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    ရနက်ိုနတ် ိုငာ်းဒေသကကာီးတရာားလွှတဒ်တာ် 

      ၂၀၁၆ ခိုနစှ၊် တရာားမပထမအယခူမံှုအမတှ် -  ၂၀၅ 

 

    ၂၀၁၂ ခိုနှစ၊် တရာားမကကာီးမှုအမှတ်- ၁၃၂ တွင် ၂၀၁၆ ခိုနှစ၊် မတ်လ (၁) ရက်ဒနေ့တွင် 

ချမှတ်ဒသာ ရန်ကိုနအ်ဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုား၏ စီရင်ချကန်ှင့်် ေီကရီအဒပေါ် ပထမအယူခံမှု 

တင်သွင်ားခခင်ား။ 

 

        ဦားဒကျာလ် ှုင်               နှင့််      KNORR NAEHRMITTEL AKTIENGESELL SCHAFT 

(၎င်ား၏အခွင့််ရက ိုယ်စာားလှယ်                           (၎င်ား၏အခွင့််ရက ိုယ်စာားလှယ် 

     ဦားဒ ာ်ဒ ာ်ဝင်ား)                           ဒေေါ်ခင်ဒဆဝွင်ား) 

 

     အယူခံတရာားလ ို                 အယူခံတရာားပပ ြိုင ်

 

အယူခံတရာားလ ိုအတွက်   - ဦားဒအားဒမာင် ၊ တရာားလွှတ်ဒတာဒ်ရှှေ့ဒန 

အယူခံတရာားပပ ြိုင်အတွက်   - ဒေေါ်ရီရီတင် ၊ တရာားလွှတ်ဒတာဒ်ရှှေ့ဒန 

 

စရီငခ်ျက ်

                                    

ဒနေ့စွွဲ ။  ၂၀၁၇  ခိုနှစ ် ၊  ဒအာက်တ ိုဘာလ  ၂၀  ရက။် 

 

  ရန်ကိုနအ်ဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုား၊ ၂၀၁၂ ခိုနှစ၊် တရာားမကကာီးမှုအမှတ်- ၁၃၂ တွင ်

အယူခံတရာားပပ ြိုင်က အယူခံတရာားလ ိုအဒပေါ် ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့ စာချြိုပ်စာတမ်ားမှတ်ပံိုတင်ရံိုား၏ စာချြိုပ်အမှတ်- 

၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် မှတ်ပံိုတင်သွင်ားထာားသည့်် KLWAR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို ပယ်ြျက်ဒပားဒစလ ိုမှု၊ 

ယင်ားတံဆ ပ်အမှတ်အသာားခြင့်် ခမန်မာခပညတ်ွင် ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချဒနဒသာ အသင့််စာားသံိုားန ိုင်ဒသာ 

ဟင်ားခတ်အဒမွှားအကက ြိုင်၊ အမှုန်ေ့အမျ  ြိုားမျ  ြိုား၊ ချက်ခပြိုတ်ဒ ကာဒ်လှာရ်ာတွင ် အသံိုားခပြိုဒသာ ဟင်ားခတ် 

အဒမွှားအကက ြိုင် အမှုန်ေ့အမျ  ြိုားမျ  ြိုားက ို ဒရာင်ားချခခင်ား မခပြိုရန် ထာဝရတာားခမစမ် နေ့် ထိုတ်ဒပားဒစရန်နှင့်် 

တရာားလ ို၏နစ်နာဆံိုားရံှုားသည့်် တန်ဘ ိုားဒငွကျပ် ၃ဝဝဝ,ဝဝ,ဝဝဝ /-(ကျပ်သ နာ်းသံိုားဒထာင်)က ို နစ်နာဒ ကား 

အခြစ ် ဒပားဒလျာ်ဒစလ ိုမှု စွွဲဆ ိုသည်။ ခရ ိုင်တရာားရံိုားက ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့၊ စာချြိုပ်စာတမ်ားမတှ်ပံိုတင်ရံိုား၏ 

စာချြိုပ်အမှတ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် တရာားပပ ြိုင ်မှတပ်ံိုတင်ထာားသည့်် KLWAR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို 

ပယ်ြျက်ဒ ကာင်ားနငှ့်် တရာားလ ိုတွင် နစ်နာဆံိုားရံှုားမှုရှ သခြင့်် နစ်နာဒ ကား ဒငကွျပ် သ နာ်း(၃၀၀၀) က ို 

တရာားပပ ြိုင်က တရာားလ ိုသ ိုေ့ စရ တ်နှင့််တက ွ ဒပားအပ်ဒစရန် အမ နေ့်ချမှတသ်ည်။ ခရ ိုင်တရာားရံိုား၏ 

စီရငခ်ျက်နှင့်် ေီကရီက ို မူလရံိုားတရာားပပ ြိုင် ဦားဒကျာလ် ှုင်က ဒကျနပ်မှုမရှ သခြင့်် ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းဒေသကကီား 

တရာားလွှတဒ်တာ်သ ိုေ့ ဤတရာားမပထမအယူခံမှုက ို တင်သွင်ားခခင်ားခြစသ်ည်။  
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  မူလရံိုားတရာားလ ို၏ ဆ ိုလွှာတွင် တရာားလ ိုသည် ဆွစ ်ာလန်န ိုင်ငံမှ KNORR ဟူဒသာ 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ခြင့်် ဟင်ားခတ်အဒမွှားအကက ြိုင်၊  ကက်သာားမှုန်ေ့၊ အရသာမှုန်ေ့ အမျ  ြိုားမျ  ြိုားတ ိုေ့က ို ထိုတ်လိုပ် 

ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချဒ ကာင်ား၊ ခမန်မာန ိုင်ငံတွင် ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချန ိုင်ရန် (၁၇-၉-၂၀၀၄)ရက်စွွဲပါ စာချြိုပ် 

စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်အမှတ-် ၅၅၄၆/၂၀၀၄ ခြင့်် လည်ားဒကာင်ား၊ မှတ်ပံိုတင်အမှတ်- ၅၄၀၉/၂၀၁၀ နှင့်် 

၅၄၁၀/၂၀၁၀ ခြင့်် လည်ားဒကာင်ား မှတ်ပံိုတင်ပပာီး တင်သွင်ားခြန်ေ့ခြ ားဒ ကာင်ား၊ ယ ိုားေယာားန ိုင်ငတံွင် 

လိုပ်ငနာ်းခွွဲထာားပပာီး ယ ိုားေယာားစာ၊ ခမန်မာစာတ ိုေ့ခြင့်် ထိုပ်ပ ိုားပစစည်ားတွင် ဒြာ်ခပ၍ ယ ိုားေယာားန ိုင်ငံမှ 

တစ်ဆင့်် ခမန်မာန ိုင်ငံသ ိုေ့ ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချဒ ကာင်ား၊ သ ိုေ့ရာတွင် KLWAR ဟူဒသာ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ် 

ခြင့်် တစ်ဦားတည်ား မူပ ိုငသ်ံိုားစွွဲရန် (၂၅-၁၀-၂၀၁၁)ရက်ဒနေ့တွင် မှတ်ပံိုတင်အမှတ်- ၄/၁၀၈၅၅ ခြင့်် 

မှတ်ပံိုတင်ပပီားခြစ်ဒ ကာင်ား ဒ ကညာခခင်ားဟဒူသာ ဒ ကာ်ခငာစာခြင့်် တရာားပပ ြိုငမ်ှ (၉-၁၂-၂၀၁၁)ဒနေ့ထိုတ ်

ခမန်မာ့်အလင်ားသတင်ားစာတွင် ဒ ကာ်ခငာခွဲ့်ဒ ကာင်ား၊ တရာားပပ ြိုင်သည ်တရာားလ ို၏ KNORR ကိုနအ်မှတ် 

တံဆ ပ်နှင့်် ထင်ဒယာငထ်င်မှာားခြစ်ဒစရန် KLWAR ဟူဒသာ ကိုနအ်မှတတ်ဆံ ပ ် ခပြိုလိုပ်၍ ထိုပ်ပ ိုားမှု 

ပံိုစံခြင့်် တိုပခပြိုလိုပ် ခြန်ေ့ချဒီရာင်ားချဒနသညခ်ြစ်၍ ဆက်လက်ဒရာင်ားချခခင်ား မခပြိုလိုပ်န ိုင်ရန် ထာဝရ 

တာားခမစသ်ည့််အမ နေ့် ရလ ိုဒ ကာင်ားနငှ့်် တရာားလ ို၏နစ်နာဆံိုားရံှုားမှုအတွက် နစ်နာဒ ကား ကျပ်သ နာ်း(၃၀၀၀) 

ဒပားဒလျာဒ်စရန် ဒြာခ်ပ၍ စွွဲဆ ိုသည်။  

 

မူလရံိုားတရာားပပ ြိုင်၏ ဒချလွှာတွင် တရာားပပ ြိုင ် KLWAR အမည်ပါ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ် 

ခြင့်် ထိုတ်လိုပ်ထာားဒသာ  ကက်သာားမှုန်ေ့၊ အရသာမှုန်ေ့ အမျ  ြိုားမျ  ြိုားတ ိုေ့မှာ ထ ိုင်ားန ိုင်ငမံှ တင်သွင်ားပပီား 

ခမန်မာခပည်အနှံေ့ ဒရာင်ားချဒနဒ ကာင်ား၊ တရာားပပ ြိုင၏် KLWAR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို (၂၅-၁၀-၂၀၁၁) 

ရက်စွွဲပါ စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်အမှတ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် မှတ်ပံိုတင်ခွဲ့်ပပီား ခမန်မာခပည်အတွင်ားရှ  

စတ ိုားဆ ိုင်မျာား၊ ကိုနတ် ိုက်မျာား၊ ဒစျားကကာီးမျာားတွင် လက်လီလကာ္ား ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချလျက်ရှ ဒ ကာင်ား၊ 

တရာားပပ ြိုင်အဒနခြင့်် တရာားလ ို၏ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို ထင်ဒယာငထ်င်မှာား တိုပဒရာင်ားချခခင်ား မရှ ၍ 

ထာဝရတာားခမစမ် နေ့် ထိုတဒ်ပားရန် မလ ိုဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ို၏ KNORR ကိုနအ်မှတ် တံဆ ပ်အာား 

တိုပခခင်ား မရှ ၍ တရာားပပ ြိုင်တွင် နစ်နာဒ ကားဒပားရန ် တာဝန် မရှ ဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ို၏ အဆ ိုလွှာအာား 

ပလပ်သင့််ဒ ကာင်ား ဒချပသည်။  

 

ရန်ကိုန်ဒခမာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုားက ယခိုအမှုတွင် တရာားလ ို KNORR ဟူဒသာ 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို သက်ဒသခံအမှတ် (ဂ) (ဃ) (င) စာချြိုပ်စာတမ်ား မတှ်ပံိုတင်အမတှ်-၅၅၄၆/၂၀၀၄၊ 

၅၄၀၉/၂၀၁၀ နှင့်် ၅၄၁၀/၂၀၁၀ တ ိုေ့အရ ဦားစာွ မှတ်ပံိုတင်၍ ထိုတ်လိုပ်ခြန်ေ့ချခီွဲ့်ဒ ကာင်ား ဒတွှေ့ရပပီား၊ 

တရာားပပ ြိုင် KLWAR  ကကသ်ာားမှုနေ့်ထိုပ်က ို စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်အမတှ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် 

(၂၅-၁၀-၂၀၁၁) ခြင့်် မှတပ်ံိုတင်၍ ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချခွဲ့်ရာ KNORR  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ်သည်  KLWAR 

 ကက်သာားမှုန်ေ့ထက ် ဦားစာွဒစာ၍ မှတ်ပံိုတင်ခွဲ့်ပပီား ထိုပ်လိုပ်ခြန်ေ့ခြ ား ဒရာင်ားချလျှက်ရှ သည်က ို 

ဒတွှေ့ရဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခံ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ ် မှတ်ပံိုတင်စာချြိုပ်မျာား  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ်မျာားက ို 

ယှဉ် ကည့််လျှင် အနည်ားငယ်ကွွဲခပာားဒသာ်လည်ား တစခ်ိုနှင့််တစ်ခို ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်လာက်ဒအာင် တူည ီ

ဒ ကာင်ား၊ KLWAR  ကက်သာားမှုန်ေ့ ထိုပ်ပ ိုားထာားသည့််အ တ်တွင် ပါရှ ဒသာ အခပာ၊ အဝါ၊ အစ မ်ား စသည့်် 

အဒရာင်မျာားအတ ိုင်ားပင် ထိုပ်ပ ိုားရ ိုက်နှ ပ် ခြန်ေ့ချခီခင်ားခြစဒ် ကာင်ား၊ ထိုပ်ပ ိုားခြန်ေ့ချရီာတွင် KNORR 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်တွင ် ပါရှ သည့် ် အဒရာင်အဒသွားမျာားခြင့်် တိုပခြန်ေ့ခြ ားထာားခခင်ားသာခြစ်ဒ ကာင်ား 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်အဒပေါ်တွင် ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်လာက်ဒအာင် KNORR နှင့်် KLWAR ဟူဒသာ 

စာသာားက ို ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစ်ဒစရန် သံိုားထာားသညက် ို ဒတွှေ့ရှ ရဒ ကာင်ား၊ အ တ်ခွဒံပေါ်တွင် ဟင်ားအ ိုားထွဲသ ိုေ့ 

 ွန်ားခြင့််ထည့််ပံိုတွင်လည်ားဒကာင်ား၊ KNORR စာတမ်ားနှင့်် KLWAR စာတမ်ားမျာားက ို ဒဘာင်ကပွ်ရာ၌ 
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လည်ားဒကာင်ား တူညီမှုရှ သည်က ို ဒတွှေ့ရဒ ကာင်ား၊ သ ိုေ့ခြစ်ရာ KLWAR မှာ KNORR တံဆ ပ်နှင့်် 

တူညီဒစရန် ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်စရန် တိုပထိုတထ်ာားသည်ဟို ဆ ိုန ိုင်ဒ ကာင်ား၊ ထ ိုေ့ဒ ကာင့်် ခငင်ားချက ်

အမှတ်(၁)နှင့်် စပ်လျဉ်ား၍ တရာားလ ို KNORR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို တရာားပပ ြိုင်၏ KLWAR 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ထိုပ်ပ ိုားမှုပံိုစံ၊ အဒရာင်အဒသွားတ ိုေ့အာား စာားလံိုားမျာား တိုပခပြိုလိုပ ် ထိုပ်ပ ိုားဒရာင်ားချမှု 

ခပြိုဒနသည်မှာ မနှ်ဒ ကာငာ်း၊ တရာားပပ ြိုင၏် KLWAR အမှတ်တံဆ ပ်မှာ တရာားလ ို၏ KNORR 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို တိုပထာားခခင်ား မဟိုတ်ဘွဲ မ မ မူလပံိုစအံတ ိုင်ား ထိုပ်ပ ိုားထာားသလ ို KNORR နှင့်် 

KLWAR အသံထွက်ဒရာ ပံိုသဏ္ဍာန်ပါ တူညီမှု မရှ သည်မှာ မမှန်ဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ို၏ KNORR 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်နှင့်် တရာားပပ ြိုင်၏ KLWAR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ် တူညီဒစရန် ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစ် 

ဒစရန် ထိုပ်ပ ိုားမှုပံိုစံခြင့်် တရာားပပ ြိုင်က တိုပခပြိုလိုပ်ခြန်ေ့ချဒီရာင်ားချမှုခပြိုခွဲ့်ဒ ကာင်ား သက်ဒသထွက်ချက်မျာား 

အရ ဒပေါ်ဒပါကသ်ခြင့်် တရာားလ ို KNORR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်တွင် ကိုစာား၍မရန ိုငဒ်သာ နစ်နာဆံိုားရံှုားမှု 

ရှ ဒနဒ ကာင်ား၊ ထ ိုေ့ဒ ကာင့်် တရာားလ ိုသည် ဒတာင်ားဆ ိုထာားဒသာ နစ်နာဒ ကား ဒငကွျပ် သ နာ်း(၃၀၀၀) က ို 

ရထ ိုက်ဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ို ဒတာင်ားဆ ိုဒသာ နစ်နာဒ ကားဒပား၍ ထ ထ ဒရာက်ဒရာက် သက်သာခွင့်် ဒပားန ိုင ်

သခြင့်် ထာဝရတာားဝရမ်ား ထိုတ်ဒပားသင့််မည် မဟိုတဒ် ကာင်ား သံိုားသပ်ပပာီး၊ ရနက်ိုနပ်မ ြိုှေ့၊ စာချြိုပ်စာတမ်ား 

မှတ်ပံိုတင်ရံိုား၏ စာချြိုပအ်မှတ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် တရာားပပ ြိုင် မတှ်ပံိုတင်ထာားသည့်် KLWAR 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို ပယ်ြျက်ဒ ကာင်ားနငှ့်် တရာားလ ိုတွင် နစ်နာဆံိုားရံှုားမှုရှ သခြင့်် နစ်နာဒ ကား ဒငွကျပ် 

သ နာ်း(၃၀၀၀) က ို တရာားပပ ြိုင်က တရာားလ ိုသ ိုေ့ စရ တ်နငှ့််တကွ ဒပားအပ်ဒစရန် အမ နေ့်ချမှတ်သည်။  

 

အယူခတံရာားလ ို၏ ဒရှှေ့ဒနက တင်ခပရာတွင် "KNORR"  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ် 

(သက်ဒသခ-ံဍ) နှင့်် "KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ ်(သက်ဒသခံ-ဎ) တ ိုေ့မှာ အဂဂလ ပ်အသံထွက်ချင်ား၏ 

အဂဂလ ပ်စာလံိုားဒပါငာ်းချင်ား တူညီမှု မရှ ဒ ကာင်ားနငှ့်် ထိုပ်ပ ိုားမှု ပံိုသဏ္ဍာန်တ ိုေ့ မတူညီ ကွွဲခပာားသည်မှာ 

အထင်အရှာား ဒပေါ်ဒပါကဒ် ကာင်ား၊ "KNORR"  ကက်သာားမှုန်ေ့မှာ ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့၊ စာချြိုပ်စာတမ်ား 

မှတ်ပံိုတင်ရံိုားတွင် မှတ်ပံိုတင်အမတှ်- ၅၄၁၀/၂၀၁၀ ခြင့်် မှတ်ပံိုတင်သငွ်ားခွဲ့်ပပီား "KLWAR" 

 ကက်သာားမှုန်ေ့မှာလည်ား မတှ်ပံိုတင်အမှတ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် တရာားဝင ် မတှ်ပံိုတင် ဒရာင်ားချခွဲ့်ခခင်ား 

ခြစ်ဒ ကာင်ား "KNORR"  ကက်သာားမှုန်ေ့အာားတိုပပပီား မှတ်ပံိုတင်သွင်ားပါက မှတပ်ံိုတင်ရံိုားတွင် ကန်ေ့ကွက် 

ခွဲ့်ရမှာခြစ်ဒသာလ်ည်ား ကန်ေ့ကကွ်ခွဲ့်ခခင်ား မရှ ဒ ကာင်ား၊ "KNORR" နှင့်် "KLWAR"  ကက်သာားမှုနေ့်တ ိုေ့မှာ 

ပံိုသဏ္ဍာန်တူညီမှု မရှ သည့််အခပင်  ကက်ြပံိုသဏ္ဍာန် မတူသလ ို ဟင်ားခကွ်ပံိုစံ၊ ဟင်ားခတ် ွန်ားပံိုစံ၊ 

အစ မ်ားခြတ်မျဉ်ားပံိုစံလည်ား တူညီမှု မရှ သည့််အခပင် "KNORR" မှာ "ခဒနာ ကက်သာားမှုန်ေ့" ဟို ဒြာ်ခပ 

ပပီား၊"KLWAR" မှာ ယ ိုားေယာားဘာသာခြင့်် ဒြာ်ခပထာားသခြင့်် တူညီမှုမရှ  ကွွဲခပာားဒ ကာင်ား၊ "KNORR" 

 ကက်သာားမှုန်ေ့၏ အတွင်ားသာားအဒရာင်မှာ ကျွန်ားသာားနိုဒရာင်ခြစ်ပပာီး "KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့၏ 

အတွင်ားအဒရာင်မှာ အခြ ဒရာင်ခြစ်ဒနခခင်ား၊ "KNORR" မှာ အစ ိုင်အခွဲပံိုသဏ္ဍာန်ခြစ်ပပာီး "KLWAR" 

မှာ အမှုန်ေ့ပံိုသဏ္ဍာန်ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်် မတူကွွဲခပာားဒ ကာင်ား၊ "KNORR"  ကက်သာားမှုန်ေ့မှာ မှတ်ပံိုတင်ရံိုား 

တွင် တရာားဝင ် မှတ်ပံိုတင်ထာားသခြင့်် တရာားဝင် ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချပ ိုင်ခငွ့််ရှ သလ ို "KLWAR" 

 ကက်သာားမှုန်ေ့မှာလည်ား တရာားဝင် မှတ်ပံိုတငထ်ာားသခြင့်် တရာားဝင ် ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချခငွ့််ရှ ဒ ကာင်ား 

ထင်ရှာားပါလျှက်နှင့််ဒသာလ်ည်ားဒကာင်ား၊ တရာားလ ိုက ိုယ်တ ိုင် ဝန်ခံထွက်ဆ ိုမှုမျာားရှ လျှက် "KLWAR" 

 ကက်သာားမှုန်ေ့မှာ "KNORR"  ကက်သာားမှုန်ေ့ထက ် ဒနာက်ကျမှ မှတ်ပံိုတငသ်ည့််အတွက် မူလရံိုားမှ 

တိုပသည်ဟို သံိုားသပ်ခခင်ားမှာ မှန်ကန်မှု မရှ ဒ ကာငာ်း၊ "KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့မှာ "KNORR" 

 ကက်သာားမှုန်ေ့ အမည်ခံ၍ ပံိုစံတူ ြန်တီားခပြိုလိုပ ် ဒရာင်ားချခွဲ့်ခခင်ား မဟိုတ်သည်မာှ တရာားလ ို၊ တရာားပပ ြိုင် 

တ ိုေ့၏ ထွက်ဆ ိုချက်မျာား အမှုတွွဲ ဒပေါ်ဒပါကခ်ျက်အရ အထင်အရှာား ဒပေါ်ဒပါက်သလ ို "KNORR" မှာ 

ဆွစ ်ာလန်န ိုင်ငံမ ှ ထိုတလ်ိုပ်ပပာီး ယ ိုားေယာားန ိုင်ငမံှတဆင့်် ခမန်မာခပည်တွင ် တင်သွင်ားဒရာင်ားချပပာီး 
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"KLWAR" မှာ ယ ိုားေယာားန ိုင်ငမံှ တင်သွင်ားဒသာ ပစစည်ားမျာားက ို ခမနမ်ာခပည်တွင် စကရံ်ိုထာား၍ 

စကရံ်ိုမှတဆင့်် ခမန်မာခပည်အနှံေ့ ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချသည်မှာ ဒပေါ်လွငဒ် ကာင်ား၊ မူလရံိုားတွင် တရာားလ ိုနှင့်် 

လ ိုခပသက်ဒသ မည်သတူစ်ဦားတစ်ဒယာက်ကမှ "KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့မှာ "KNORR" 

 ကက်သာားမှုန်ေ့အာား တိုပသခြင့်် ဒစျားကွက်အတွင်ား ဒငွဒ ကားမည်မျှ နစ်နာဒ ကာင်ား တရာားပပ ြိုင ်

"KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့အဒနခြင့်် "KNORR"  ကကသ်ာားမှုနေ့်အာား နစ်နာဒ ကားဒငွ သ နာ်း(၃၀၀၀) 

ဒပားရန်တာဝန်ရှ ဒ ကာင်ား တစ်စံိုတစ်ရာ ထွက်ဆ ိုအစစခ်ံခခင်ား မရှ ပါဘွဲလျက် မူလရံိုားမှ နစ်နာဒ ကားဒငွ 

သ နာ်း(၃၀၀၀) ချမှတ်ခွဲ့်ခခင်ားမှာလည်ား အမှုတွွဲ ဒပေါ်ဒပါကခ်ျက်မျာားနှင့်် ဆန်ေ့ကျင်သည့်် မ မ သဒဘာခြင့်် 

ထိုတ်ဒြာဒ်ပားရာ ဒရာကဒ်နခခင်ားတ ိုေ့ဒ ကာင့်် မလူရံိုားအမ နေ့်က ို ခပင်ဆင်ပယ်ြျက်သင့််ဒ ကာင်ား တင်ခပ 

ဒလျှာကထ်ာားသည်။  

 

အယူခံတရာားပပ ြိုင်၏ဒရှှေ့ဒနက တင်ခပရာတွင် "KNORR" ဟူဒသာ  ကက်သာားမှုန်ေ့ 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့၊ စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်အမှတ်- ၅၅၄၆/၂၀၀၄ ခြင့်် မှတ်ပံိုတင် 

ခပြိုလိုပ်၍ သက်ဒသခံ (ဃ) (င) ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ခြင့်် ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချခွဲ့်ဒ ကာင်ား၊ မူလရံိုားတရာားပပ ြိုင ်

ဦားဒကျာ်လ ှုင်မ ှ စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်အမှတ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ (၂၅-၁၁-၂၀၁၁)ဒနေ့က မှတ်ပံိုတင် 

ထာားသည်ဆ ိုဒသာ "KLWAR" ဟူဒသာ တံဆ ပအ်မှတ်အသာားမှာ သက်ဒသခ(ံဃ) စာချြိုပ်အမှတ်- 

၅၄၀၉/၂၀၁၀ ပါ ကိုနအ်မှတ်အသာားနှင့်် ထပ်တူထပ်မျှ တညူီလျက်ရှ ဒ ကာင်ား၊ ဒနာက်ခသံံိုား 

အစ မ်ားဒရာင်ဒပေါ်၌ အခြ ဒရာင်ခြတ်ပ ိုင်ားထာားသည့်အ်ဒပေါ်တွင် စာလံိုားအနီဒရာင်ခြင့်် KNORR ၊ 

KLWAR ဟူဒသာ စာလံိုားမျာား ဒြာခ်ပထာားသညမ်ှာ အတူတူခြစ်လျက်ရှ သည်က ို ဒတွှေ့ရှ ရဒ ကာင်ား၊ 

ထိုပ်ပ ိုားမှုပံိုစံ မတူညီဒ ကာငာ်းက ို နှုတ်ခြင့်် ထွက်ဆ ိုအစစခ်ံခွဲ့် ကဒသာ်လည်ား သကဒ်သခံ (ဍ) နှင့်် (ဎ) တ ိုေ့မှာ 

ပံိုစံတူပင်ခြစ်ဒနသည်က ို ဒတွှေ့ရဒ ကာင်ား၊ "KNORR"  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ်ဒပေါ်ရှ  ပံိုစံမျာားခြင့်် တူဒအာင် 

တိုပထာားမှုသာခြစ်ဒ ကာင်ား၊ "KNORR" နှင့်် "KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့တ ိုေ့မှာ ပံိုသဏ္ဍာန် တူညီမှု 

မရှ ဟို ခငင်ားဆ ို၍  ကက်ြပံိုသဏ္ဍာန် ဟင်ားခွက်ပံိုစံ၊ ဟင်ားခတ် ွန်ားပံိုစံ၊ အစ မ်ားခြတ်မျဉ်ားပံိုစံလည်ား တူညီမှု 

မရှ ဟို တင်ခပထာားသည်ခြစ်ရာ၊ အရင်ဦားစွာ ထိုတ်လိုပ်ဒသာ "KNORR"  ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ပါ 

 ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုတ်တွင ်ပါရှ သည့် ်  ကက်ြပံိုဟင်ားခွက်၊ ဟင်ားခတ် ွန်ား စသည်ပံိုတ ိုေ့ ပါရှ သည်ဆ ိုသည်မှာ 

သက်ဒသခ ံ (ဍ) နှင့်် (ဎ) တ ိုေ့အရလည်ားဒကာင်ား၊ မလူရံိုားတရာားပပ ြိုင်ခပသက်ဒသမျာား၏ ထွက်ချက်အရ 

လည်ားဒကာင်ား ဒပေါ်လွင်ဒ ကာင်ား၊  "KLWAR"  ကကသ်ာားမှုနေ့်က ို ယ ိုားေယာားစာလံိုားမျာားက ို ထည့််သွင်ား 

ရ ိုက်နှ ပ်ထာားခခင်ားမှာ ကမဘာအနှံ ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချလျှက်ရှ ဒသာ "KNORR"   ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ်ပါ 

ယ ိုားေယာားန ိုင်ငတံွင် ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချသည့်် ထိုပ်ပ ိုားမှုနှင့်် ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်လာက်ဒအာင် ဒဆာင်ရွက် 

ထာားခခင်ားသာခြစ်ဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခ ံ(ဍ) နှင့်် (ဎ) တ ိုေ့သည် တစ်ခိုနှင့််တစ်ခို ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်လာက် 

ဒအာင် တူညီလျက်ရှ ဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ိုမှ တိုပထိုတပ် ိုားထာားသည့်် အထိုပ်အတွင်ားမ ှ  ကက်သာားမှုန်ေ့မျာား 

က ို တိုပခပြိုလိုပ်ပါသည်ဟို စွပ်စွွဲဒြာ်ခပထာားခခင်ား မရှ သခြင့််  ကက်သာားမှုန်ေ့၏ အတွင်ားသာားအဒရာင် တူ၊ 

မတူ ဆ ိုသည့််က စစရပ်က ို ထည့််သွင်ားစဉ်ားစာားသံိုားသပရ်န် လ ိုအပ်မည ် မဟိုတ်ဒ ကာင်ား၊ မူလရံိုားအဒနခြင့်် 

"KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့မှာ "KNORR"   ကက်သာားမှုန်ေ့ထက် ဒနာက်ကျမ ှမှတ်ပံိုတင်သည့််အတွက် 

မူလရံိုားမ ှ တိုပသည်ဟို အချက်တစ်ချက်တည်ားသာလျှင် သံိုားသပ်ဆံိုားခြတ်ထာားခခင်ား မဟိုတ်ဒ ကာင်ား၊ 

သက်ဒသခ ံ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်၊ မှတ်ပံိုတင်စာချြိုပ်မျာား၊  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ်မျာားမှာ ဆင်တူယ ိုားမာှား 

ခြစ်ဒလာက်ဒအာင ်တူညီဒ ကာင်ား၊ အဒရာင်အဒသွားမျာား တိုပခြန်ေ့ခြ ားထာားခခင်ားခြစဒ် ကာင်ား၊ "KNORR"  

နှင့်် "KLWAR" ဟူဒသာ စာသာားက ို ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစ်ဒစရန် အသံိုားခပြိုထာားဒ ကာင်ား၊ အ တ်ခွဒံပေါ်တွင ်

ဟင်ားအ ိုားထွဲသ ိုေ့  ွန်ားခြင့်် ထည့််ပံိုတွင်လည်ားဒကာင်ား၊ "KNORR" စာတမ်ားနှင့်် "KLWAR" 

စာတမ်ားမျာားက ို ဒဘာငက်ပွ်ရာ၌လည်ားဒကာင်ား တူညီမှုရှ ဒ ကာင်ား၊ "KLWAR"မှာ "KNORR" 
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တံဆ ပ်နှင့်် တူညီဒစရန ် ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်စရန် တိုပခပြိုလိုပထ်ာားသည်ဟို ဆ ိုန ိုင်သည်ဟို 

သံိုားသပ်ထာားသည်က ို ဒတွှေ့ရဒ ကာင်ား၊ "KNORR"  ကကသ်ာားမှုနေ့်၏ ဂိုဏ်သတင်ားမှာ ဒကာင်ားသတင်ား 

ဒကျာ်ဒ ာလျက်ရှ သည့််အချက်က ို အခွင့််ဒကာင်ားယူ၍ "KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့မှ မှတ်ပံိုတင် ထိုပ်ပ ိုား 

ဒရာင်ားချခွဲ့်ခခင်ားခြစ်ဒ ကာငာ်း၊ မူလအသံိုားခပြိုထာားသည့်် "KNORR"  ကက်သာားမှုန်ေ့ ထိုပ်ပ ိုားမှုပံိုစံခြင့်် 

လ ိုက်လံထိုပ်ပ ိုားခခငာ်းမှာ တိုပထိုပ်ပ ိုားခခငာ်းသာလျှင် အခငင်ားမပွာား ဒပေါ်ဒပါကလ်ျကရ်ှ ဒ ကာင်ား၊ "KNORR" 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ခြင့်် ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချလျက်ရှ ဒသာ  ကက်သာားမှုန်ေ့က ို ပံိုစံတူခပြိုလိုပ်၍ ဒစျားကွက်မျာား 

အတွင်ား ထိုတ်လိုပ်ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချခွဲ့်ခခင်ားခြစ်ဒ ကာင်ား သက်ဒသထွက်ဆ ိုချက်မျာား ထင်ရာှားဒပေါ်ဒပါက် 

ထာားခခင်ားခြစ်ဒသာဒ ကာင့်် မူလရံိုား "KNORR" ကိုန်အမှတ်တံဆ ပ်တွင် ကိုစာား၍ မရန ိုငဒ်သာ နစ်နာ 

ဆံိုားရံှုားမှုမျာား ဒပေါ်ဒပါကလ်ျက်ရှ ဒ ကာင်ား အမှုတွွဲတွင် ဒပေါ်လွင်ပပာီးခြစ၍် မူလရံိုားတရာားလ ို ဒတာင်ားဆ ိုထာား 

သည့်် သ နာ်း(၃ဝဝဝ) နစ်နာဒ ကားဒငွက ို ချမှတ်ဒပားသည်မှာ မှာားယွင်ားသည်ဟို မဆ ိုန ိုင်ဒ ကာင်ား၊ 

သ ိုေ့ခြစ်ပါ၍ ရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုား၏ (၁-၃-၂၀၁၆)ဒနေ့က ချမှတ်ခွဲ့်ဒသာ အမ နေ့်နှင့်် ေီကရီက ို 

ဆက်လက်အတည်ခပြို၍ ယခို အယူခံလွှာက ို စရ တ်နှင့််တကွ ပလပ်ဒပားပါရန် တင်ခပဒလျှာကထ်ာားသည်။  

 

မူလရံိုားတရာားလ ိုက "KNORR" ဟူဒသာ တဆံ ပ်အမှတ်အသာားခြင့်် ဟင်ားခတ် 

အဒမွှားအကက ြိုင်၊  ကက်သာားမှုနေ့်၊ အရသာမှုန်ေ့ အမျ  ြိုားမျ  ြိုားတ ိုေ့က ို ဆွစ ်ာလန်န ိုင်ငံရှ  ကိုမပဏီမှ လွန်ခွဲ့်ဒသာ 

နှစဒ်ပါင်ားမျာားစာွကပင် တစ်ကမဘာလံိုားသ ိုေ့ ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချဒနခွဲ့်ခခင်ားခြစဒ် ကာင်ား၊ ခမန်မာခပည်တွင် 

ထိုတ်လိုပ်ဒရာင်ားချန ိုင်ရနအ်လ ိုေ့ငှာ (၁၇-၉-၂၀၀၄) ရက်စွွဲပါ စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်အမှတ်-

၅၅၄၆/၂၀၀၄ (သက်ဒသခ-ံင) ခြင့်် လည်ားဒကာင်ား၊ မတှ်ပံိုတင်အမှတ်- ၅၄၀၉/၂၀၁၀ (သက်ဒသခံ-ဂ) နှင့်် 

မှတ်ပံိုတင်အမှတ်- ၅၄၁၀/၂၀၁၀ (သက်ဒသခ-ံဃ) တ ိုေ့ခြင့်် လည်ားဒကာင်ား မှတ်ပံိုတင်ပပီား ခြန်ေ့ခြ ားခွဲ့် 

ဒ ကာင်ား၊ သက်ဒသခ ံ (စ) (ဆ) ( ) (စျ) (ည) တ ိုေ့ခြင့်် သတင်ားစာမျာားတွင် ဒ ကညာခွဲ့်ပပာီး မှတ်ပံိုတင် 

စာချြိုပ်အမှတ်- ၅၄၁၀/၂၀၁၀ (သက်ဒသခံ-ဃ) ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ပါ ပံိုစံအတ ိုင်ား ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချခွဲ့် 

ဒ ကာင်ား ထွက်ဆ ိုခွဲ့်ပပာီး၊ KNORR  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုတ်က ို သက်ဒသခံ(ဍ) ခြင့်် တင်ခပခွဲ့်သည်က ို 

ဒတွှေ့ရသည်။  

 

 (၉-၁၂-၂၀၁၁)ဒနေ့ထိုတ ် ခမန်မာ့်အလင်ားသတင်ားစာတငွ် မူလရံိုားတရာားပပ ြိုင် ဦားဒကျာ်လ ှုင် 

က "KLWAR" ဟူဒသာ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ခြင့်် အသင့််စာားသံိုားန ိုင်ဒသာ ဟင်ားခတ်အဒမွှားအကက ြိုင ်အမှုန်ေ့ 

အမျ  ြိုားမျ  ြိုားတ ိုေ့နှင့်် ချက်ခပြိုတ်ဒ ကာ်ဒလှာ်ရာတွင် အသံိုားခပြိုဒသာ ဟင်ားခတ်အဒမွှားအကက ြိုင် အမျ  ြိုားမျ  ြိုား 

ထိုတ်လိုပ်ဒရာင်ားချ ခြန်ေ့ခြ ားမည်ခြစ်ဒ ကာင်ား ဒ ကညာခွဲ့်ပပာီး (၂၅-၁-၂၀၁၂)ရက်စွွဲပါ Weekly Eleven 

News ဂျာနယ်တွင်လညာ်း ထပ်မံဒ ကာ်ခငာသည်က ို ဒတွှေ့ရှ ရဒ ကာင်ား၊ ယင်ားတံဆ ပ်အမှတ်အသာားမှာ 

သက်ဒသခ(ံဃ) စာချြိုပအ်မှတ်- ၅၄၀၉/၂၀၁၀ ပါ တရာားလ ို၏ အမှတတ်ံဆ ပ်၊ အမှတ်အသာားနှင့်် 

ထပ်တူနီားပါားမျှ တူညီလျှက်ရှ သည်က ို ဒတွှေ့ရဒ ကာင်ား၊  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုတ် ပံိုစံမှာလည်ား အတူတူပင ်

ခြစ်ဒ ကာင်ား၊ တရာားပပ ြိုင်သည် "KLWAR" ဟူဒသာ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်ပါ  ကက်သာားမှုန်ေ့က ို          (၂၅-

၁၀-၂၀၁၁)ဒနေ့တွင်မ ှ မတှ်ပံိုတင်သွင်ားခပြိုလိုပ်၍ တရာားလ ို၏ သက်ဒသခ(ံဃ) စာချြိုပ်အမှတ်-

၅၄၀၉/၂၀၁၀ ပါ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို တိုပ၍ ထိုပ်ပ ိုားမှုပံိုစံ တိုပထိုပ်ပ ိုားဒရာင်ားချခခင်ားခြစ်ဒ ကာင်ား၊ 

တရာားလ ိုဘက်က တင်ခပထွက်ဆ ိုထာားသည်က ို ဒတွှေ့ရသည်။  

 

တရာားပပ ြိုင်ကလည်ား ၎င်ားတ ိုေ့စကရံ်ိုမ ှ န ိုေ့ဆီ၊ န ိုေ့ခွဲ၊ န ိုေ့မှုန်ေ့နှင့်် "KLWAR" အမည်ခြင့်် 

ယ ိုားေယာားန ိုင်ငမံှ တင်သွင်ားလာဒသာ ကိုန ်ကမ်ားမျာားက ို ခမန်မာခပည်ရှ  စကရံ်ိုတငွ် ထိုပ်ပ ိုားမှုပံိုစံ ခပြိုလိုပ်ပပာီး 

ခမန်မာခပည်အနှံေ့ ခြန်ေ့ခြ ားဒရာင်ားချဒနခခင်ားခြစ်ဒ ကာငာ်း၊ ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့ စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်ရံိုားတွင် 
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မတှ်ပံိုတင်အမှတ-် ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ (သက်ဒသခ-ံ၂) ခြင့်် (၂၅-၁၀-၂၀၁၁)ဒနေ့တွင် မှတ်ပံိုတင်သွင်ားပပီား 

ဒဆာင်ရွက်ခွဲ့်ခခင်ားခြစ်ဒ ကာင်ား၊ KLWAR  ကက်သာားမှုနေ့်သည် မ မ တ ိုေ့၏ က ိုယ်တ ိုင်ထိုပ်ပ ိုားမှုပံိုဏ္ဍာန်ခြင့်် 

က ိုယ်တ ိုင ် ထိုပ်လိုပ်ခြန်ေ့ခြ ား ဒရာင်ားချခွဲ့်ခခင်ားသာခြစဒ် ကာင်ား၊ KNORR  ကက်သာားမှုန်ေ့အာား တိုပ 

ဒရာင်ားချခခင်ား မရှ ဒ ကာင်ား ထိုဒချထွက်ဆ ိုခွဲ့်သည်။  

 

အမှုတွင ် ဒပေါ်ဒပါကခ်ျကအ်ရ တရာားလ ို "KNORR" ဟူဒသာ ကိုနအ်မှတတ်ံဆ ပ်က ို 

စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်အမှတ်- ၅၅၄၆/၂၀၀၄၊ ၅၄၀၉/၂၀၁၀ နှင့်် ၅၄၁၀/၂၀၁၀ တ ိုေ့အရ ဦားစာွ 

မှတ်ပံိုတင်၍ ထိုတလ်ိုပ်ခြန်ေ့ချခီွဲ့်ဒ ကာင်ား ဒတွှေ့ရပပီား၊ တရာားပပ ြိုင် "KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ်က ို 

စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတငအ်မှတ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် (၂၅-၁၀-၂၀၁၁)ဒနေ့တငွ ် မှတ်ပံိုတင်၍ ခြန်ေ့ခြ ား 

ဒရာင်ားချခွဲ့်သည်ခြစ်ဒပရာ "KNORR"  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ်သည် "KLWAR"  ကက်သာားမှုန်ေ့ထက် 

ဦားစာွဒစာ၍ မှတ်ပံိုတင်ခွဲ့်ပပာီး ထိုတ်လိုပ်ခြန်ေ့ခြ ား ဒရာင်ားချလျက်ရှ ဒ ကာင်ား ဒပေါ်ဒပါက်သည်။  

 

သက်ဒသခံ ကိုနအ်မှတ်တဆံ ပ်၊  ကက်သာားမှုန်ေ့ထိုပ်မျာားက ို ယှဉ် ကည့််လျှင ် အနည်ားငယ် 

ကွွဲခပာားဒသာ်လည်ား တစ်ခိုနှင့််တစ်ခို ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်လာက်ဒအာင် တညူီဒနသည်က ို ဒတွှေ့ရသည်။ 

KLWAR  ကက်သာားမှုန်ေ့ ထိုပ်ပ ိုားထာားသည့််အ တ်သည် KNORR အ တ်တွင် ပါရှ ဒသာ အခပာ၊ အဝါ၊ 

အစ မ်ား စသည့်် အဒရာင်မျာားအတ ိုင်ားပင် ထိုပ်ပ ိုားရ ိုက်နှ ပ် ခြန်ေ့ချထီာားခခင်ားခြစ်ပပာီး၊ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်မှာ 

လည်ား KNORR နှင့်် KLWAR ဟူဒသာ စာသာားက ို ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်စရန် သံိုားထာားသည်က ို 

ဒတွှေ့ရှ ရသည်။ အ တ်ခွဒံပေါ်တွင် ဟင်ားအ ိုားထွဲသ ိုေ့  ွန်ားခြင့််ထည့််ပံိုတွင်လည်ားဒကာင်ား၊ KNORR စာတမ်ား 

နှင့်် KLWAR စာတမ်ားမျာားက ို ဒဘာင်ကပွ်ရာ၌လညာ်းဒကာင်ား တူညီမှုရှ ဒ ကာင်ား ဒတွှေ့ရသည။် သ ိုေ့ခြစ်ရာ 

KLWAR မှာ KNORR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်နှင့်် ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်စရန် တိုပထိုတထ်ာားသည်ဟို 

ဆ ိုန ိုင်ဒပသည်။  

 

သ ိုေ့ခြစ်ရာ မူလခရ ိုင်တရာားရံိုားက ခငင်ားချက်အမှတ်(၁)နငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ တရာားလ ို KNORR 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို တရာားပပ ြိုင်၏ KLWAR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ထိုပ်ပ ိုားမှုပံိုစံ၊ အဒရာင်အဒသွား၊ 

ယ ိုားေယာားစာလံိုားမျာားက ိုပါ တိုပခပြိုလိုပ် ထိုပ်ပ ိုားဒရာင်ားချမှုခပြိုဒနသည်မှာ မှနပ်ါသည်ဟို ဒခြဆ ိုခွဲ့်ခခင်ားမှာ 

မှာားယွင်ားခခင်ား မရှ ဒပ။  

 

မူလရံိုားတရာားလ ိုက ထ ိုသ ိုေ့ KNORR ကိုန်အမှတ်တံဆ ပ်က ို တရာားပပ ြိုင်၏ KLWAR 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ဆင်တူယ ိုားမာှားခြစဒ်စရန် ထိုပပ် ိုားမှုပံိုစံ၊ အဒရာင်အဒသွားမှစ၍ တိုပခပြိုလိုပ် ခြန်ေ့ချ ီ

ဒရာင်ားချမှုခပြိုခွဲ့်ဒသာဒ ကာင့်် တရာားလ ိုတွင် ကိုစာား၍ မရန ိုငဒ်သာ နစ်နာဆံိုားရံှုားမှု ရှ ဒနဒသာဒ ကာင့်် 

နစ်နာဒ ကား ဒငွကျပ် သ နာ်း(၃၀၀၀) က ို ရထ ိုက်ဒ ကာင်ား အဆ ိုခပြိုထာားသည်။ သ ိုေ့ရာတွင် မူလရံိုားတရာားလ ို 

အဒနခြင့်် မည်သ ိုေ့မည်ပံို ဆံိုားရံှုားနစ်နာ၍ နစ်နာဒ ကားဒငွမျာားက ို ရထ ိုက်ဒ ကာင်ား အကျ  ြိုားအဒ ကာင်ား 

ခပည့််စံိုစွာ ဒြာ်ခပဒတာင်ားဆ ိုထာားခခင်ား မရှ သခြင့်် နစ်နာဒ ကား ဒငွကျပ် သ နာ်း(၃၀၀၀) က ို ရထ ိုက်ခွင့််ရှ မည် 

မဟိုတ်ဒပ။  

 

ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့ စာချြိုပ်စာတမ်ား မှတ်ပံိုတင်ရံိုား၏ စာချြိုပ်အမှတ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် 

တရာားပပ ြိုင် မတှ်ပံိုတင်ထာားသည့်် KLWAR ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်က ို ပယ်ြျက်ခခင်ားခြင့််လည်ား တရာားလ ို 

ဒတာင်ားဆ ိုဒသာ ထာဝရ တာားဝရမ်ားက ို ထိုတဒ်ပားရန် သင့််မည် မဟိုတ်ဒပ။  
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အထက်ပါအဒ ကာင်ားမျာားဒ ကာင့်် ဤအယူခံမှုက ို တစ်စ တ်တစ်ဒေသ ခွင့််ခပြိုသည်။ 

ရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာားရံိုား၏ (၁-၃-၂၀၁၆)ဒနေ့စွွဲပါ စီရငခ်ျက်နှင့်် ေီကရီတွင် နစ်နာဒ ကား 

ဒငွကျပ် သ နာ်း(၃၀၀၀) က ို တရာားပပ ြိုင်က တရာားလ ိုသ ိုေ့ ဒပားဒလျာ်ဒစရန ် ချမတှ်သည့််အမ နေ့်က ို ပယ်ြျက ်

လ ိုက်သည်။ တရာားလ ို ဒတာင်ားဆ ိုဒသာ ထာဝရတာားခမစမ် န်ေ့ ထိုတ်ဒပားရန် မသင့််ဒ ကာင်ား ဆံိုားခြတ်ချက ်

နှင့်် ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့ စာချြိုပစ်ာတမ်ားမှတ်ပံိုတင်ရံိုား၏ စာချြိုပ်အမှတ်- ၁၀၈၅၅/၂၀၁၁ ခြင့်် တရာားပပ ြိုင် 

မှတ်ပံိုတင်ထာားသည့် ် KLWAR ကိုနအ်မှတ်တဆံ ပ်က ို ပယ်ြျက်ဒ ကာငာ်း ချမှတ်သည့် ် အမ နေ့်က ို 

အတည်ခပြိုသည်။  

 

စရ တ် မသတ်မှတ။်  

 

 

 

 

 

         စနဒာသွယ ်

                 တရာားသကူကာီး 

          ရနက်ိုနတ် ိုငာ်းဒေသကကာီးတရာားလွှတဒ်တာ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


