
 

 
 

တရာားမဆ ိုင်ရာ (စီရငခ်ျကပ်ံိုစံ)၁၇။  

 

 

 

 

 

ရနက်ိုနတ် ိုငာ်းဒေသကကာီးတရာားလွှတဒ်တာ် 

                           ၂၀၁၆ ခိုနစှ၊် တရာားမပထမအယခူမံှုအမတှ ် ၃၉ ။ 

        ၂၀၁၁ ခိုနှစ၊် တရာားမကကီားမှုအမှတ် ၁၂၃၆ တွင် ချမျတ်ဒသာ ၂၀၁၅ ခိုနှစ၊် န ို၀င်ဘာ လ ၁၉ ရက ်

ဒနေ့စွွဲပါ ရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုား၏ အမ နေ့်နှင့််ေီကရီအဒပေါ် အယူခံမှု။ 

 

               ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်            နှင့််                      ဒေါက်တာမင်ားမင်ား 

            အယူခံတရာားလ ို          အယူခံတရာားပပ ြိုင ်

အယူခံတရာားလ ိုအတွက် - ဦားဒမာင်ဒမာင်ဒကျာ်လင်ား၊တရာားလွှတဒ်တာဒ်ရှှေ့ဒန။ 

အယူခံတရာားပပ ြိုင်အတွက် - ဒေေါ်ည ြိုည ြိုစန်ား၊ တရာားလွှတ်ဒတာဒ်ရှှေ့ဒန။ 

 

စရီငခ်ျက ်

                                                        ဒနေ့စွွဲ၊  ၂၀၁၇ ခိုနှစ၊်  မတ်  လ    ၁၀   ရက်။ 

   

  အမှုမှာ ရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုား၏ ၂၀၁၁ ခိုနှစ ်တရာားမကကာီးမှုအမှတ-် ၁၂၃၆ 

အမှုတွင ် မူလရံိုားတရာားလ ို (ယခိုအယူခံတရာားလ ို) ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်မှ တရာားလ ိုပပြိုလိုပ်၍  မူလရံိုားတရာားပပ ြိုင် 

(ယခိုအယူခံတရာားပပ ြိုင်) ဒေါက်တာမင်ားမင်ားအဒပေါ် စကပ်စစည်ားတန်ဘ ိုားကျနဒ်ငွ အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ 

US$ ၁၁၅၈၇၁ နှင့်် နစ်နာဒ ကားဒငွ အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ US$ ၃ဝဝဝဝ စိုစိုဒပါင်ား အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ 

US$ ၁၄၅၈၇၁ (သ ိုေ့မဟိုတ်) FEC ၁၄၅၈၇၁ သ ိုေ့မဟိုတ် ပမန်မာဒငွကျပ် ၁၁၆၆၉၆၈ဝဝ /- ရလ ိုမှုပြင့်် 

စွွဲဆ ိုထာားဒသာ အမှုပြစ်သည်။ ရံိုားဒတာ်မှ အဆ ိုလွှာနငှ့်် ဒချပလွှာတ ိုေ့အဒပေါ် မူတည်၍ တရာားလ ိုစွွဲဆ ိုမှုသည် 

အမှုပံိုစ ံ မှန်ကန်ပခင်ားမရှ ဆ ိုသည်မှာ မှန်သလာား၊ တရာားလ ိုသည် တရာားပပ ြိုင်ထံမ ှ စကပ်စစည်ားတန်ဘ ိုားဒငွ 

အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၁၁၅၈၇၁ နှင့်် နစ်နာဒ ကားဒငွ အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၃ဝဝဝဝ စိုစိုားဒပါင်ား 

အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၁၄၅၈၇၁ ရထ ိုက်သည်ဆ ိုသည်မှာ မှန်သလာား (သ ိုေ့မဟိုတ်) တရာားလ ိုသည် 

တရာားပပ ြိုင်ထံမ ှ စက်ပစစည်ားဘ ိုားကျန်ဒငွ အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၆၃၆၃၈ သာရှ သည်မှာ မှန်သလာားနှင့်် 

တရာားလ ိုသည ် မည်သည့််သက်သာခွင့််က ို ရထ ိုက်ပါသနည်ား တ ိုေ့က ို ထိုတ်နှုတ်ပပီား ပငင်ားချက်အမှတ်(၁) 

အာား ပဏာမပငင်ားချက်အပြစ် ဦားစာွ ကာားနာပပီားဒနာက် အမှုအာား ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ခွဲ့်သည။် 

ထ ိုဒနာက် တရာားလ ို၊ တရာားပပ ြိုင်နှင့်် နှစဘ်က်သက်ဒသမျာားအာား စစဒ်ဆား ကာားနာပပီားဒနာက် အမှုအာား 

မူလရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုားမှ “သ ိုေ့ပြစ်၍ သက်ဒသခ ံ (က) /(၁) စာချြိုပ်တွင ်

ဝယ်သူဒနရာတွင် ဒေါက်တာမင်ားမင်ားက လက်မတှ်ဒရားထ ိုား ဝယ်ယူပခင်ားမှာ ပိုဂ္ ြိုလတ်စ်ဦားအဒနပြင့်် 



 

 
 

ဝယ်ယူပခင်ားမဟိုတ်ဘွဲ ကိုမပဏီအဒနပြင့်် ဝယ်ယူဒ ကာင်ား ဒပေါ်ဒပါကဒ်နဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ိုက 

ဒေါက်တာမင်ားမင်ားက ိုသာ တရာားပပ ြိုင်အပြစထ်ာားရှ ပပီား စကပ်စစည်ားတန်ဘ ိုားဒငွ ဒတာင်ားခရံာ TOP 

MYANMAR GARMENT (MRG) CO., LTD က ို တရာပပ ြိုင်အပြစ် ထည့််သွင်ား တရာားစွွဲဆ ို 

ထာားပခင်ားမရှ သပြင့်် တရာားလ ိုဒတာင်ားခဒံသာ သက်သာခွင့််က ို ဒပားန ိုင်မည်မဟိုတ်ဒ ကာင်ား၊ ထ ိုဒ ကာင့်် 

တရာားလ ို၏ အဆ ိုလွှာက ို စရ တ်နှင့််တက ွ ပလပလ် ိုက်သည်ဟူ၍ (၁၉-၁၁-၂၀၁၅) ရက်စွွဲပြင့်် အမ နေ့် 

ချမှတ်ခွဲ့်သပြင့်် ဤအယူခံမှုက ို တင်သွင်ားလာပခင်ားပြစသ်ည်။  

 

  အယူခံတရာားလ ို၏ဒရှှေ့ဒနက သက်ဒသခံ(ဂ) (၁၈-၅-၂၀၁၁)ရက်စွွဲပါ အဒ ကာင်ား ကာားစာ 

နှင့်် သက်ဒသခ ံ(ဃ) (၃၀-၅-၂၀၁၁) ရက်စွွဲပါ အဒ ကာင်ားပပန် ကာားစာတ ိုေ့အရ သက်ဒသခံ (က)        (၂၉-

၈-၂၀၁၀) ရက်စွွဲပါ စကပ်စစည်ား အဒရာင်ားအဝယ်စာချြိုပ်မှာ ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်နှင့်် ဒေါက်တာမင်ားမင်ားတ ိုေ့ 

လူပိုဂ္ ြိုလ်အချင်ားချင်ား ပပြိုလိုပ်ချြိုပ်ဆ ိုဒသာ စာချြိုပ်ပြစ်ဒ ကာင်ား၊ ယင်ားသက်ဒသခံ (ဂ) (၁၈-၅-၂၀၁၁) 

ရက်စွွဲပါ အဒ ကာင်ား ကာားစာနှင့်် သက်ဒသခ ံ (ဃ) (၃၀-၅-၂၀၁၁) ရက်စွွဲပါ အဒ ကာင်ားပပန် ကာားစာတွင် 

ကိုမပဏီအချင်ားချင်ား ချြိုပ်ဆ ိုဒ ကာင်ား တစ်လံိုားတစ်ပါေမျှ မပါရှ ဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခံဥပဒေပိုေ်မ- ၉၁၊ 

ဥပမာ(က) တွင် ပဋ ညာဉတ်စ်ခိုသည် ဒပားစာအမျာားတွင်ပါရှ လျှင် ထ ိုပဋ ညာဉပ်ါရှ ဒသာ ဒပားစာအာားလံိုား 

က ို သကဒ်သထင်ရှာား တင်ပပရမည်ဟူ၍ ပပဌာန်ားထာားဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခ ံ(က)/ သက်ဒသခံ (၁)    (၂၉-

၈-၂၀၁၀) ရက်စွွဲပါ စက်ပစစည်ားအဒရာင်ားအဝယ်စာချြိုပ်မှာ ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်နှင့်် ဒေါက်တာမင်ားမင်ားတ ိုေ့ 

လူပိုဂ္ ြိုလ်အချင်ားချင်ား ပပြိုလိုပ်ချြိုပ်ဆ ိုဒသာ စာချြိုပ်ပြစ်ဒ ကာင်ား အမှုတွွဲတွင် အထင်အရှာား ဒပေါ်ဒပါက် 

ဒနပါလျှက်နငှ့်် မူလရနက်ိုနအ်ဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုားဒတာ်မှ “ သ ိုေ့ပြစ်၍ သက်ဒသခံ (က)/(၁) 

စာချြိုပ်တွင ် ဝယ်သူဒနရာတွင် ဒေါက်တာမင်ားမင်ားက လက်မတှ်ဒရားထ ိုားဝယ်ယူပခင်ားမှာ ပိုဂ္ ြိုလ်တစ်ဦား 

အဒနပြင့်် ဝယ်ယူပခင်ားမဟိုတ်ဘွဲ ကိုမပဏီအဒနပြင့်် ဝယ်ယူဒ ကာင်ား ဒပေါ်ဒပါကဒ်နဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ိုက 

ဒေါက်တာမင်ားမင်ားက ိုသာ တရာားပပ ြိုင်အပြစထ်ာားရှ ပပီား စကပ်စစည်ားတန်ဘ ိုားကျန်ဒငွ ဒတာင်ားခရံာ      TOP 

MYANMAR GARMENT (MRG) CO., LTD က ို တရာားပပ ြိုင်အပြစ် ထည့််သငွ်ားတရာားစွွဲ ဆ ိုထာားပခင်ား 

မရှ သပြင့်် တရာားလ ိုဒတာငာ်းခံဒသာ သက်သာခွင့််က ို ဒပားန ိုင်မည်မဟိုတ်ဒပ” ဟူ၍ အမ နေ့်ချမှတ်ခွဲ့်ပခင်ားမှာ 

ဥပဒေအရ လည်ားဒကာင်ား၊ အဒ ကာင်ားပခင်ားရာအရလည်ားဒကာင်ား လွန်စွာမာှားယွင်ား လျက်ရှ ဒ ကာင်ား၊ 

ေါရ ိုက်တာအြွွဲှေ့အစည်ားအဒဝားမတှ်တမ်ားက ို ကိုမပဏီမတှ်ပံိုတင်လက်မတှ ် ဒလျှာက်ထာားပပာီးမှသာပပြိုလိုပ် 

ခွဲ့်ဒ ကာင်ားဒပေါ်ဒပါက်သပြင့်် ေါရ ိုက်တာအြွွဲှေ့အစည်ားအဒဝားမှတ်တမ်ားသည်သက်ဒသခံ(က)(၂၉-၈-၂၀၁၀) 

ရက်ဒနေ့စွွဲပါစကပ်စစည်ားအဒရာင်ားအဝယ်စာချြိုပ် ချြိုပဆ် ိုပပီားဒနာက်ပ ိုင်ားမှသာပပြိုလိုပ်ဒ ကာင်ားအထင်အရှာား 

ဒပေါ်ဒပါကဒ် ကာင်ား(ကယွလ်နွသ် ူမစစတာဂျ  နာ်းမာတနီ ို၏ အဒမွစာားအဒမခွမံျာား ပြစ ်ကဒသာ ဒေေါ်ခငဒ်လား 

ပါ-၆ နငှ့်် မစစအယလ်နန်ာနစွမ်ာတနီပီါ-၂) ၁၉၉၆ ခိုနစှ်၊ မတစ စာ ၁၃၇၁ တွင ်“ နှစဦ်ား နှစဘ်က်ပပဒသာ 

သက်ဒသမျာားသည ် အပပ ြိုင်အဆ ိုင်ပြစ်ဒန၍ ၄င်ားတ ိုေ့ဝန်ခထံာားဒသာ အချကမ်ျာားနှင့်် 

ပြစ်ဟန်လကခဏာရှ ဒသာ အချက်တ ိုေ့က ိုဒထာက်ရှုလျက်မည်သည့််ဘက်က ပ ိုမ ိုမှန်လ မ့်မ်ည်က ို ဆံိုားပြတ်မ ှ

သာ အမှု၏မှန်ကနရ်ာက ို ဒရာက်မည်ဟို၍ ထံိုားပပြိုထာဒ ကာင်ား၊ အမှုတွွဲရှ  သကဒ်သခံချက်မျာား၊ သကဒ်သ 

ထွက်ချက်မျာားအရ မလူရံိုားတရာားလ ို ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်သည် မူလရံိုားတရာားန ိုင ် ဒေါက်တာ မင်ားမင်ားထံမ ှ

ရရန်ရှ ဒသာ စကပ်စစည်ားမျာား၏တန်ားဘ ိုားဒငွမှာ US$ ၁၁၅၈၇၁ ပြစ်ပပာီး မူလရံိုား တရာားပပ ြိုင် ဒေါက်တာ 

မင်ားမင်ားမ ှ စကပ်စစည်ားတန်ဘ ိုားကျန်ဒငွမျာား ဒပားဒချရန် ပျက်ကကွ်ခွဲ့်ဒသာဒ ကာင့်် မူလရံိုား တရာားလ ို 

ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်၏ နစ်နာဒ ကားဒငွမာှ အမရ ကန်ဒေေါ်လာ US$ ၃၀၀၀၀ ပြစ်ဒသာဒ ကာင့်် မူလရံိုားတရာားလ ို 

ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်သည် မူလရံိုားတရာားပပ ြိုင် ဒေါက်တာမင်ားမင်ားထံမှ စိုစိုဒပါငာ်း အဒမရ ကန် ဒေေါ်လာ 

US$ ၁၄၅၈၇၁ ရထ ိုက်ဒ ကာင်ား အထင်အရှာားဒပေါ်ဒပါက်ဒ ကာင်ား၊ မူလရံိုားဒတာ်၏ အမ နေ့်သည်  ဥပဒေ 

အရလည်ားဒကာင်ား အဒ ကာင်ားပခင်ားရာအရလည်ားဒကာင်ား လွန်စွာမှာားယွင်ားလျှက် ရှ ပါဒသာဒ ကာင့်် မူလ 

ရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုား ၂၀၁၁ ခိုနှစ၊် တရာားမကကာီးမှုအမှတ် ၁၂၃၆ ၏ (၁၉-၁၁-၂၀၁၅) 



 

 
 

ရက်ဒနေ့စွွဲပါ အမ နေ့်နှင့််ေီကရီအာားပယ်ြျက်၍ မူလရံိုားတရာားလ ို (ယခိုအယူခံတရာားလ ို) ဒတာင်ားဆ ိုသည့်် 

အတ ိုင်ား တရာားလ ို ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်သည် တရာားပပ ြိုင် ဒေါက်တာ မင်ားမင်ားထံမ ှ စကပ်စစည်ားတန်ဘ ိုားဒင ွ

အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၁၁၅၈၇၁ နှင့််နစ်နာဒ ကားဒငွ အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ စိုစိုဒပါငာ်း 

အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၁၄၅၈၇၁ ရထ ိုက်ဒ ကာင်ားပြင့်် အန ိုင်ေကီရီချမှတ်ဒပားပါရန် ဒလျှာကထ်ာားလာသည်။ 

 

          အယူခံတရာားပပ ြိုင်မ ှ သက်ဒသခ(ံက) သ ိုေ့မဟိုတ ် သက်ဒသခ(ံ၁) အရလူပိုဂ္ ြိုလ်အချင်ားချင်ား 

ပပြိုလိုပ်ချြိုပ်ဆ ိုဒသာစာချြိုပမ်ဟိုတ်ဘွဲ ကိုမပဏီအချင်ားချင်ား ချြိုပ်ဆ ိုဒသာစာချြိုပပ်ြစ်ဒ ကာင်ား အထင်အရှာား 

ဒတွှေ့ရှ ရဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခံ(ခ) NIVOICE (ကိုနပ် ိုေ့လွှာ) သက်ဒသခံ (ခ)၊ (စ)၊ (ဆ) စကပ်စစည်ားအဒရာငာ်း 

ဒပပစာတ ိုေ့အရလည်ား ဒရာငာ်းချသူမှာ လူပိုဂ္ ြိုလ်ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်မဟိုတ်ဘွဲ DAIHAN SEWING- MACHINE 

CO.,LTD ဟိုဒြာ်ပပထာားပပာီး မှာယူသူမာှ ဒေါက်တာမင်ားမင်ားမဟိုတ်ဘွဲ TOP MYANMAR GARMENT 

(MRG)CO., LTD ဟို ဒြာ်ပပထာားဒ ကာင်ား၊ စာချြိုပ်တငွ် ဒရာင်ားသူ အပြစ ်DAIHAN SEWINGMACHINE 

ကိုမပဏီက ိုယ်စာား ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်မှ လက်မတှ်ဒရားထ ိုားပပာီး  ဝယ်ယူသူအဒနပြင့်် TOP MYANMAR  

GARMENT ကိုမပဏီက ိုယ်စာား ဒေါက်တာ မင်ားမင်ားမ ှ လက်မတှ်ဒရားထ ိုားဒ ကာငာ်း၊ က ိုယ်စာားလှယ်လွှွဲသူ 

က ိုယ်စာား ပဋ ညာဉ်ပပြိုလိုပသ်ူ က ိုယ်စာားလှယ်သည် ပိုဂ္လ က ပဋ ညာဉ်ချြိုပ်ဆ ိုပခင်ားပြစသ်ည် (သ ိုေ့မဟိုတ်) 

က ိုယ်စာားလှယ်လွှွဲသူက ိုယ်စာား ချြိုပ်ဆ ိုပခငာ်းမျှသာပြစသ်ည်ဟို မှတ်ယရူန်ပြစ်သလာား၊ ပိုဂလ္ က ပပြိုလိုပ ်

ပခင်ားပြစပ်ါက ပဋ ညာဉ်အရ ၎င်ားသည်မည်မျှ တာဝန်ရှ သည်ဟူဒသာ ပပဿနာမှာ ကာယကံရှငတ် ိုေ့၏ 

ရည်ရွယခ်ျက်အဒပေါ် မတူည်၍ ဆ ိုင်ရာပဋ ညာဉ ် အမျ  ြိုားအစာားနှင့်် စည်ားကမ်ားချက်မျာား၊ ထ ိုေ့အပပင် 

ပတ်ဝန်ားကျင်အဒ ကာင်ားပခင်ားရာမျာားမှာ ဒကာက်ယူရန် ပြစ်သည် . . . . ဟို A,I.R 1941. Cal – 643 (D-B) 

အမှုတွင ် အဆံိုားအပြတ်ပပြိုထာားဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခ ံ (က) စာချြိုပ်ပါ ဒရာင်ားသူဝယ်သူတ ိုေ့သည် သာမန ်

လူပိုဂ္ ြိုလ် တစ်ဦားမဟိုတဒ် ကာင်ား၊ ကိုမပဏီအချင်ားချင်ား အဒရာင်ားအဝယ် ပပြိုလိုပ်ပခင်ားပြစ်ဒ ကာငာ်း 

ထင်ရှာားစာွ ဒတွှေ့ပမင်န ိုင်ဒ ကာင်ား၊TOP MYANMAR GARMENT (MRG) CO., LTD သည် (၂၀-၈-၂၀၁၀) 

ဒနေ့မတ ိုငမ်ီကပင ် ြွွဲှေ့စည်ားတည်ဒထာင်ထာားပပာီး၊ ကိုမပဏီမှတ်ပံိုတင်ရန် ဒလျှာက်ထာားဒဆာင်ရွက်ထာားပပီား 

ပြစ်၍ သက်ဒသခ ံ (က) စာချြိုပ်ချြိုပ်ဆ ိုစဉ်ကာလတငွ် ကိုမပဏီတစ်ခိုအပြစ် ရပ်တည်ဒနပပီားပြစ်ဒ ကာင်ား 

ဒပေါ်ဒပါကဒ်တွှေ့ရှ ရဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခ(ံက)စာချြိုပတ်ွင် ဒေါက်တာမင်ားမင်ားအာား မန်ဒနားဂျင်ားေါရ ိုက်တာ 

ဟိုမှာားယွင်ားဒြာ်ပပချက်နှင့််ပတ်သက်၍ တစ်စံိုတစ်ရာပပဿနာဒပေါ်ဒပါက်ပါက က ိုယ်စာားလှယ်လွှွဲအပ်သူ 

TOP MYANMAR GARMENT (MRG) CO., LTD နှင့််သာသက်ဆ ိုင်ပပီား၊ မူလရံိုားတရာားလ ို၏ အကျ  ြိုား 

စီားပွာားနှင့်် သက်ဆ ိုင်ပခင်ားမရှ သပြင့်် မူလရံိုားတရာားလ ိုအာား ထ ခ ိုကန်စ်နာမှု မရှ ဒစန ိုင်ဒ ကာင်ား၊ မ မ ၏ 

အခွင့််အာဏာက ိုဒကျာ်၍ က ိုယ်စာားလှယ်ကပပြိုလိုပ်ဒသာ ဒဆာင်ရွက်ချက်က ို က ိုယ်စာားလှယ်လွှွဲသူက 

အတည်ပပြိုလျှင် က ိုယ်စာားလှယလ်ွှွဲသထူံ၌ က ိုယ်စာားလှယ်က ပိုဂ္လ ကတာဝန်ရှ မှုသည် ရပ်စွဲသာွား 

သည် . . . . ဟို  A,I.R  1972 . Mad – 478 (D-B) တွင် အဆံိုားအပြတ်ပပြိုထာားဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခ ံ (၉) 

အစည်ားအဒဝား ဆံိုားပြတ်ချက်ပပြိုလိုပ်သည် (၂၀-၈-၂၀၁၁) ဒနေ့ရက်တွင ် TOP MYANMAR ကိုမပဏီသည် 

ကိုမပဏီတစ်ခိုအဒနပြင့်် ရပ်တည်လျှက်ရှ ဒနပပပီြစ်ပပာီး၊ ယင်ားကိုမပဏီအမည်ပြင့််ပင် မှတ်ပံိုတငလ်က်မတှ ်

ရရှ ခွဲ့်သည်ပြစ်၍ ကိုမပဏီမှတ်ပံိုတင်ရန် ဒလျှာကထ်ာားဆွဲကာလတွင် ကိုမပဏီအတွက် ဒဆာင်ရွက်ချက ်

မျာားသည် ကိုမပဏီမှတ်ပံိုတင် လက်မတှ်ရရှ ချ  နတ်ငွ် စည်ားဒနှာင်အာား (binding) ရှ သည်ပြစ်ဒ ကာင်ား၊ 

ပဋ ညာဉ်ဥပဒေပိုေ်မ ၂၂၆ အရ က ိုယ်စာားလှယ်ပြစ်သ ူ ဒေါက်တာမင်ားမင်ား၏ ဒဆာင်ရွက်ချက်တွင် TOP 

MYANMAR GARMENT (MRG) CO., LTD တွင်သာ တာဝန်ရှ မည်ပြစ်ဒ ကာင်ား၊ ကိုမပဏီအချင်ားချင်ား  

တရာားစွွဲဆ ိုရာတွင် ကိုမပဏကီ ိုယ်စာား ကိုမပဏီ၏အကကာီးအကွဲမျာား၏ ဆံိုားပြတ်ချက်နှင့်် တာဝန်ဒပားဒစခ ိုင်ား 

သူသာလျှင ်လက်မတှဒ်ရားထ ိုား၍ တရာားမ ကျင့််ထံိုားဥပမာအမ နေ့်- ၂၉ နှင့်် တရာမကျင့််ထံိုားဥပဒေအမ န်ေ့-၃ ၊ 

နည်ား-၁၊ ၂ တ ိုေ့နှင့််အညီ ကိုမပဏီက ိုယ်စာား တရာားစွွဲဆ ိုရမည်ပြစ်ဒ ကာင်ား၊ မလူရံိုားတရာားလ ိုစွွဲဆ ိုထာားသည့်် 

အမှုမှာ ဥပဒေနှင့််ညီညွတမ်ှုမရှ သပြင့်် မူလရံိုားမ ှ မူလရံိုားတရာားလ ို၏ အဆ ိုလွှာအာား စရ တ်နှင့််တက ွ



 

 
 

ပလပ်ခွဲ့်ပခင်ားမှာ သက်ဒသခံချက်မျာားအရလည်ားဒကာင်ား ဥပဒေပပဌာန်ားချက်နငှ့်် စီရငထ်ံိုားမူမျာားအရလည်ား 

ဒကာင်ား မှာားယွင်ားမှုမရှ ပါသပြင့်် ဤအယူခံမှုအာားလက်မခံ ခွင့််မပပြိုဘွဲ ပလပ်ဒပားသင့််ပါဒ ကာင်ား 

ဒလျှာကထ်ာားလာသည်။ 

 

  နှစြ်က်တင်ပပချက်အရစ စစ်လျှင် သက်ဒသခ ံ(က) (၂၉-၈-၂၀၁၀) ရက်စွွဲပါ အထည်ချြိုပ ်

စကမ်ျာားဝယ်ယူသည့်် စာချြိုပ်ဒပေါ်တွင ် တရာားလ ို ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်နှင့်် ဒေါက်တာ မင်ားမင်ားတ ိုေ့သည် 

လက်မတှ်ဒရားထ ိုား ချြိုပ်ဆ ိုခွဲ့်ပခင်ားပြစ်သည်မှာ ထင်ရှာားဒပေါ်ဒပါက်ခွဲ့်သည်။ တရာားပပ ြိုင်ဒေါက်တာမင်ားမင်ား 

သည်ကိုမပဏီ၏ မနဒ်နဂျငာ်းေါရ ိုက်တာအဒနပြင့််လည်ားဒကာင်၊ တရာားလ ို ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်သည်  DAIHAN 

SEWINGMACHINE  CO., LTD အဒနပြင့်် အသီားသီားလက်မတှ်ဒရားထ ိုားခွဲ့် ကပခင်ားပြစ်သည်။ 

 

  မူလခရ ိုင်တရာားရံိုား၏ ပငင်ားချက်အမှတ်(၁) ပြစ်သည့်် တရာားလ ိုစွွဲဆ ိုသည့််အမှုသည် အမှု 

ပံိုစံမှနက်န်ပခင်ားမရှ သည်မှာ မဟိုတ်ဒ ကာင်ားပြင့်် ပပည်ဒထာင်စိုတရာားလွှတ်ဒတာ်ချြိုပ်က ၂၀၁၂ ခိုနှစ၊် 

တရာားမပထမအယူခံမှုအမှတ် ၈၄၀ / ၂၀၁၂ တွင် ဒပြဆ ိုထာားပပာီးပြစဒ် ကာင်ားလည်ား ဒတွှေ့ရသည။် မူလရံိုား 

တရာားလ ို ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်နှင့်် တရာားပပ ြိုင် ဒေါက်တာမငာ်းမငာ်းသည် သက်ဒသခ ံ (က) စာချြိုပ်က ို ချြိုပ်ဆ ိုခွဲ့် 

ဒ ကာင်ားလည်ား ၄င်ား၏အဒချလွှာအပ ိုေ် (၁) တွင ်ဝန်ခံထာားပပာီးပြစသ်ည်။ 

 

  သက်ဒသခံ (၉)  TOP MYANMAR GARMENT (MRG) CO., LTD  ေါရ ိုက်တာအြွွဲှေ့ 

အစည်ားအဒဝား (၂၀-၈-၂၀၁၀) ရက်စွွဲပါ မှတ်တမ်ားအရဆ ိုလျှင်လည်ား တရာားပပ ြိုင်ဒေါက်တာ မင်ားမင်ားက ို 

အထည်ချြိုက်စက်မျာား၊မီားစက်နငှ့််မီားအာားပမြှင့််စက်မျာားဝယ်ယူရန် တာဝန်ဒပားခွဲ့်ဒ ကာင်ားလည်ားဒပေါ်ဒပါက်ခွဲ့် 

သည်၊  သက်ဒသခံ (၉)  TOP MYANMAR GARMENT (MRG) CO., LTD  ေါရ ိုက်တာအြွွဲှေ့၏ တာဝန် 

ဒပားချက်အရ တရာားလ ိုနှင့်် သက်ဒသခ ံ (က) စာချြိုပက် ို (၂၉-၈-၂၀၁၀) ဒနေ့တငွ ် တရာားပပ ြိုင် ဒေါက်တာ 

မင်ားမင်ားက ချြိုပ်ဆ ိုခွဲ့်ပခင်ားပြစ်သည်။ 

 

  TOP MYANMAR GARMENT (MRG) CO., LTD   ထ ပတ်န်ားပမန်မာ အထည်ချြိုပ ်

ထိုတ်လိုပ်ဒရား ကိုမပဏီလီမ တက်သည် သက်ဒသခံ (၁၁) ရှ  (၁၀-၁၂-၂၀၁၀) ရက်စွွဲပါ ကိုမပဏီမှတ်ပံိုတင ်

လက်မကှ်အရ  သက်ဒသခံ (၉) ရှ  ေါရ ိုက်တာ အစည်ားအဒဝားပပြိုလိုပ်ချ  န်က တရာားဝင် မတှ်ပံိုတင်ထာား 

ပခင်ားမရှ ဒသားသည့်် ကိုမပဏီပြစ်ခွဲ့်သည်။ ထ ိုသ ိုေ့တရာားဝင ်မှတ်ပံိုတင်ထာပခင်ားကိုမပဏီ မဟိုတ်သည့််အတွက် 

ဒေါက်တာမင်ားမင်ားတစ်ဦားတည်ားအဒပေါ် သက်ဒသခ ံ (က) စာချြိုပ်အရ သက်သာခွင့်် ဒတာင်ားဆ ိုပခငာ်းသည ်

မှန်ကန်ဒပသည်။ ထ ပတ်နာ်းပမန်မာ အထည်ချြိုပထ်ိုတလ်ိုပ်ဒရားကိုမပဏီလီမ တကက် ို ထည့််သွင်ားတရာားစွွဲဆ ို 

ရန် လ ိုမည်မဟိုတဒ်ချ။ 

 

  သက်ဒသခံ (ဂ) ရှ  ဒေါက်တာမင်ားမင်ား အကျ  ြိုားဒဆာင်၏ တရာားလ ိုထံပပန် ကာားစာအရ 

လည်ား အချင်ားပြစ ် စကပ်စစည်ားဝယ်ယူမှုသည် ထ ပ်တန်ားပမန်မာအထည်ချြိုပ ် ထိုတလ်ိုပ်ဒရားကိုမပဏ ီ

လီမ တက်က ို ထည့််သွင်ားမစွွဲဆ ိုသပြင့်် တရာားလ ိုဒတာင်ားဆ ိုသည့်် သက်သာခွင့််ဒပားခငွ့််မရှ ဟိုသံိုားသပ်၍ 

တရာားလ ို၏အဆ ိုလွှာက ို ပလပ်ခွဲ့်ပခင်ားသည်လည်ား ဥပဒေအရ မမှန်ကန်ဒပ။ ဒေေါ်ခငမ်  နငှ့်် က ိုပပည့််ဒမာင ်

ပါ(၃) အမှု(၁)  တွင် ကည့််ပါ။ 

 

       

၁။ ၁၉၈၉ ခိုနှစ်၊ ပမန်မာန ိုင်ငံတရာားစီရင်ထံိုား၊ စာမျက်နှာ- ၈ (၁၁)။ 

 



 

 
 

တရာားမကျင့််ထံိုားဥပဒေအမ န်ေ့- ၁၊ နည်ားဥပဒေ- ၉ တွင် အမှုသည်မျာား မှာားယွင်ားပူားတွွဲထာား 

ပခင်ားဒ ကာင့််ပြစ်ဒစ၊ ပူားတွွဲသင့််ဒသာ အမှုသည်မျာားက ို မပူားတွွဲပခင်ားဒ ကာင့််ပြစဒ်စ မည်သည့််တရာားမမှုမျှ 

မရံှုားန မ့််ဒစရ၊ ထ ိုေ့ပပင် တရာားရံိုားသည် တရာားမှုအသီားသီားတွင် တရာားမရံိုားသ ိုေ့ အမှနတ်ကယ် ဒရာက်ရှ ဒသာ 

အမှုသည်တ ိုေ့၏ရပ ိုင်ခငွ့်် အကျ  ြိုားသက်ဆ ိုင်ခွင့််မျာားနှင့်် စပ်လျဉ်ားသမျှ အပငင်ားပာွားသည့်် အဒ ကာင်ားအရာက ို 

စီရငဆံ်ိုားပြတ်န ိုင်သည်ဟို ပပဌာန်ားထာားပပာီးပြစသ်ည်။ ထ ိုေ့ဒ ကာင့်် မူလခရ ိုင်တရာားရံိုားက ထ ပ်တန်ားပမန်မာ 

အထည်ချြိုပ် ထိုတ်လိုပ်ဒရားကိုမပဏီလီမ တက်က ို ထည့််သွင်ားမစွွဲဆ ိုသပြင့်် တရာားလ ို၏အဆ ိုလွှာအာား 

ပလပ်ခွဲ့်ပခင်ားသည် မှန်ကနသ်ည်ဟို မဆ ိုသာဒချ။ 

 

ဒေါက်တာမင်ားမင်ား၏ဒချလွှာအပ ိုေ် (၁) တွင် ဒြာ်ပပထာားချက်အရ ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်ထံမှ 

အထည်ချြိုပ်စက်ပစစည်ားမျာားက ို သက်ဒသခံ (က) စာချြိုပ်အရဝယ်ယူခွဲ့်သည်က ို ဝန်ခံထာားခွဲ့်သည်။ ထ ိုေ့အတူ 

တရာားလ ိုအကျ  ြိုားဒဆာင်မှ ပပန်လှန်စစ်ဒဆားရာတွင်လည်ား ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်ထံသ ိုေ့ ပစစည်ားတန်ြ ိုားဒငွ အဒမရ ကန် 

ဒေေါ်လာ ၁၁၅၈၇၁ ဒပားရန် ကျန်ရှ ဒနဒသားသည်မှာ မှနဒ် ကာင်ားပြင့််လည်ား ဝန်ခထံာားပပာီးပြစသ်ည်။ 

 

ဒေါက်တာမင်ားမင်ားသည် ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်ထံမှ ၎င်ားစ ိုက်ထိုတ်ကိုန်ကျဒငွပြစ်သည့်် အဒမရ ကန် 

ဒေေါ်လာ (၄၆၄၂၂)က ို ခိုနှ ပ်ရန် သဒဘာတထူာားသပြင့်် ခိုနှ မ်ဒပားလ ိုသည်ဟို ထိုဒချထာားဒသာ်လည်ား အဆ ို 

ပါ ခိုနှ မ်ဒငွမျာားနှင့်် စပလ်ျဉ်ားသည့်် အဒထာက်အထာား စာရွကစ်ာတမ်ားမျာား တင်ပပန ိုင်ခွဲ့်ပခင်ား မရှ ခွဲ့်ဒချ။ 

သက်ဒသခ(ံက)စာချြိုပ်တငွ် မပါဝင်သည့််အချက်အရ ဒေါက်တာမင်ားမင်ားက ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်ထံမှရရန်ရှ သည့်် 

ဒငွမျာားက ို သီားပခာားဒတာင်ားဆ ိုရနပ်ြစ်သည်။ သက်ဒသခ ံ(က) စာချြိုပ်အရ ရယထူာားသည့်် စကပ်စစည်ားတန် 

ြ ိုားဒငွနှင့်် ခိုနှ မ်ဒပားန ိုင်မည ် မဟိုတ်ဒချ။ ဒေေါ်မမီသီငွ ် (ခ) ဒေေါ်တငမ်ာသငွာ်း နငှ့်် ဦားမျ  ြိုားသန်ေ့ပါ (၂) အမှု(၂) 

တွင်လည်ား ဤမူသဒဘာအတ ိုင်ား ဆံိုားပြတ်ခွဲ့်ပပာီးပြစ်သည်။  

 

ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင် ဒတာင်ားဆ ိုထာားသည့်် စကပ်စစည်ားတန်ြ ိုားဒငွမျာားအနက် အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ 

၁၁၅၈၇၁ (အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ တစ်သ န်ားတစ်ဒသာင်ားငါားဒထာင့််ရှစရ်ာ့်ခိုနစှ်ဆယ့််တစ်တ တ ) က ိုဒပားရန ်

ကျန်သည်မှာ မှန်ဒ ကာငာ်း၊ ဒေါက်တာမင်ားမင်ားက ိုယ်တ ိုင် ဝန်ခံထွက်ဆ ိုထာားပြစသ်ည်။ ထ ိုေ့ဒ ကာင့်် 

ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင် ဒတာင်ားဆ ိုဒနသည့်် စကပ်စစည်ားတန်ြ ိုားကျန်ဒငွ အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၁၁၅၈၇၁ (အဒမရ ကန် 

ဒေေါ်လာ တစ်သ န်ားတစ်ဒသာင်ားငါားဒထာင့််ရှစရ်ာ့်ခိုနစှ်ဆယ့််တစ်တ တ ) က ို တရာားပပ ြိုင် ဒေါက်တာမင်ားမငာ်း 

က ပပန်ဒပားရန် တာဝန်ရှ မည်ပြစ်သည်။  

 

ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင် ဒတာင်ားဆ ိုသည့်် နစ်နာဒ ကားဒငွ အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ ၃ဝဝဝဝ (အဒမရ ကန ်

ဒေေါ်လာ သံိုားဒသာင်ားတ တ ) နှင့််စပ်လျဉ်ား၍ သက်ဒသခံ (က) စာချြိုပ်တွင် မညသ်ည့််ပဋ ညာဉ်၊ မည်သည့်် 

စည်ားကမ်ားချက်မျှ သဒဘာတူညီထာားပခင်ားမရှ သပြင့်် ခွင့််ပပြိုရန်သင့််မည် မဟိုတ်ဒချ။ 

 

ထ ိုေ့ဒ ကာင့်် ဤအယူခံမှု တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင်ားက ို ခွင့််ပပြိုသည်။ ရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင် 

တရာားရံိုား၏ (၁၉-၁၁-၂၀၁၅) ရက်စွွဲပါ စီရငခ်ျက်နှင့််ေီကရီက ို ပယ်ြျက်၍ အယူခံတရာားလ ို ဒေေါ်မ ိုားမ ိုားခ ိုင်  

 

 

 

 

        

၂။ ၁၉၉၁ ခိုနှစ်၊ ပမန်မာန ိုငင်ံတရာားစီရင်ထံိုား၊ စာမျက်နှာ- ၉၃ (၉၅)။  



 

 
 

ထံသ ိုေ့ အယူခံတရာားပပ ြိုင် ဒေါက်တာမင်ားမင်ားက စကပ်စစည်ားြ ိုားကျန်ဒငွ အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ  ၁၁၅၈၇၁ 

(အဒမရ ကန်ဒေေါ်လာ တစသ် နာ်းတစ်ဒသာင်ား ငါားဒထာင့်် ရှစ်ရာ့် ခိုနှစဆ်ယ့််တစ်တ တ ) က ို စရ တ်နှင့််တကွ 

ဒပားဆပ်ဒစရန် အန ိုင်ေကီရီ ချမှတ်လ ိုက်သည။်  

 

ဒရှှေ့ဒနချကျပ် ၂ဝဝဝ /- သတ်မှတ်သည်။  

 

 

 

 

                     ( လဒှအား ) 

 တရာားသကူကာီး 

   ရနက်ိုနတ် ိုငာ်းဒေသကကာီးတရာားလွှတဒ်တာ ်

 

 

 

  


