တစ်ဒ စာ င ် ဒပားပ ို့်ပပီား 

အဒမရ  ကန်ဒေေါ် လ ာ ၁၀၀၀၀ ရယခူွဲ့်ခခင်ားက ို ခငင်ားဆ ိုခွဲ့်ခခင်ား မရှ ဘွဲ သဒဘာ တညူီချက်က ို အတ အလ င်ား 

ဒြာ က်ြျက်ခွဲ့်ဒ ကာ င်ား၊ သ ို့်ခြစ်၍ F.E.C ၃၅၆၀၀ ယူန စ ်သ ို့်မဟိုတ် ၎င်ားနှင့််ညီမျှဒ သာ ခမန်မာ ဒငွကျပ် ၄၂၇ 

သ နာ်းနှစ်ဒသာ င်ားက ို တရ ာားရံိုားက ခွင့််ခပြို ဒသာ အတ ိုားနှုနာ်းနှင့််တကွ ဒပားဒစသည့််အမ န့်် ချမှတ ်ဒပားရန် 

ဒြာ ်ခပအဆ ိုခပြိုသည ်။ 



  တရ ာ ားပပ ြိုင်က ဒချ ပရာ တငွ် တရ ာ ားလ ို ကိုမပဏီနှင့်် တရ ာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီတ  ို့်သည် စာ ချြို ပ် 

ချြို ပ်ဆ ိုခခငာ်း မရှ ခွဲ့်သည့််ခပင ် တရ ာ ားလ ိုကိုမပဏီသည် ၂ ၂-၁-၂၀၀၆ ရက်ဒန့်က အဒမရ ကန်ဒေေါ်လ ာ ၁၀၀၀၀ 

က ို တရ ာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီသ ို့် ဒပားဒချ ခွဲ့်ခခင်ားလ ည်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ တရာ ားပပ ြိုင ် ကိုမပဏီသည် တရာ ားလ ို ကိုမပဏီ 

နှင့်် စာ ချြို ပ် ချြို ပ်ဆ ိုခွဲ့်ခခင်ား မရှ သည့််ခပင ် တရ ာ ားလ ို ကိုမပဏီထံမှ မည်သည ့််ဒငွဒ ကား တစ်စံိုတစ်ရာ မျှ ရယခူွဲ့် 

ခခင်ား မရှ သည့််အတွက် ဒငွခပန်ဒပားရန် အဒ ကာ င်ားမဒပေါ်ဒ ပါက်ဒ ကာ င်ား၊ ၂ ၅-၇-၂၀၀၇ ရက်စွွဲပါစာ မှာ 

အဒမရ  ကန်ဒေေါ် လ ာ ၁၀၀၀၀ က ို တရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီက ရယထူ ာ ားခွဲ့်ခခင်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ တရ ာ ားလ  ိုသည ်

တရ ာ ားပပ ြိုင်အဒပေါ် အဒမရ  ကန်ဒေေါ်လ ာ ၁၀၀၀၀ နှင့််ညီမျှဒ သာ F.E.C ၁၀၀၀၀ ယူနစက် ို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ 

၆% နှင့််ညီမျှဒ သာ F.E.C ၁၅၆၀၀ ယူနစက် ို လ ညာ်းဒကာင်ား၊ ဒလျာ ်ဒ ကား F.E.C ၁၀၀၀၀ ယူနစက် ို 

လ ည်ားဒကာ င်ား ဒတ ာ င်ားခခံငွ့်် လ ံိုားဝမရှ ဒ ကာ င်ား၊ တရ ာားလ ို ဒတာ င်ားခဒံသာ ဒငွကျပ ် ၄၂၇ သ နာ်းနစှ်ဒသာ င်ား 

က ို ဒတာ င်ားခခံွင့််မရှ ဒ ကာ ငာ်း၊ တရာ ားလ ိုသည ်ဤ အမှုက ို စွွဲဆ ိုရနအ်ဒ ကာ င်ား ဒပေါ်ဒပါကခ်ခင်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ 

သ ို့်ခြစ်၍ တရ ာ ားလ ို စွွဲဆ ိုဒသာ အမှုက ို စရ တ်နှင့််တက ွပလ ပ်ဒပားရန် ဒြာ ်ခပဒချ ပသည်။  

  မူလရံိုားက တရ ာ ားလ ိုနှင့်် တရ ာ ားပပ ြိုငတ် ို့်၏ အဆ ိုအဒချ မျာ ားအရ ခငင်ားချက်ဒလ ားရပ် 

ထ ိုတ် နိုတ်၍ “တရ ာ ားလ ိုသည် ဤ အမှုက ို စွွဲဆ ိုရနအ်ဒ ကာ င်ား ဒပေါ် ဒပါကခ်ခင်ား မရှ ဆ ိုသည်မှာ မှန်သလာ ား” 

ဆ ိုသည့်် ခငင်ားချက ်အမှတ ်၁ က ို ပဏာ မ ခငင်ားချက်အခြစ် ဦားစာွ  ကာ ားနာပပီား တရာားလ ိုဘက်သ ို့် အသာ ဒပား 

ဒခြဆ ိုခွဲ့်သည်။ ကျန်ခငင်ားချက်မျာ ားက ို ဆက်လက် စစဒ်ဆား ကာ ားနာ၍ တရ ာ ားလ ိုက ို အန ိုင်ေကီရီ ချမှ တ်ခွဲ့် 

သည်။  

  အယူခံမှုအတွက် အယူခ ံ တရ ာ ားလ ိုက တင်ခပရာ တငွ် ၃-၁-၂၀၀၆ ရက်စွွဲပါ အဒရာ င်ား 

အဝယ် ပဋ ညာ ဉ်စာချ ြိုပ်၌ ဒရာ င်ားသူအခြစ် ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် ကိုမပဏီလ ီမ တကမ်ှ ေါရ ိုက်တာ တစ်ဦားဦား 

ဒသာ ်လည ်ားဒကာ င်ား၊ ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် ကိုမပဏီလ ီမ တက်၏ က ိုယ်စာားလ ှယ်လွှွဲအပ်ခခင်ားခံရသူ တစ်ဦားဦား 

ဒသာ ်လည ်ားဒကာ င်ား ပါဝင်ခခင်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ အဆ ိုပါ အချက်နှင့်် ပတ်သက်၍ သင်ားြွွဲှေ့မှတ်တ မ်ား၊ သင်ားြွွဲှေ့ 

စည်ားမျဉ်ား သက်ဒသခ ံ “၂ ” က ို တင်ခပထာ ားပပာီး ခြစဒ် ကာ င်ား၊ ၃-၁-၂၀၀၆ ရက်စွွဲပါ အဒရာ င်ားပဋ ညာ ဉ် 

စာ ချြို ပ်၌ လ က်မတှ်ဒရားထ  ိုားချြို ပ်ဆ ိုသူမှာ ဂရင်ားဆာ ကယ်လ်ကိုမပဏီလီမ တက်မှ ေါရ ိုက်တာ လ ည်ားမဟိုတ်၊ 

အစိုရှယ်ယာ ဝင်လ ည်ား မဟိုတ်ဒ  ကာ င်ား၊ ၎င်ားက ို ၃-၁-၂၀၀၆ ရက်စွွဲပါ အဒရ ာ င်ားပဋ ညာ ဉ် ခပြိုလ ိုပ်ရန ်

အစည်ားအဒဝား ဆံိုားခြတ ်ချက်ခြင့်် လ ည်ားဒကာ င်ား၊ သီားခခာ ားက ိုယ်စာားလ ှယ်လွှွဲစာ ခြင့်် လ ည်ားဒကာ င်ား 

က ိုယ်စာားလ ှယ် လ ွှွဲအပ်ထာားခခင်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ ကိုမပဏီ Letter Head ဆ ိုသည်မှာ လ ည်ား အချ  န်မဒရွား 

ခပြို လ ို ပ်ြန်တီားန ိုင်ဒသာ စာရွကခ်ြစ်ဒ ကာ င်ား၊ ထ  ို့်ဒ ကာင့်် ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် ကိုမပဏီလ ီမ တက်နှင့်် မသက် 

ဆ ိုင်ဒသာ လ ူပိုဂ္ ြိုလ ် Johnny Yeung ၏ ဒဆာ င်ရကွ်မှုက ို အဒ ကာ င်ားခပြိုပပီား တာ ဝန်မရှ ဒသာ ဂရင်ားဆာ 

ကယ်လ် ကိုမပဏီလ ီမ တကအ်ာ ား ဒပားဒလ ျာ ်ဒစရန် ချမတှ်ဒ သာ အမ န့််သည် ခပငဆ်င်ဒပားရန် လ  ိုအပ်လျ က် 

ရှ ဒ ကာ င်ား၊ သက်ဒသခံ “ဂ” နှင့်် “ဂ-၁” တ ို့်အရဆ ိုလျှ င် အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီနှင့်် အယူခ ံတရ ာ ားလ ို 

ကိုမပဏီတ  ို့်အ ကာ ား အဒရာ င်ားအဝယ် ခပြို လ ိုပ်ခွဲ့်ြူားသ ည်ဟို ဒပေါ် ဒပါကဒ် ကာ င်ား၊ ထ  ိုသ ို့် အဒရာ င်ားအဝယ် 

ခပြို လ ိုပ်ရာတွင်လ ည်ား ကျသင့််သည့်် ကိုနြ် ိုားဒငွနှင့်် ပတ်သက်၍ အယူခံတရာ ားလ ို ကိုမပဏီ ၏ ဒငွစာ ရင်ား 

ခြစ်သည့်် ခမန်မာ ့်ရင်ားနှီားခမ ြိုပ်နှမံှုနှင့်် ကူားသန်ားဒရာ င်ားဝယ်ဒရားဘ ဏ်ရှ  အယူခံတရာ ားလ ို၏ဒငွစာရ င်ားအမှတ် 

သ ို့် အယူခ ံ တရ ာ ားပပ ြိုင်ဘက်မှ ဒပားသွင်ားရသည်မှာ သက်ဒသခံ “ဂ” အရ ဒပေါ်ဒ ပါက်ဒ ကာ င်ား၊ ယခိုအမှု 

တွင် အယူခ ံ တရာ ားပပ ြိုငက် ဒပားအပ်သည်ဆ ိုဒသာဒငွမှာ ဂရင်ားဆာ ကယ်လ ် ကိုမပဏီ၏ လ က်ဝယ်သ ို့် 

တ ိုက်ရ ိုက်ဒပားအပ်ခခင်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် အမည်ခြင့်် ဒပားသငွ်ားခခင်ားလ ည်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ 

ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် ကိုမပဏီလ ီမ တက်ကလ ည်ား အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် ဒပားအပ်ဒသာ ဒငွက ို လ က်ခရံယ ူ

ဒ ကာ င်ား၊ ထ ိုတ်ယဒူ ကာင်ား အဒထ ာ က်အထ ာ ား တစ်စံိုတစ်ရာ မဒပေါ်ဒပါကဒ် ကာ င်ား၊ ထ  ိုအချက်နငှ့်် 

ပတ်သက်၍ အယူခ ံ တရ ာ ားလ ို၏ ခမန်မာ ့်ရင်ားနှီားခမ ြို ပန်ှံမှုနှင့်် ကူားသန်ားဒရာ င်ားဝယ်ဒရားဘဏ ်၏ စာ ရင်ား 



စာ အိုပ်ခြစ်ဒသာ သက်ဒသခံ “၃”၊ “၃-က” နှင့်် “၃-ခ ” တ ို့်က ိုလည ်ား တင်သငွ်ားထာ ားပပာီး ခြစ်ဒ ကာ င်ား၊ 

အယူခ ံ တရ ာ ားပပ ြိုင်က ဒငွဒပားပ ို့်ခခင်ားမှာ ဒဟာ င်ဒကာင်န ိုင်ငံရှ  (HSBC) ဘဏ ်ခွွဲ၏ HEN WOOD 

GENERAL TRADING L.L.C ၏ စာ ရင်ားမ ှ YEUNG WINGREGINA ၏ စာ ရင်ားအမှတ ်

၀၀၄-၀၄၈၅၀၅၅၅၆၈၈၃ သ ို့် ဒပားသွင်ားခခင်ားသာ ခြစ်ဒ ကာ င်ား၊ ထ  ိုအချက်က ိုလည်ား အယူခံ တရ ာ ားပပ ြိုင် 

ဘက်မ ှအခငင်ားမပာွ ားဒ ကာ င်ား၊ ထ  ို့်ဒ ကာ င့်် အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် ဒပားဒသာ ဒငွက ို အယူခ ံတရ ာ ားလ ိုက လ က်ခ ံ

ရရှ သည်ဟို မဒပေါ်ဒ ပါကဒ် ကာ င်ား၊ အယူခံတရာ ားလ ိုဘက်မှ တင်ခပဒ သာ သကဒ်သခံ အီားဒမားလ ်မျာ ားအရ 

 ကည့််လ ျှင်လည်ား အယူခံ တရ ာ ားလ ိုနှင့်် အယူခ ံ တရာ ားပပ ြိုင်တ  ို့် ဆက်သယ်ွ ဒဆာ င်ရွက်ခခင်ား မဟိုတ်ဘ ွဲ 

အချင်ားခြစ ် က စစက ို Johnny Yeung နှင့်် အယူခ ံ တရ ာ ားပပ ြိုင်တ  ို့်သာ အခပနအ်လ ှန ် အဆက်အသွ ယ် 

ဒဆာ င်ရွက်ခခင်ား ခြစ်ဒ ကာင်ား ဒပေါ် ဒပါကပ်ါလ ျက် အ ယူခံ တရ ာ ားလ ိုအဒပေါ် ဒပားဒလ ျာဒ်စရန် အမ န့််ချမှတ ် 

ခခင်ားမှာ မှာ ားယွင်ားဒ ကာ င်ား၊ Johnny Yeung သည် ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် ကိုမပဏီလ ီမ တက်ဘက်မှ တာ ဝန ်

ရှ သဟူို အယူခ ံ တရ ာ ားပပ ြိုင်ဘ က်မှ တင်ခပဒ သာ ်လည်ား ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် ကို မပဏီလီမ တက်၏ ကိုမပဏ ီ

မှတ်ပံိုတင်၊ ပံိုစံ ၆၊ ပံိုစံ ၂ ၆ တ ို့်အရ Johnny Yeung မှာ မည်သည ့်် အချ  န်ကမျှ ကိုမပဏီတ ွင ် ပါဝင်ပတ် 

သက်ခွဲ့်ြူားသ ူမဟိုတ်ဒ  ကာင်ား ဒပေါ် ဒပါကပ်ါလ ျက် ရနက်ိုနအ်ဒရှှေ့ပ ိုငာ်းခရ ိုင် တရ ာ ားရံိုားဒတ ာ ်မှ အယူခ ံတရ ာ ား 

လ  ို ကိုမပဏီက ို ဒလ ျာ ်ဒ ကားဒပားဒလ ျာ ် ခ ိုင်ားခခငာ်းမှာ  ခပင်ဆင်ဆံိုားခြတ ်ဒပားရန် လ  ိုအပ်လျ က် ရှ ပါဒ ကာ င်ား၊ 

အဆ ိုလွှာ အပ ိုေ် ၃ တွင ် ၂ ၁-၂-၂၀၀၆ ရက်ဒန့်မှစ၍ “တစ်လ လ ျှင ် ၆% အတ ိုားနငှ့်် ညီမျှဒ သာ နစ်နာဒ ကား 

ဒငွက ို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ တရာ ားလ ိုဘက်မှ ယင်ားဒငနွှင့််ရင်ားနှီားခမ ြို ပ်နှမံှုခပြို ၍ ကိုနတ်ငရ်န် နစ်နာသည ့််အတွက် 

ဆံိုားရံှုားမှု အရပ်ရပ်” ဟို ဒြာ ်ခပထ ာ ားဒ ကာ င်ား၊ အဆ ိုလွှာ တင်သည ့််ရကမ်ှာ ၂၀၀၈ ခိုနှစ၊် ဧပပလီ ရက်ခြစ ်

ဒ ကာ င်ား၊ ထ  ို့်ဒ ကာ င့်် ကာလ စည်ားကမ်ားသတ်အက်ဥပဒေ ပထ မဇယာ ားစာတ  ိုင် ၂ ၂ နှင့်် ၃၁ တ ို့်အရ တစ်နှစ ်

အတွင်ား စွွဲဆ ိုရမည်ခြစ်ဒသာ ်လည ်ား ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် တစ်နှစ်ဒကျာ ် ကာ မ ှ စွွဲဆ ိုဒသာ အမှုက ို ပလ ပ ်

ရန် ခြစ်ပါလ ျက် ကာလ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာလ် ွန်ဒသာ နစ်နာဒ ကားက ို ဒပားဒစရန ် ချမှတ ် သည့်် အမ န့်် 

မှာ  ခပင်ဆင်ဆံိုားခြတ ်ဒပားရန် လ  ိုအပ်လျ က် ရှ ဒ ကာင်ား၊ ဦ ားဝငာ်းဟန ် ပါ၂ နငှ ့်် ဒေေါ် ည နွ ့််ည နွ ့််တင ် အမ ှု(၁) 

စီရငထ် ံိုားတွင် အယူခ ံ တရ ာ ားပပ ြိုင် ဒေေါ် ညွန့််ညွန့််တင် စွွဲဆ ိုဒသာ အမှုသည် ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် 

ဒကျာ ်လွန်ားခခင်ား ရှ မရှ  အဓ က သံိုားသပ်ဆံိုားခြတ ်ရန် ခပဿ နာ ဒပေါ် ဒပါကဒ်န ဒ ကာ င်ား၊ ကာလ စည်ားကမ်ား 

သတ် ခပဿ နာ သည ် အမှုတစ်ခိုလ ံိုားဆံိုားခြတ ်ရန် အဒရားပါဒသာ ခပဿ နာ ခြစ်ဒ ကာ င်ား မူလရံိုားက ဆံိုားခြတ ်

ရန် ပျက်ကကွ်ခွဲ့်လျှ င ် ခြစဒ်စ၊ သ ို့်တည်ားမဟိုတ် မာှ ားယွင်ားဆံိုားခြတ ်ခွဲ့်လျှ င် ခြစ်ဒစ အမှုတွင် ထ င်ရာှ ားဒပေါ် 

ဒပါက၍် ဝန်ခံပပာီး အချက် ခြစ်ဒနလ ျှင် ဒနာ က်ဆံိုားအယူခံရံိုားက ဆံိုားခြတ ်န ိုင်သည်ဟို ထ ံိုားြွွဲှေ့ဆံိုားခြတ ်ထာ ား 

ဒ ကာ င်ား၊ ယခိုအမှုတွင်လည်ား တရ ာ ားလ  ို၏ အဆ ိုလွှာ အရပင် ၎င်ားနစ်နာခွဲ့်သည ် ဆ ိုခခငာ်းမှာ ၂ ၁-၂-၂၀၀၆ 

ရကဒ်န့်မ ှ စတင်ဒ  ကာ င်ား ဒပေါ် ဒပါကဒ်နပပီား တရ ာ ားစွွဲဆ ိုသည်မှာ ၂၀၀၈ ခိုနှစ ် ဧပပီလတ ွင်ခြစရ်ာ ကာ လ 

စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာ ်လနွ် ဒ နသည့်် အဒခခအဒနခြစ်၍ မူလခ ရ ိုင် တရ ာ ားရံိုားဒတ ာ ်က နစ်နာဒ ကားဒင ွ

ဒေေါ် လ ာ ၁၀၀၀၀ ဒပားရန် ချမှတ ်ခွဲ့်ခခင်ားမှာ မာှ ားယွင်ားဒ ကာ င်ား၊ သ ို့်ပါ၍ ရန်ကိုန်အဒရှှေ့ပ ိုငာ်းခရ ိုင် တရ ာ ားရံိုား 

ဒတ ာ ်၏ ၂ ၀-၁-၂၀၁၆  ရက်စွွဲပါ စီရငခ်ျက်နှင့်် ေီကရီက ို ပယ်ြျက်၍ အဆ ိုလွှာက ို စရ တ်နှင့််တကွ ပလ ပ် 

ဒပားပါရန် ဒြာ ်ခပဒလျှာ ကထ် ာ ားသည်။ 

  အယူခ ံ တရ ာ ားပပ ြိုင်ဘ က်မ ှ တင်ခပရာ တွင ် မူလရံိုား ေကီရီက ို အတည ်ခပြို ဒပားရန ် အယူခ ံ

တရ ာ ားပပ ြိုင်က ရန်ကိုန်အဒရှှေ့ပ ိုင်ားခရ ိုင် တရ ာ ားရံိုား၊ တရ ာ ားမဇာရီမှု အမှတ် ၅၇/၂၀၁၆ က ို ြွင့််လှစ်ခွဲ့်ရာ 

မူလရံိုား တရ ာ ားရံှုားခြစ်သူ အယူခံ တရ ာ ားလ ိုက ေီကရီကျဒငွက ို အရစ်ကျဒပားအပ်ရန ် ဒလ ျှာ က်ထာ ားသခြင့်် 

မူလတ ရာ ားရံိုားက ခွင့််ခပြို ပပီား လ စဉ်အရစ်ကျ ဒပားဒချ ခွဲ့်ရာ ယခို အယူခံတရာ ားပပ ြိုငဘ်က်မှ ေီကရီ ကျဒင ွက ို 

အခပည့််အဝ  လ က်ခရံရှ ပပာီးခြစ၍်  မူလရံိုား  ေီကရီက ို  ပ တ်သ မ်ားလ  ိုက်သည့််  အဒခခအဒန  ရှ ဒနပါဒ ကာ င်ား၊  

        

၁။       ၁၉၉၁ ခိုနှစ် ၊ ခမနမ်ာန ိုင်ငံတရာားစီရငထံ်ိုား ၊ စာ - ၁၆၆ 



ကိုမပဏီမျာ ားက ို လ က်ဒတွှေ့ဒဆာ င်ရွက်ရာ တွင် ကိုမပဏအီချင်ားချင်ား စာ ချြို ပ် ချြိုပဆ် ိုရာ၌ ေါရ ိုက်တာ မျာ ားက 

သာ ဒဆာ င်ရွက်ရမည်ဟို ဥပဒေအရ ခြစ်ဒစ၊ ဥပဒေနှင့််အညီ သတ်မှတ ်ဒသာ နည်ားဥပဒေ အရ ခြစ်ဒစ 

သတ်မှတ ်ခခင်ား မရှ ဒ ကာ င်ား၊ အယူခံတရာ ားလ ိုသည ်မလူ ရံိုား၌ ေီကရီက ို အယူခ ံတင်ထ ာ ားဆွဲခြစ်ရာ အယူခ ံ

တရ ာ ားပပ ြိုင် ဘက်မ ှ ြွင့််လ ှစဒ်သာ တရာ ားမဇာရီမှု အမှတ် ၅၇/၂၀၁၆ က ို ဆ ိုင်ားငံ့်ဒပားရန ် တရ ာ ားလွှတ်ဒ တာ ် 

သ ို့် ဒလ ျှာ က်ခငွ့််ရှ သလ  ို မူလခ ရ ိုင် တရ ာ ားရံိုားတွင်လည်ား အယူခံ တင်ထ ာ ား၍ အ ယူခံလွှာ က ို လ က်ခ ံကာ ားနာ 

ရန် ဆံိုားခြတ ်ထာ ားသည်ဟို တင်ခပပပီား ဇာ ရီမှုက ို ဆ ိုင်ားငံ့်ထာ ားန ိုင်ရန် အခွင့််အဒရား ရရှ ဒ ကာ င်ား၊ သ ို့်ဒသာ ်

အဆ ိုပါ အခွ င့််အဒရားက ို အ သံိုားမခပြို ဘွဲ ေီကရီဒငွက ို အရစ်ကျ ဒပားဆပ်ခွင့််ခပြို ရန် ဒလ ျှာ က်ထာ ားပပာီး အဒ က 

ဒပားဆပ်ခခင်ားခြစ်ရာ ဤ သ ို့်ဒသာ အဒခခအဒနတ ွင ် ဤအယူခံလွှာ က ို တရ ာ ားလွှတဒ်တ ာ ်က ပလ ပ်ရန်သာ 

ရှ ပါဒ ကာ င်ား ပဏာ မ တင်ခပဒ ကာ င်ား၊ အခငင်ားပာွ ား ကိုမပဏီနှစ်ခိုက သက်ဒသခ ံ “ခ” အရ ယခင ် ပထ မ 

အကက မ ်ပဋ ညာ ဉ်ချြို ပ်ဆ ိုပပီား ဒဆာ င်ရွက်ခွဲ့် ကရာ တွင ်အယူခံတရာ ားလ ိုဘက်မှ ခမတ်ထ ွဋ်ဆ ိုသူကလက်မှတ် 

ဒရားထ  ိုားဒဆာ င်ရွက်ခွဲ့်ပပာီး ၎င်ားပိုဂ္ ြိုလ ်သည် မန်ဒနဂျာလ ာ ား၊ အဒထဒွထ ွမနဒ်နဂျာ လ ာ ား မသ ပါဟို အယူခံ 

တရ ာ ားလ ိုဘက်မှ က ိုယ်စာားဒဆာ င်ရွက်သူ ဦားသက်ဦားက ရံိုားဒရှှေ့တ ွင ် ထ ွက်ဆ ိုခွဲ့်ဒ ကာ င်ား၊ ယင်ားသက်ဒသ ခံ 

“ခ” စာ ချြို ပ်အရ ဒဆာ င်ရွက်သည့်် က စစရပ်သည် အထ စ်အဒငါ ့်မရှ  ပပီားဒခမာ က်ခွဲ့်သည်က ိုလည ်ား ဝန်ခံထာ ား 

ဒ ကာ င်ား၊ မလူ ရံိုားသည် အယူခ ံ တရ ာ ားလ ို၏ ကိုမပဏီမှ ခပန် ကာ ားထ ာ ားဒသာ သက်ဒသခ ံ “ဍ” နှင့်် 

သက်ဒသခ ံ “$” ပါ အဒ ကာ င်ား ကာ ားစာ ဒြာ ်ခပချက်မျာ ားအရ သက်ဒသခ ံ “ဏ ” အဒရာ င်ားပဋ ညာဉ ်

စာ ချြို ပ် ချြို ပ်ဆ ိုခခငာ်းနှင့်် ပတ်သက်၍ နှစြ်က်အခင င်ားမပွာားဒ ကာ င်ား သံိုားသပ်ခွဲ့်သလ ို ယင်ားစာ ချြို ပ်အရ 

အဒမရ  ကန်ဒေေါ် လ ာ ၁၀၀၀၀ က ို လ ွှွဲဒခပာ င်ားဒပားမှုအဒပေါ် လ က်ခရံရှ ခခင်ား ရှ မရှ  အတ အလ င်ား ခငင်ားဆန ်

ဒချ ပထ ွက်ဆ ိုထာ ားခခင်ား မရှ ဟို မူလရံိုားမ ှ သံိုားသပ်ခွဲ့်ခခင်ားသည် အယူခံတရာ ားလ ိုဘက်မ ှ ဒပားပ ို့်ဒသာ စာရွက ်

စာ တမ်ားမျာ ားက ို သံိုားသပ်ပပာီး မူလရံိုားက ဆံိုားခြတ ်ခွဲ့်ခခင်ားခ ြစ်ဒ ကာ င်ား၊ ၎င်ားခပင် မူလရံိုားက အ ယူခံ တရ ာ ားလ ို 

၏ က ိုယ်စာားလ ှယ် ဦားသက်ဦား၏ ထ ွက်ဆ ိုချက် တစ်ခိုတ ည်ားသာရ ှ ပပီား ထ  ိုဒချပထ ွက်ဆ ိုချက်အဒပေါ် 

ဒထ ာ က်ခသံည့်် သက်ဒသတစ်စံိုတစ်ရာ က ိုမျှ တငခ်ပန ိုင်ခခင်ား မရှ သည့််ခပင ် စာရွကစ်ာ တ မ်ား အဒထ ာ က ်

အထ ာ ားလည ်ား တ ကျဒ သချာ စွာ တင်ခပခ ခင်ား မရှ သည့်် အဒခခအဒနတ ွင် တရ ာ ားပပ ြိုင်၏ ထ ိုဒချချ က်မနှ်သည ်

ဟို တစ်ထ စ်ချ မှတ်ယ၍ူ မရန ိုငဟ်ို သံိုားသပ်ခခင်ားမှာ လ ည်ား မှန်ကန်လျ က်ရှ ဒ ကာ င်ား၊ သ ို့်ခြစ်ပါ၍ အယူခံ 

တရ ာ ားလ ို၏ အယူခံလွှာ က ို စရ တ်နှင့််တက ွပလ ပ်ဒပားပါရန် ဒြာ ်ခပဒလျှာ က်ထာ ားသည်။ 

  အမှုတွွဲ ဒပေါ် ဒပါကခ်ျက်မျာားက ို ဒလ ့်လာ ရာ တွင် မူလရံိုား တရ ာ ားလ ိုနှင့်် တရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီ 

နှစခ်ိုသည် ယခင်ကလညာ်း အချင်ားခြစ်ပစစည်ား အဒ ရာ င်ားအဝယ် ခပြို လ ိုပ်ခွဲ့်ပပီား ဒချ ာ ဒမွှေ့ဒအာ ငခ်မင်စာွ 

အဒရာ င်ားအဝယ် ခပြို လ ိုပ်ခွဲ့် ကဒ ကာ င်ား ဒပေါ်ဒ ပါက်သည်။ ယခိုအကက မသ်ည် ေိုတ ယအကက မခ်ြစ်ပပာီး ပထ မ 

အကက မ်က ချြို ပ်ဆ ိုသည့်် သက်ဒသခံ “ခ” Sales Contract တွင် ဦားခမတထ် ွဋ်ဆ ိုသူနှင့်် ချြို ပ်ဆ ိုပပီား ေိုတ ယ 

အကက မတ်ွင် Johnny Yeung ဆ ိုသူနှင့်် ချြို ပ်ဆ ိုသည်က ို ဒတ ွှေ့ရသည်။ ေိုတ ယအကက မ ် အဒရာ င်ားအဝ ယ် 

ခပြို လ ိုပ်သည့်် ပဋ ညာ ဉ်အရ  တရ ာ ားလ ို ကိုမပဏီက ဒငွပ ို့်သည်မှာ Yeung wing Regina ဒဟာ င်ဒကာ င်သ ို့် 

ဒပားပ ို့်သည်က ို ၂ ၂-၁-၂၀၀၆ ရက်စွွဲပါ သက်ဒသခ“ံဂ” ဒငွပ ို့်လ ွှာ အရ ဒတ ွှေ့ရှ ရသည။် အမှုတွွဲပါ သက်ဒသခ ံ

“၂ ” ခြစ်ဒသာ ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် ကိုမပဏီလ ီမ တက်၏ သင်ားြွွဲှေ့မှတ်တ မ်ား၌ Johnny Yeung သည ်

မည်သည ့်် ဒနရာ တွင်မှ ပါဝင်ခခင်ားမရှ ဘွဲ ၎င်ား၏ြခင်သာ ဂရင်ားဆာ ကယ်လ် ကိုမပဏီလီမ တက်တ ွင်ရှ ခွဲ့်ပပီား 

၂၀၀၆ ခိုနှစက်ပင ် ထ ွက်သာွ ားခွဲ့်ဒ ကာ င်ား ဒပေါ် ဒပါကသ်ည်။ သက်ဒသခ ံ “င” မ ှ “ဌ” အထ  ပါ Email 

အခပန်အလ ှန ် ဆက်သယ်ွမှု မျာ ားက ို  ကည့််လ ျှင် Email  အာ ားလံိုားသည် တရ ာ ားလ ို ကိုမပဏီနှင့်် Johnny 

Yeung တ ို့်၏ ဆက်သယ်ွမှုမျာ ားသာ ခြစ်သည်က ို ဒတှွေ့ရသည်။ 

  သ ို့်ခြစ်ရာ တရာ ားလ ို ကိုမပဏီသည် စာ ချြို ပ် ချြိုပ်ဆ ိုခခင်ား၊ အခပန်အလ ှန ် ဆက်သယ်ွခခင်ားတ ို့် 

က ို Johnny Yeung ဆ ိုသူနှင့်် ဒဆာ င်ရွက်ခွဲ့်ပပာီး တရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီအဒပေါ် တရ ာ ားစွွဲဆ ိုသည့်် သဒဘာ ရှ  



သည်က ို ဒတ ွှေ့ရသည်။ ထ  ို့်ခပင် Johnny Yeung သည် တရ ာ ားပပ ြိုင ် ကိုမပဏီ၌ အဆံိုားအခြတ ် ဒပားန ိုင်သည့်် 

ပိုဂ္ ြိုလ ်ခြစ်ဒ ကာ င်ားက ို လည်ား ဒကာ င်ား၊ တရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီက က ိုယ်စာားလ ှယ် လ ွှွဲအပ်ထာ ားသခူြစ်ဒ ကာ င်ား 

က ို လ ည်ားဒကာ င်ား တရာ ားလ  ိုဘကမ်ှ တင်ခပန ိုင်ခခင်ား မရှ သည်က ို ဒတ ွှေ့ရသည။် တရ ာ ားလ  ို ကိုမပဏီနှင့်် 

တရ ာ ားပပ ြိုင ် ကိုမပဏီတ  ို့် ဒအာ င်ခမင်စာွ အဒရာ င်ားအဝယ် ခပြို ခွဲ့်ဒသာ ပထ မအကက မ ် စာ ချြိုပ်ခ ြင့်် ဒဆာ င်ရွက် 

သည့်် အချ  န်က တရာ ားလ ို ကိုမပဏီ ဒငွဒပားပ ို့်သည်မှာ အမ်အမ်စပီီဘဏ်သ ို့် ဒပားပ ို့်ခခင်ားခြစဒ် ကာ င်ား၊ တရာ ား 

ပပ ြိုင် ကိုမပဏီ၏ အဒထ ွဒထ ွက ိုယ်စာားလ ှယ်အခြစ် အစစခ်ံသူ ဦားသက်ဦား၏ ထ ွက်ချက် ခပန်လ ှန်စစ်ဒမားရ ာ 

တွင် ဒပေါ်ဒပါကပ်ပီား အခငင်ားမပာွ ားသည်က ို ဒတ ွှေ့ရသည။် သ ို့်ခြစ်ရာ Johnny Yeung သည ် ၎င်ား၏ြခင်က 

တရ ာ ားပပ ြို င ် ကိုမပဏီနှင့်် ပတ်သက်ခွဲ့်ြူားသည့်် အဒခခအဒနက ို အခွင့််ဒကာ င်ား ယူ၍ ဒဆာ င်ရွက်သည်ဟို 

ဆ ိုန ိုင်ဒပသည ်။ 

  ယင်ားအချက်နှင့်် စပ်လျ ဉ်ား ၍ ဒလ ့်လာ ရာ တွင် သက်ဒသခ ံ “စ-၁” ၂ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွွဲပါ 

Email တွင် Johnny Yeung က ၎င်ားသည် တရိုတ်န ိုင်ငံသ ို့် ခွင့််ခပန်သာွ ားဒ ကာင်ား၊ သွငာ်းကိုန်ထိုတ ်ကိုန် 

မန်ဒနဂျ ာ ဦားဝငာ်းချ  ြိုက ို တာ ဝန်ဒပားခွဲ့်ဒ ကာ င်ား၊ ၎င်ား၏ြခင်နှင့်် ဦားဒလ ားနှစ်ဦားစလ ံိုား ခမန်မာ န ိုင်ငံတွင် ရှ ဒန 

ဒ ကာ င်ား၊ သင်က ဘာ ဒ ကာ င့််ြိုန်ားမဒခေါ်ပါလွဲ သ ို့်မဟိုတ် က ိုဝင်ားချ  ြိုက ို မဒခေါ်ပါသလ ွဲဟို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ 

ယခို သင်လိုပ်ရမည ့်် အလ ိုပ်မာှ က ိုဝင်ားချ  ြိုက ို ယခိုပင ် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ရမည် ခ ြစ်သည်ဟို လ ည်ားဒကာ င်ား 

ဒြာ ်ခပထာ ားသည် က ို ဒတ ွှေ့ရသည်။ သက်ဒသခ“ံဆ-၁” ၃-၆-၂၀၀၆ ရက်စွွဲပါ Email တွင်လ ည်ား Johnny 

Yeung က မည်သည ့််က စစ၊ မည်သည ့်် အဆင့််သ ို့် ဒရာ က်ဒနဒ ကာ င်ား က ိုဝင်ားချ  ြိုနှင့်် ဆက်သယ်ွပါဟို 

ဒြာ ်ခပချက်မျာ ား ရှ သည်က ိုဒတ ွှေ့ရသည်။ သ ို့်ခြစ်၍ Johnny Yeung က ၎င်ားသည ်တရာ ားပပ ြို င ်ကိုမပဏတီွင် 

တာ ဝန်ရှ သ ူ တစ်ဦားအခြစ် ယံို ကည်ဒစရန် ဒဆာ င်ရကွ်သည်ဟို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ တရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏတီွင် 

တာ ဝန်မရှ ဒတာ ့်သည့်် ၎င်ား၏ြခင်က ို အသံိုားချ၍ ဒဆာ င်ရွက်ချက် ရှ ခွဲ့်သည်ဟို လ ည်ားဒကာ င်ား သံိုားသပ်ရ 

သည်။ ထ  ိုခပင ်တရ ာ ားလ ိုကိုမပဏီသည် Johnny Yeung တစ်ဦားက ိုသာ ဆက်သယ်ွခွဲ့်ပပာီး Johnny Yeung 

က ညွှန် ကာ ားဒသာ တရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီမ ှသွငာ်းကိုန်၊ ထ ိုက်ကိုန်မနဒ်နဂျ ာ က ိုဝင်ားချ  ြိုက ို ၃-၁-၂၀၁၆ ရက်စွွဲ 

ပါအဒရာ င်ားပဋ ညာ ဉ်တွင် ပါရှ ပပာီးခြစသ်ည့်် ြိုန်ားနံပါ တ်မျ ာ ားခြင့်် ဆက်သယ်ွခွဲ့်ဒ ကာင်ားက ို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ 

ဆက်သယ်ွရန ် ကက ြိုားစာားခွဲ့်ဒ ကာ င်ားက ို လ ည်ားဒကာ င်ား တင်ခပန ိုင် ခခင်ား မရှ သခြင့်် တရ ာ ားလ ို ကိုမပဏီက ိုယ် 

တ ိုင်က Johnny Yeung တစ်ဦားတည ်ားက ိုသာ ဦားတည်ဒ ဆာ င်ရွက်ခွဲ့်ဒ ကာ င်ား ဒတ ွှေ့ရသည်။ Johnny 

Yeung ဘက်မ ှ ပျက်ကကွ်မှုမျာ ား ရှ ခွဲ့်ရာ ယင်ားအဒခခအဒနမျ  ြိုားတ ွင် တရာ ားလ ို ကိုမပဏီသည် တရာ ားပပ ြိုင် 

ကိုမပဏီထ ံ ဆက်သယ်ွ၍ ဒမားခမန်ားခခင်ား စာ ချြို ပ်က ို အတည ်ခပြို ခခ င်ားတ ို့် ဒဆာ င်ရကွ်သင့််ဒပသည ်။ ယင်ားသ ို့် 

ဒဆာ င်ရွက်ရန် ပျက်ကကွ်ခခင်ားသည် ပိုဂ္ ြိုလ ်ဒရားက ို အဒခခခံသည ့်် က စစရပ ် ခြစ်သည်ဟို ဒြာ ်ခပဒနသကွဲ့်သ ို့် 

ရှ သည်က ို ဒတ ွှေ့ရသည်။ 

  ဤ ဒနရ ာတွင် တရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီ၏ ဒခါငာ်းစာီးပါဒသ ာ စာ ရွကစ်ာတမ်ားမျာ ားက ို အသံိုားချ 

ဒဆာ င်ရွက်ခခင်ားရှ ရာ Johnny Yeung သည် ယခငက် တရ ာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီ၌ ၎င်ား၏ြခင်က တာ ဝန်ရှ သ ူ

တစ်ဦားအခြစ ် လ ိုပ်က ိုင်ခွဲ့်ြူားသည့်် အဒခခအဒနအရ ကို မပဏီမှ ယင်ားစာ ရွကစ်ာ တမ်ားမျာ ားက ို အလ ွယ်တကူ 

ရရှ န ိုင်သည်ဟိုလည ်ား ဆ ိုန ိုင်ဒပသည ်။ 

  တရ ာ ားလ ိုကိုမပဏီ အာ ားက ိုားအာ ားထာ ားခပြိုဒ သာ ၃-၁-၂၀၁၆ ရက်စွွဲပါ အဒရာ င်ား ပဋ ညာ ဉ် 

စာ ချြို ပ်တွင ် တရာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီ၏ ဒခါငာ်းစာီးပါဝင်ခခင်ားမှတစ်ပါား တရ ာ ားပပ ြိုင ် ကိုမပဏီတ ွင် တာ ဝန်ရှ သူ 

တစ်ဦား၏ အမည်လ က်မတှ် တစ်စံိုတစ်ရာ ပါဝင်ခခင်ား မရှ သည်က ို ဒတ ွှေ့ရသည်။ ဒေေါ် ခငဒ် စာ ဒဝ နငှ ့််  

ဒေေါ် ဒအ ားဒအားဒသာ င ်ား  ပါ၃ အ မ ှု (၂)   တွင ် တရာ ားမကကာီးမှု   စွွဲဆ ိုဒနသည့််  အဆင့််၌   တရာ ားမကကာီးမှုနငှ့််  

        

၂ ။       ၁၉၉၂ ခိုနှစ် ၊ ခမနမ်ာန ိုင်ငံတရာားစီရငထံ်ိုား ၊ စာ - ၂ ၀ 



သက်ဆ ိုင်အကျံြိုားဝင်သည့်် သူက ိုသာ ထ ည့််သွင်ားစွွဲဆ ိုရမည် ခြစ်သည်။ တရာ ားမကကာီးမှုနငှ့်် မည်သ ို့်မျှ 

သက်ဆ ိုင်အကျံြိုားဝင်ခခင်ား မရှ သအူာ ား ထ ည့််သွင်ားစွွဲဆ ိုခွင့်် ဒတ ာ င်ားခခံခင်ားက ို ခွင့််မခပြို န ိုင်ဒပဟို ဆံိုားခြတ ်ပပီား 

ယင်ားအမှုမ ှ တရ ာ ားပပ ြိုင်၏ ခင်ပနွ်ားက ို တရ ာ ားပပ ြိုင်အခြစ် ထ ည့််သွင်ားစွွဲဆ ိုရန ် မလ  ိုဟို သံိုားသပ်ဆံိုားခြတ ်ခွဲ့် 

သည့်် ခြစ်စဉ်တစ်ရပ်က ို သတ ခပြို မ သည်။  

  ယခိုအမှုတွင် တရ ာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီသည် မ မ ကိုမပဏီမှ တာ ဝန်ရှ သူတစ်ဦား သ ို့်မဟိုတ် မ မ  

ကိုမပဏီ၏ က ိုယ်စာားလ ှယ်တစ်ဦား၏ ဒဆာ င်ရွက်မှုမဟိုတ်ဒသာ ပဋ ညာ ဉ်ဒြာက်ြျက်မှုအတွက် တရ ာ ားရံှုား 

အခြစ ်ဒရာ က်ရှ ရခခင်ားသည် တရ ာ ားမျှတ မှု ရှ သည်ဟို ဆ ိုန ိုင်မည် မဟိုတ်ဒ ပ။ တရာ ားလ ို ကိုမပဏီ အဒနခြင့်် 

Johnny Yeung အဒပေါ်တွင်သာ တရာ ားမကကာီးမှု စွွဲဆ ို၍ အဒရာ င်ားပဋ ညာ ဉ်အရ ဒပားဒချ ထ ာ ားဒသာ 

ကက ြိုတ င်ဒငွနှင့်် နစ်နာဒ ကားတ  ို့်က ို ဒတ ာ င်ားဆ ိုသင့််ဒပသည်။  

  ထ  ိုအဒ ကာ င်ားမျာ ားဒ ကာ င့်် မူလရံိုား၏ ခငင်ားချက်အမှ တ် ၂ ပထ မပ ိုင်ားက ို တရ ာားလ ိုသည ်

တရ ာ ားပပ ြိုင် ကိုမပဏီက ထ ိုတ်လ ိုပ်ဒသာ မကျည ်ားဒြျာရ်ည်ဗူားဝယ်ရန် စာ ချြို ပ် ချြိုပ်ဆ ိုပပီား ၂ ၂-၁-၂၀၁၆ ရက ်

ဒန့်က အဒမရ  ကန် ဒေေါ်လာ ဒငွ ၁၀၀၀၀ က ို တရ ာ ားပပ ြိုင်ထ ံ ဒပားဒချ ခွဲ့်သည်မှာ မမှန်ဟို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ 

ခငင်ားချက်အမှတ် ၂ ၏ ေိုတ ယပ ိုင်ားက ို တရ ာ ားပပ ြိုင ် ကိုမပဏီနှင့်် စာ ချြိုပ် ချြို ပ်ဆ ိုခွဲ့်ခခင်ား မရှ သခြင့်် တရ ာ ားလ  ို 

ကိုမပဏီမ ှ မည်သည ့််ဒငွဒ ကား တစ်စံိုတစ်ရာ မျှ ရယခူွဲ့်ခခင်ား မရှ သည့််အတွက ် ဒငွခပန်ဒပားရန်အဒ ကာ င်ား 

မဒပေါ် ဒပါက ် ဆ ိုသည်မှာ မှန်သည်ဟို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ ခငင်ားချက်အမှတ် ၃ က ို တ ရာ ားလ ိုသည် တရာ ားပပ ြိုင ်

ထ ံမ ှ စာ ချြို ပ်အရ ဒပားထာ ားဒသာ နစ်နာဒ ကားဒငွနှင့်် ဒလ ျာ ်ဒ ကားရထ  ိုက်သည်မှာ မမှန်ဟို လ ည်ားဒကာ င်ား၊ 

ခငင်ားချက်အမှတ် ၄ က ို တရ ာ ားလ ိုသည ် တရ ာ ားပပ ြိုငထ် ံမှ မည်သည ့်် သက်သာခွင့််မျှ မရထ  ိုက်ဟိုလည်ား 

ဒကာ င်ား ခပင်ဆင်ဒခြဆ ိုလ ိုက်သည်။  

  ဤ အယူခံမှုက ို ခွင့််ခပြို သည်။ ရန်ကိုန်အဒရှှေ့ပ ိုငာ်းခရ ိုင် တရ ာ ားရံိုား၏ ၂ ၀-၁-၂၀၁၆ ရက်စွွဲပါ 

စီရငခ်ျက်နှင့်် ေီကရီက ို ပယ်ြျက်၍ မူလရံိုား တရ ာ ားလ ို၏ အဆ ိုလွှာ က ို စရ တ်နငှ့််တက ွပလ ပ်သည်။ 

  ဒရှှေ့ဒန ခ ၁၀၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ ်သည်။  

(ဒအာင်န ိုင)် 

တရ ာ ားသကူကီား 

ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းဒေသကကီားတရ ာ ားလွှတ ်ဒတာ ်

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 


