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တ ာူးလိုအတွေက် - ဦူးဘရအူး ၊ တ ာူးလွှတ်ရတာ်ရ ှှေ့ရန 

တ ာူးပ ိြိုငအ်တွေက် - ဦူးခင်စိုူး ၊ အထက်တန်ူးရ ှှေ့ရန 

စီ င်ခ က် 

 က်စွေဲ ၊ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါ ီလ ၂ဝ  က်။ 

  အမ္ှုမှ္တ ာူးလိုကတ ာူးပ ိြိုငအ်ရ ေါ်“စာခ ြို ်အ ရ ူးထာူးရငွေ၊နစ်နာရ ကူးနှင့််ရလ ာ်ရ ကူး 

ရငွေ လိုမ္ှု ” စွေဲဆိုလာမခင်ူးမြစ်သည်။ ယင်ူးအမ္ှုသည် စတင်စွေဲဆိုခ နိ်က  န်ကုန်တိင်ုူးတ ာူးရုံူး ၊ တ ာူးမ္ 

ကကီူးမ္ှုအမ္ှတ် - ၃၂၄/၂ဝ၁၈ မြင့်် လက်ခံစစ်ရဆူးခဲ့်ပ ီူး ၊ စီ င် ိုင်ခွေင့််အ  လွှဲရမ ာင်ူးရ ူး ိ်ု့ခဲ့်သမြင့််  န်ကုန် 

အရ ှှေ့ ိုင်ူးခရိုင်တ ာူးရုံူး ၊ တ ာူးမ္ကကီူးမ္ှုအမ္ှတ် - ၃၁၈/၂ဝ၁၁ မြင့်် ြွေင့််လှစ်၍ လက်ခံစစ်ရဆူးခဲ့်ရသာအမ္ှု 

မြစ်သည။်  

  တ ာူးလိုက အဆိုလွှာတွေင် တ ာူးလိုသည ် တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီက ထုတ်လု ်ရသာ 

TRMARIND JUICE မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဗ် ူး ဝယယ်  န်အတွေက် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့်ပ ီူး ၂၂.၁.၂ဝဝ၆ ရန့် က 

အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာရငွေ (၁ဝဝဝဝ) ကုိ တ ာူးပ ိြိုင်ထံ ရ ူးရခ ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုငသ်ည ် စာခ ြို ်ခ ြို ် 

ဆိုပ ီူး တစ်နှစ်ရက ာ် ကာသညအ်ထိ  စစည်ူးမ္ ာူး တင် ို့်ရ ူးမခင်ူးမ္ ှိဘဲ စာခ ြို ် ါကတိကုိ ရြာက်ြ က်ခဲ့်  

သည့််အမ င်  ယ ထာူးသည့်် ရငွေကုိမ န်ရ ူးမခင်ူးလည်ူး မ္ ှိခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ထို့်ရ ကာင့်် တ ာူးလိုက တ ာူးပ ိြိုင် 

ထံသုိ့် တ ာူးပ ိြိုင် ယ ထာူးရသာ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁ဝဝဝဝ) နှင့်် ညမီ္ျှရသာ အက်(ြ်)အီူးစီ (F.E.C) 

(၁ဝဝဝဝ) ယ နစ်ကုိလည်ူးရကာင်ူး ၊ ၂၂.၁.၂ဝဝ၆ ရန့်မ္ှစ၍ တစ်လလျှင် ၆ % ရငွေ နှင့််  င်ူးနှီူးမမ္ြှ ်နှံမ္ှုမ ြို၍ 

ကုန်သွေယ် န ် နစ်နာသည့််အတွေက် ဆံုူးရံှုူးမ္ှုအ  ်  ်ကုိရသာ်လည်ူးရကာင်ူး ၊ တစ် တ်အတွေင်ူး ရ ူး ိ်ု့ ှင်ူး 

လင်ူး န် အရ ကာင်ူး ကာူးခဲ့်ရသာ်လည်ူး လိုက်နာရဆာင် ွက် ခဲ့်မခင်ူး မ္ ှိခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ၂၅.၇.၂ဝ၁၇ ရန့်စွေဲ ါ 

နို့်တစ်စာရ ူး ိ်ု့ခဲ့်ပ ီူး အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁ဝဝဝဝ)  ယ ခဲ့်မခင်ူးကုိ မငင်ူးဆိုမခင်ူးမ္ ှိဘဲ မ္ လသရဘာတ ညီ 

ခ က်ကုိ အတိအလင်ူး ရြာက်ြ က်လာခဲ့်ရသာရ ကာင့်် တ ာူးလိုသည ် တ ာူးပ ိြိုင်ထံမ္ှ တ ာူးပ ိြိုင် ယ  

ထာူးသည့်် အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁ဝဝဝဝ) နှင့်် ညီမ္ျှရသာ အက်ြအ်ီူးစီ ၁ဝဝဝဝ ယ နစ် ၊ ၂၂.၁.၂ဝဝ၆ ရန့် မ္ှ 

၂၂.၃.၂ဝဝ၈ ရန့်အထိ (၂၆) လအတွေက်တစ်လ ၆ % နှင့်် ညမီ္ျှရသာ (F.E.C) အက်(ြ်)အီူးစီ (၁၅၆ဝဝ)  

ယ နစ် ၊ တ ာူးလိုက  

၂၀၁၁ ခုန စ်၊ တ ရ ်းမကက ်းမှု အ မ တ်− ၃၁၈ မ  စ ရင်ခ ျက်၊ ၂ 

ယင်ူးရငွေမြင့်် ကုန်သွေယ်မ္ှုမ ြို န် နစ်နာခဲ့်သည့်် ဆံုူးရံှုူးမ္ှုအ  ်  ်အတွေက် ရလ ာ်ရ ကူး အက်(ြ်)အီူးစီ 

(၁ဝဝဝဝ) ယ နစ် ၊ စုစုရ ါင်ူး အက်(ြ်)အီူးစီ (၃၅၆ဝဝ) ယ နစ်ကုိ တ ာူးပ ိြိုင်ထံမ္ှ တ ာူးစွေဲ 

ဆိုရတာင်ူးခံခွေင့်် ှ ိါသမြင့်် အဆို ါ အက်(ြ်)အီူးစီ (၃၅၆ဝဝ) ယ နစ် (သုိ့်မ္ဟုတ)် ၄င်ူး နှင့််ညမီ္ျှရသာ 

မမ္န်မ္ာရငွေက  ် (၃၅၆ဝဝ×၁၂ဝဝ) (၄၂,၇၂ဝ,ဝဝဝိ/-) ကုိ  ှိ န ် တ ာူးစွေဲဆို၍ ရတာင်ူးခံခွေင့်် ှ ိါသမြင့်် 

အနိုင်ဒီက ီခ မှ္တရ် ူး ါ န် ရတာင်ူးဆိုရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုငက် တ ာူးလို နှင့်် မ္ လသရဘာတ ညီထာူး 

ခ က်ကုိ အတိအလင်ူးရြာက်ြ က်ရသာ ၂၅.၇.၂ဝ၁၇ ရန့် နှင့်် ထို က်ရနာက် ိုင်ူး ယခုအမ္ှုတ ာူးစွေဲဆို န် 



အရ ကာင်ူး ရ ေါ်ရ ါက်ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ သုိ့်မြစ် ါ၍ တ ာူးပ ိြိုင်က တ ာူးလိုထံသုိ့် ရ ူးထာူးရငွေ ၊   နစ်နာရ ကူး 

နှင့်် ရလ ာ်ရ ကူးစုစုရ ါင်ူး အက်(ြ်)အီူးစီ (၃၅၆ဝဝ) ယ နစ် နှင့်် ညမီ္ျှရသာ မမ္န်မ္ာရငွေ (၄၂၇၂ဝဝဝဝိ/-) ကုိ 

စ ိတ ် နှင့််တကွေ ရ ူးရစသည့််ဒီက ီကုိ တ ာူးရုံူးက ခွေင့််မ ြိုရသာအတိူုးနှုန်ူး နှင့််တကွေ ရ ူးရစ န်အတွေက် 

ဒီက ီခ မှ္တရ် ူး ါ န် အဆိုမ ြိုရြာ်မ ခဲ့်သည။်  

  တ ာူးပ ိြိုင၏် အရခ လွှာတွေင် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ နှင့်် တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီတိ်ု့သည် 

စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိသည့််အမ င်တ ာူးလိုကုမ္ပဏီသည် ၂၂.၁.၂ဝ၀၆ရန့်က အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ ရငွေ 

(၁ဝဝဝဝ) ကုိ တ ာူးပ ိြိုင်ထံ ရ ူးရခ ခဲ့်မခင်ူးလညူ်း မ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီသည် 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီနှင့်် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိသည့််အမ င် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီထံမ္ှ မ္ည်သည့််ရငွေရ ကူး 

တစ်စံုတစ် ာမ္ျှ  ယ ခဲ့်မခင်ူး မ္ ှိသည့််အတွေက် ရငွေမ န်ရ ူး န်အရ ကာင်ူးလညူ်း မ္ရ ေါ်ရ ါက်ရ ကာင်ူး 

၊တ ာူးလို အရ ကာင်ူး ကာူးမခင်ူးအရ ေါ် တ ာူးပ ိြိုင်မ္ှ လိုက်နာရဆာင် ွက် န်မ္လိုရ ကာင်ူး ၊ ၂၅.၇.၂ဝဝ၇ 

 က်စွေဲ ါ စာသညအ်ရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာ (၁ဝဝဝဝ) တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီမ္ှ  ယ ထာူးရ ကာင်ူး ဝန်ခံခဲ့်မခင်ူး 

မ္ဟုတရ် ကာင်ူး ၊ တ ာူးလိုသည် တ ာူးပ ိြိုငအ်ရ ေါ် အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁ဝဝဝဝ) နှင့်် ညမီ္ျှရသာ F.E.C  

(၁ဝဝဝဝ) ကုိလည်ူးရကာင်ူး ၊ တစ်လ ၆ % နှင့်် ညီမ္ျှရသာ F.E.C (၁၅၆ဝဝ)  ကုိ လည်ူးရကာင်ူး ၊ 

ရလ ာ်ရ ကူး F.E.C  (၁ဝဝဝဝ) ကုိလည်ူးရကာင်ူးရတာင်ူးခံခွေင့်် လံုူးဝမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ ထို့်အတ  

တ ာူးမ္ဝင်ရသာ ရစ ူးနှုန်ူးမြင့််သင့််၍ ရငွေ ၄၂,၇၂ဝ,ဝဝဝ/- ကုိရသာ်လည်ူးရကာင်ူး ရတာင်ူးခံခွေင့်် 

လံုူးဝမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးလိုသည် ဤအမ္ှုကုိ စွေဲဆို  န် အရ ကာင်ူးရ ေါ်ရ ါက်မခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ 

သုိ့်မြစ် ါ၍ တ ာူးလိုစွေဲဆိုရသာ အမ္ှုကုိ စ ိတ် နှင့်် တကွေ  လ ်ရစရသာ စီ င်ခ က် နှင့်် ဒီက ီကုိ 

ခ မ္တှ်ရ ူး ါ န် ရြာ်မ ရခ  ခဲ့်သည။် 

  အထက် ါ အဆို ၊ အရခ တုိ့်အ  ရုံူးရတာ်မ္ ှ ရအာက် ါမငင်ူးခ က်မ္ ာူးကုိ ထုတ်နှုတ်ရ ူးခဲ့် 

သည။် 

ရ ု်းငငင််းခ ျ က် 

 ၁။ တ ာူးလိုသည ်ဤအမ္ှုကုိ စွေဲဆို န်အရ ကာင်ူး ရ ေါ်ရ ါက်မခင်ူးမ္ ှိဆိုသညမ်္ှာ   

  မှ္န်သလာူး။ 

 ၂။ တ ာူးလိုသညတ် ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီကထုတ်လု ်ရသာ 

မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဗ် ူးဝယ်ယ  န်အတွေက် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုပ ီူး ၂၂ .  ၁ . ၂ဝ၀၆ ရန့်က အရမ္ ိကန်  

ရဒေါ်လာရငွေ ၁ဝဝဝဝ/ိ- ကုိ တ ာူးပ ိြိုငထ်ံရ ူးရခ ခဲ့်သညမ်္ှာ မ္ှနသ်လာူး။ 

 

၂၀၁၁ ခုန စ်၊ တ ရ ်းမကက ်းမှု အ မ တ်− ၃၁၈ မ  စ ရင်ခ ျက်၊  

   

(သုိ့်မ္ဟုတ်) 

   တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီသည် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ  နှင့််  စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူး  မ္ ှိသမြင့်် 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီထံမ္ှ မ္ည်သည့််ရငွေရ ကူးတစ်စံုတစ် ာမ္ျှ ယ ခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိသည့််အတွေက် 

ရငွေမ န်ရ ူး န်အရ ကာင်ူး မ္ရ ေါ်ရ ါက်ဆိုသညမ်္ှာ မ္ှနသ်လာူး။ 

 ၃။ တ ာူးလိုသည ်တ ာူးပ ိြိုင်ထံမ္ှ စာခ ြို ်အ  ရ ူးထာူးရသာရငွေ ၊ နစ်နာရ ကူးရငွေ 

နှင့်် ရလ ာ်ရ ကူး ထိုက်သညမ်္ှာ မ္ှနသ်လာူး။ 

 ၄။ တ ာူးလိုသည ်မ္ည်သည့််သက်သာခွေင့််ကုိ  ထိုက်သနည်ူး။ 

 အထက်ရြာ်မ  ါ ရုံူးမငင်ူးခ က်မ္ ာူးအနက် မငင်ူးခ က်အမ္ှတ် (၁) အာူး  ဏာမ္မငင်ူးခ က်   ( 

ဥ ရဒဆိုင် ာ မငင်ူးခ က် ) အမြစ်သတ်မှ္တ၍် ဦူးစွော ကာူးနာပ ီူးရနာက် မငင်ူးခ က်အမ္ှတ် (၁)  ဏာမ္ 

မငင်ူးခ က် ( ဥ ရဒဆိုင် ာ မငင်ူးခ က် )မြစ်သည့်် “ တ ာူးလိုသည ် ဤအမ္ှုကုိ စွေဲဆို န်အရ ကာင်ူးရ ေါ် 

ရ ါကမ်ခင်ူး မ္ ှိဆိုသညမ်္ှာ မ္ှနသ်လာူး ” ဆိုသည့်် မငင်ူးခ က်အာူး မ္မှ္န်ရ ကာင်ူး ရမြဆိုဆံုူးမြတ်ခဲ့်ပ ီူးမြစ် ၍ 

က န်မငင်ူးခ က်မ္ ာူးမြစ်သည့်် ရုံူးမငင်ူးခ က်အမ္ှတ် (၂) ၊ (၃) ၊ (၄) တိ်ု့နှင့်် စ ်လ ဉ်ူး၍သာ နှစ်ြက်တင်မ ရသာ 



သက်ရသခံခ က်၊ သက်ရသခံအရထာက်အထာူး တိ်ု့အ  ဥ ရဒမ ဌာန်ူးခ က် နှင့်် အည ီ ဆက်လက် 

ရမြဆိုဆံုူးမြတ် မ္ည်မြစ်သည။် 

ရ ု်းငငင််းခ ျ က် (၂) 

  ရုံူးမငင်ူးခ က် (၂)နှင့်် စ ်လ ဉ်ူး၍ ဦူးညွှန့််ရမ္ာင် (တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ၏ မမ္န်မ္ာနိုင်ငံကုိယစ်ာူး 

လှယ်) မှ္ တ ာူးပ ိြိုင ် ဂ င်ူးဆာကယ်လ် ကုမ္ပဏီလီမ္ိတက် နှင့်် တ ာူးလိုသည ် ယခင်က တ ာူးပ ိြိုင် 

ကုမ္ပဏီမ္ ှ ထုတ်လု ်ရသာ ဗွေဗီွေမီ္န်က ညူ်းရြ ာ် ည် ဝယ်ယ တင်သွေင်ူးခဲ့် ဘ ူးရ ကာင်ူး ၊ ဂ င်ူးဆာကယ်လ် 

ကုမ္ပဏီလီမ္ိတက် နှင့်် နှင်ူးနှင်ူးခိုင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် တစ်ဦူးတည်ူးက ရဆာင် ွက်ရနသည့််လု ်ငန်ူးမ္ ာူး 

မြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ၄င်ူးတိ်ု့ ကုမ္ပဏီအရနမြင့်် ယခင်က ဂ င်ူးဆာကယ်လ် ကုမ္ပဏီလီမ္ိတက် နှင့်် မ္န်က ည်ူး 

ရြ ာ် ညတ်င်သွေင်ူး ာ စာခ ြို ်ခ ြို ်ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ထိုစာခ ြို ်အ  တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီက တ ာူးလိုကုမ္ပဏီသုိ့် 

မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညတ်င် ို့် ာတွေင် စာခ ြို ် ါကတိအတိုင်ူးလိုက်နာရဆာင် ွက်ခဲ့် ါရ ကာင်ူး ၊ ထိုစာခ ြို ် 

အ  တ ာူးပ ိြိုငထ်ံမ္ ှ ကုန် စစည်ူးဝယ်ယ တင်သွေင်ူးစဉ်က မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဝ်ယ်ယ တင် ို့်ခဲ့် မခင်ူးမြစ်ပ ီူး ၊ 

ထိုသုိ့်  ထမ္အကကိမ္်ရဆာင် ွက် ာတွေင် နှစ်ဦူးနှစ်ြက်အဆင်ရမ သည့််အတွေက် ဒုတိယ 

အကကိမ္ဆ်က်လက် ၍လု ်ငန်ူးလု ်ကုိင် န် စီစဉ်ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ထိုသုိ့်စီစဉ် ာတွေင် တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီက 

ထုတ်လု ်ရနရသာ ဗွေဗီွေ ီ အမ္ှတ်တဆံိ မ်ြင့်် မ္ဟုတဘဲ်တ ာူးလိုဘက်က ရုိှေ့စ်အမ္ှတ်တဆံိ မ်ြင့်် 

ထုတ်လု ်ရ ူး န် ရတာင်ူးဆိုခဲ့် ာ တ ာူးပ ိြိုင်ဘက်က ရုိှေ့စ်အမ္ှတ်တဆံိ မ်ြင့်် မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညကုိ် 

ထုတ်လု ်ရ ူး န် အတွေက် သရဘာတ  ညခီဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးလို နှင့်် တ ာူးပ ိြိုငတ်ိ်ု့သည် 

မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည(်၂၄) ဗ ူး ါ ကာတွေန်ဗ ူး (၃၁၆ဝ)  ါ ဝင်ရသာ ကွေန်တနိ်နာ (၃ ) လံုူးအတွေက် 

စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့် ကရ ကာင်ူး ၊ (၂၄) လံုူး ါဝင်ရသာ ကာတွေန်ဗ ူးတစ်ဗ ူးကုိ အရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာ၂.၃၅ 

ယ နစ်မြင့််အရ ာင်ူးအဝယ် မ ြိုလု ်  န်မြစ်ရ ကာင်ူး၊ တ ာူးပ ိြိုငဘ်က် က ကွေန်တိန်နာ တစ်လံုူးဝယ်ယ  

လျှင် ကွေန်တနိ်နာတစ်လံုူးကာတွေန် 

 

 

၂၀၁၁ ခုန စ်၊ တ ရ ်းမကက ်းမှု အ မ တ်− ၃၁၈ မ  စ ရင်ခ ျက်၊  

 (၆ဝ) အ ိရုဆာင်ူးရ ူး န် သရဘာတ  ညခီဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ စာခ ြို  ်ခ ြို ်ဆိ ုပ ီူးရနာက် (၃) လ အတွေင်ူးတင် ို့် န် 

နှစ်ြက်သရဘာတ ညီခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ အထက် ါ နှစ်ြက် သရဘာ တ သည့််အခ က်မ္ ာူးအတိင်ုူး တ ာူးလို နှင့်် 

တ ာူးပ ိြိုငတ်ိ်ု့ စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့် က ရ ကာင်ူး ၊ထိုသုိ့်စာခ ြို ် ခ ြို ်ဆိုခဲ့်ပ ီူးရနာက်စာခ ြို ်တွေင် ါ၀င်သည့်် 

စည်ူးကမ္်ူးအတိင်ုူး အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁) ရသာင်ူးကုိ ရဟာင်ရကာင်နိုင်ငံ ှိ အိ ခ် ်အက်စ်ဘီစီဘဏ်သုိ့် 

လွှဲရမ ာင်ူးရ ူးခဲ့် ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးလို ကုမ္ပဏီက လွှဲရငွေလွှဲရမ ာင်ူးရ ူးမခင်ူးမြစ်ပ ီူး 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီအတွေက် ယင်ူးရငွေလွှဲစာတွေင် (YEUNG OI WING REGINA) ဆိုသည့်် 

စာ င်ူးသုိ့်လွှဲရမ ာင်ူးရ ူး ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုငဘ်က်က ညွှန် ကာူး ရသာ အဆို ါ စာ င်ူး ိင်ု ှင်၏ 

စာ င်ူးအမ္ှတ်မ္ာှ (ဝဝ၄ဝ၄၈၅ဝ၅၅၅၆၈၃၃) မြစ်ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုငမ်္ ှစာခ ြို ်တွေင် သတ်မ္ှတ်ထာူးသည့်် 

ကတိအတိုင်ူး စစညူ်းမ္ ာူး တင် ိ်ု့လာမခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီသည် ၄င်ူးတိ်ု့ နှင့်် 

စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုပ ီူးစာခ ြို ် ါ ကတိအတိုင်ူးမ္ရ ူး ိ်ု့သမြင့်် အမ န်အလှန်အီူးရမ္ူးလ် မြင့်် အဆက်အသွေယ်မ္ ာူး 

မ လု ်ခဲ့်ရသာ်လည်ူး တ ာူးပ ိြိုင်ဘက်က ကတိစာခ ြို ် ါအတိင်ုူး  စစည်ူးတင် ို့် ရ ူးခဲ့်မခင်ူး မ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ 

၄င်ူးတ ာူးပ ိြိုင်အမြစ်ထာူး ှိ စွေဲဆိုရသာကုမ္ပဏီမ္ှာ ဂ င်ူးဆာကယ်လ် ကုမ္ပဏီ မြစ်ရ ကာင်ူး ၊ အဆို ါ 

ကုမ္ပဏီကုိ ဦူးရက ာ်မမ္င့်် ၊ ဦူးစိုူးမမ္င့်် ညအီစ်ကုိနှစ်ဦူးက ြွေှဲေ့စညူ်းရဆာင် ွက် ကမခင်ူး မြစ်ရ ကာင်ူး ၊ 

ဦူးစိုူးမမ္င့််၏သာူးမ္ှာ Johnny Yeung မြစ်ပ ီူး ၊ ၄င်ူးကုိ အီူးရမ္ူးလ်အဆက်အသွေယ်မ ြိုလု ် သည့််စာမ္ ာူးတွေင် 

ရြာ်မ  ါ ှိသညမ်္ှာ Johnny Yeung ကုိဆိုလိုမခင်ူးမြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ရငွေလွှဲသည့််စာတွေင် 

ရငွေလွှဲခံ သ ၏စာ င်ူးအမ္ှတ် နှင့်် အမ္ည် ါ ပုဂ္ဂိုလ်မ ှာ Yeungကုိ ဆိုလိုမခင်ူးမြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ၄င်ူး တိ်ု့အရန 

မြင့်် တ ာူးပ ိြိုငဘ်က်က  စစည်ူးတင် ိ်ု့ရ ူးမခင်ူးမ္ ှိသည့််အမ င် ၄င်ူးတိ်ု့ထံမ္ှ  ယ ထာူးရသာ အရမ္ ိကန် 

ရဒေါ်လာ တစ်ရသာင်ူး နှင့််  တ်သက်၍လညူ်း တစ်စံုတစ် ာရမြ င်ှူးရ ူးမခင်ူးမ္ ှိသမြင့်် ၂၆.၃.၂ဝဝ၇ ရန့်စွေဲ 



 ါ နို့်တစ်စာကုိ မ္န်ရနဂ င်ူးဒါရိုက်တာ ၊ ဂ င်ူးဆာကယ်လ် ကုမ္ပဏီလီမ္ိတက်ဟု ရြာ်မ ၍ ရ ူး ိ်ု့ခဲ့် 

ရ ကာင်ူး၊အဆို ါနို့်တစ်စာရ ူး ိ်ု့ပ ီူးရနာက်မြစ်ရစ ၊ မ္ ုိ့်ခင်ကမြစ်ရစ ဂ င်ူးဆာကယ်လ် ကုမ္ပဏီ လီမ္ိတက်  

ဘက်က လာရ ာက်ရတွေှေ့ဆံုမခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊  ၄င်ူးထံ ဦူးစိုူးမမ္င့််၏မ္န်ရနဂ ာက ြုနူ်းဆက်၍ ၄င်ူးသွောူး 

ရ ာက်ရတွေှေ့ဆံုရ ကာင်ူး ၊ နို့်တစ်စာ ါ ရြာ်မ ခ က်အတိင်ုူး ၄င်ူးဘက်က ကကိြိုတင် ယ ထာူးသည့်် အရမ္ ိ 

ကန်ရဒေါ်လာတစ်ရသာင်ူးနှင့််  တ်သက်၍ အမမ္န်ဆံုူး ညြှိနိှုင်ူးရဆာင် ွက်နိုင် န် ၄င်ူးလက်ဝယ် ှိ 

အရထာက်အထာူးစာ ွက်စာတမ်္ူးမ္ိတတူ တစ်စံုအာူး  ိ်ု့ရ ူးခဲ့် ရ ကာင်ူး ၊ ထို့်ရနာက် ိုင်ူး ၄င်ူးမ္ှဦူးသက်ဦူးကုိ 

(၃၆) လမ္်ူး ှိ ရုံူးခန်ူးတွေင် သွောူးရ ာက် ရတွေှေ့ဆံုရ ကာင်ူး ၊ ဦူးသက်ဦူးသည် ဂ င်ူးဆာကယ်လ် ကုမ္ပဏီ၏ 

အရထွေ ရထွေမ္န်ရနဂ ာဟုရမ ာရ ကာင်ူး ၊ ၂၅.၇.၂ဝဝ၇ ရန့်တွေင် တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီ၏ အရထွေရထွေမ္န်ရနဂ ာ 

ဦူးသက်ဦူးမ္ှ လက်မ္တှ်ရ ူးထိုူး အရ ကာင်ူး မ န် ကာူးစာ (၁) ရစာင် ၄င်ူးထံသုိ့် တိုက်ရုိက်ရ ူး ိ်ု့ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ 

အဆို ါ နို့်တစ်စာတွေင် ၄င်ူးတိ်ု့ဘက်က  ယ ထာူးရသာ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ တစ်ရသာင်ူးကုိ မငင်ူး ယ ်န် 

စိတ်က ူးမ္ ှိ ါဟု ရ ူးသာူးထာူး သည်ကုိ ရတွေှေ့ ှိ ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီသည် ဂ င်ူးဆာကယ်လ် 

ကုမ္ပဏီ လီမ္ိတက်မ္ှ ယခင် ထာူး ှိခဲ့် သည့်် သရဘာတ ညီခ က်ကုိ အရမခခံ၍ ရုိှေ့စ်တံဆိ ်မြင့်် တ ာူးဝင်ခွေင့်် 

မ ြိုခ က်  ှရိအာင် အမမ္န် ရဆာင် ွက်၍  စစည်ူးတင် ိ်ု့နိုင်ရအာင် ကကိြိုူးစာူးမ္ည်ဟု ရြာ်မ ထာူးရ ကာင်ူး ၊ 

သုိ့်ရသာ်လည်ူး ရစ ူးနှုန်ူး အရနမြင့်် မ္ လသရဘာတ ညခီ က်တွေင် ါဝင်ရသာ ရစ ူးနှုန်ူးအတိင်ုူးမ္ဟုတ်ဘဲ 

ရစ ူး မမ္ြှင့််၍ ရတာင်ူးခံ ထာူးရ ကာင်ူး ၊ မ္ လသရဘာတ ညီခ က်ကုိ ရြာက်ြ က်သမြင့်် ယခုအမ္ှုကုိ 

စွေဲဆို မခင်ူးမြစ် ရ ကာင်ူး ထွေက်ဆိုခဲ့်ပ ီူး ၊ အရထာက်အထာူး သက်ရသခံအမြစ် သ က်ရ သခ  (က) မှ္ (ဏ-၁) 

အထိ စာ ွက် စာတမ်္ူးမ္ ာူးကုိ သက်ရသခံအမြစ် တင်မ ခဲ့်သည။် 

  ဦူးမမ္င့််စိုူး (လိုမ -၁) မှ္ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်က တ ာူးလိုကုမ္ပဏီအတွေက် တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီထံမ္ှ 

မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဗ် ူး ကွေန်တိန်နာ(၃)လံုူးအတွေက် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုပ ီူး ၊ ထိုသုိ့် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆို၍ အခ ြိို ည် 

မ္ှာယ တင် ို့်သည့််ကိစစ နှင့််  တ်သက်၍ နှစ်ြက်လံုူးမ ဿနာမ္ ှိဘဲ တ ာူးလိုကုမ္ပဏီဘက်က က သင့််ရငွေ 

ရ ူးပ ီူး တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီဘက်ကလည်ူး  စစည်ူး ိ်ု့ခဲ့်၍ မ ဿနာတစ်စံုတစ် ာမ္ ှိခဲ့်ဟု သိ ရ ကာင်ူး ၊ 

ရနာက်တစ်နှစ်တွေင် ရနာက်ထ ်စာခ ြို ်၍ အခ ြိို ည်ဗ ူး ိ်ု့ န်အတွေက် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့်တာကို သိရ ကာင်ူး ၊ 

ထိုရန့်က Mr . SAQUIB အရြာ်ရခေါ်၍ ၄င်ူးလိုက်သွောူးခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ယခုမ သရသာ သက်ရသခံ (ဏ) 

အရ ာင်ူး ဋညိာဉ်စာ ွက်စာတမ်္ူးတွေင် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီအတွေက် Mr . SAQUIB က လည်ူးရကာင်ူး ၊ 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီအတွေက် Johnny Yeungဆိုသ က လည်ူးရကာင်ူး လက်မ္ှတ်ရ ူးထိုူးခ ြို ်ဆိုကာ ၄င်ူး 

ရတွေှေ့ရ ကာင်ူး ၊ အဆို ါ စာခ ြို ်ရ ေါ် ှိ (S. Q SAQUIB ) ဟ ရသာ အမ္ည်ရ ေါ်တွေင် လက်မ္ှတ်ရ ူးထိုူး 

ထာူးရသာလက်မ္တှ်မှ္ာ Mr . SAQUIBလက်မ္ှတ်မြစ်ရ ကာင်ူး၄င်ူးရကာင်ူးစွောသိ ှိရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုင် 

ကုမ္ပဏီဘက်မ္ ှ လက်မ္ှတ်ရ ူးထိုူးရသာ Johnny Yeung မ္ှာ ကုမ္ပဏီ ိင်ု ှင်၏  သာူးမြစ် 

ရ ကာင်ူးသိ ရ ကာင်ူး ၊ အဆို ါ စာခ ြို ်တွေင် ကုမ္ပဏီမ္ ာူးအရနမြင့်် ၄င်ူးတိ်ု့လု ်ရုိူးလု ်စဉ်အတိင်ုူး 

ရဆာင် ွက်ရနမခင်ူး မြစ်၍ အသိသက်ရသမ္ ာူးစသည့််မြင့်် လက်မ္တှ်ရ ူးထိုူး ကရလ့် ှိရ ကာင်ူး ၊  Mr . 

SAQUIB မ္ှထိရုန့်က နှစ်ြက်လက်မ္တှ်ရ ူးထိုူးထာူးရသာ သက်ရသခံ (ဏ) စာခ ြို ်ကုိ ြက်စ်မှ္တဆင့်် 

ကုမ္ပဏီရုံူးခ ြို ် ိှ ာ ဒ ဘုိင်ူးသုိ့် ိ်ု့ခိုင်ူးက  ှာင်ူး ၊ ဒ ဘုိင်ူး ှိ ရုံူးခ ြို ်က ြက်စ်ရ ာက်၍ စာခ ြို ်ရ ေါ်တွေင် Mr . 

SAQUIB၏လက် မ္ှတ်ရတွေှေ့လျှင် ယင်ူးစာခ ြို ်အတိုင်ူး အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁) ရသာင်ူးကုိ 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီဘက်သုိ့် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီက လွှဲရမ ာင်ူးရ ူး ကမ္ည်ဟု Mr . SAQUIB နှင့်် 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီဘက်မ္ှ လက်မ္တှ် ရ ူးထိုူးသ တိ်ု့ရမ ာဆိုပ ီူး ထိုရန့်က မ န်လာခဲ့် ကရ ကာင်ူး ၊ 

စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုပ ီူးရနာက် ိုင်ူး ယင်ူးစာခ ြို ်အ  တ ာူးလိုကုမ္ပဏီက ရ ူး မ္ည့်် အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁) 

ရသာင်ူးကုိ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီက သတ်မ္ှတ်ရ ူး သ ထံ ရဟာင်ရကာင်ဘဏ်မ္ှ တစ်ဆင့််လွှဲရမ ာင်ူး 

လိုက်သညဟု် ၄င်ူးသိခဲ့် ရ ကာင်ူး ၊ ထိုသုိ့်စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆို ပ ီူး အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁) ရသာင်ူး 

လွှဲရ ူးလိုက်ရသာ်လည်ူး တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီဘက်မ္ှ  စစည်ူးတင် ို့် မခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး  ၊  အခ င်ူးခ င်ူး 

အမ န်အလှန်  ညြှိနိှုင်ူးရဆာင် ွက် ကရသာ်လည်ူး  မ္ရမ လည်သမြင့််  Mr . SAQUIB မှ္ တ ာူးစွေဲ 

ဆိုရဆာင် ွက် မ္ညမ်ြစ်ရ ကာင်ူး ၄င်ူးထံအက အညရီတာင်ူးသမြင့်် ၄င်ူးက ယင်ူးကိစစကုိ ဦူးညွှန့််ရမ္ာင် 

ထံအက အညရီတာင်ူး၍ ရဆာင် ွက် န် Mr . SAQUIBအာူး အကကံြိုမ ြိုခဲ့်၍ Mr . SAQUIB က ဦူးညွှန့််ရမ္ာင် 



နှင့်် ဆက်သွေယ်ပ ီူး ဦူးညွှန့််ရမ္ာင်သုိ့် ကုမ္ပဏီရုံူးခ ြို ်မ္ှ လွှဲအ ်သည့်် ကုိယစ်ာူးလှယ်စာကုိ 

လွှဲအ ် န်ရဆာင် ွက်ခဲ့် ာ ကုိယ်စာူးလှယ်လွှဲစာ  ှိပ ီူးရနာက် ိုင်ူး ဦူးညွှန့််ရမ္ာင်က ဥ ရဒ အရ ကာင်ူး 

အ  ရဆာင် ွက် မ္ည့််ကိစစကုိ ဆက်လက်ရဆာင် ွက်ခဲ့်မခင်ူးမြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ဦူးညွှန့််ရမ္ာင် က 

ယင်ူးကိစစအတွေက် ရ ှှေ့ရန နှင့်် တိင်ု င်ပ ီူးနို့်တစ်စာရ ူး ိ်ု့ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီဘက်မ္ှ Mr . 

SAQUIB ကုိ  ှာရြွေ င်ူး ရ ွှေဘုံသာလမ္်ူး ှိ ၄င်ူးတိ်ု့ဗလီသုိ့် ရ ာက် ှိလာခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ဗလီသုိ့် 

 

၂၀၁၁ ခုန စ်၊ တ ရ ်းမကက ်းမှု အ မ တ်− ၃၁၈ မ  စ ရင်ခ ျက်၊  

ရ ာက်လာ ရသာအခါ Mr . SAQUIB နှင့်် မ္ရတွေှေ့ဘဲ ကုိညွှန့််ရမ္ာင် နှင့််သာရတွေှေ့ပ ီူး ၊ တ ာူးပ ိြိုင ်ဘက်က 

ကုိညွှန့််ရမ္ာင်နှင့်် စကာူးရမ ာပ ီူး ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီ ှိ ာသုိ့် ရခေါ်သွောူး ာ ၄င်ူးလည်ူး လိုက်သွောူး ရ ကာင်ူး၊ 

တ ာူးပ ိြိုငဘ်က်က ရြ ာ် ညဗ် ူးတွေင် က ်မ္ည့််နိုင်ငံမခာူးမ္ှ မ္ှာယ ထာူးရသာ Sticker မ္ ာူးကုိ မ သရ ကာင်ူး ၊ 

တ ာူးပ ိြိုငဘ်က်က ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီအတွေင်ူး အမငင်ူး ွောူးမ္ှု ှိရန၍ တ ာူးပ ိြိုင်ဘက်မ္ှ ၄င်ူးတိ်ု့စာ ွက်စာ 

တမ်္ူးမ္ ာူး  ကည့််ရှုပ ီူးအရ ကာင်ူးမ န်မ္ညဟု် ရမ ာသညကုိ် ၄င်ူး ကာူးရ ကာင်ူး ၊ ၄င်ူးမ န်လာပ ီူးရနာက် 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီဘက်က နို့်တစ်စာ တစ်ရစာင် မ န် ကာူးသညကုိ် ဦူးညွှန့််ရမ္ာင် ထမံ သဂရက  ှာင််း၊ 

ထဂုစှာကရှာ ်ပပ ်းက ော ်ပဂုင််း က ော ်ထပ်စှာတစ်ကစှာင် ဂု ဦ်းညွှ ်ကမှာင်ထံ တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီဘက်မ္ှ 

ရ ူး ိခုဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုင်ဘက်က ယင်ူးသုိ့်မ န် ကာူးသညစ်ာတွေင် ယခင် သရဘာတ  ထာူးသည့်် 

ရစ ူးနှုန်ူးထက် တိူုးမမ္ြှင့််သညဟု် ဦူးညွှန့််ရမ္ာင်ရမ ာမ ၍ သိ ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးပ ိြိုင် ဘက်က တ ာူးလိုဘက် 

မှ္ ရဒေါ်လာ (၁) ရသာင်ူး  ှိမခင်ူးကုိ လက်ခံရသာ်လည်ူး ရစ ူးနှုန်ူးတိူုးမမ္ြှင့်် သည့််အတွေက် နှစ်ြက်မ္ရမ လည် 

ရတာ့်ရ ကာင်ူး ၊ Mr . SAQUIB မ္ှာ ယခုမ္ ှိရတာ့်ဘဲ  န်ကန်ပမ္ိြိုှေ့၌ င် ကွေယ်လွေန်သွောူးခဲ့်ပ ီူးမြစ်ရ ကာင်ူး 

ထွေက်ဆိုသည။် 

  ဦူးသက်ဦူး (တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီကုိယစ်ာူးလှယ် အရထွေရထွေမ္န်ရနဂ ာ) မှ္ ၄င်ူးသည် 

တ ာူးပ ိြိုင ်ကုမ္ပဏီ၏ အရထွေရထွေမ္န်ရနဂ ာတာဝန်ယ ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ အဆို ါအမ္ှုတွေင် ၄င်ူးအာူး အရထွေရထွေ 

ကုိယစ်ာူးလှယ်တစ်ဦူးအရနမြင့်် အမ္ှုရဆာင် ွက်နိုင် န်အတွေက် ၂၅.၈.၂ဝဝ၈ ရန့်က မ ြိုလု ် ခဲ့်ရသာ 

ဒါရိုက်တာအြွေှဲေ့စညူ်းမ္ ဉ်ူးမ္ှတ်တမ္်ူးအ  ၄င်ူးအာူး တာဝန်ရ ူးခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ဂ င်ူးဆာကယ်လ် ကုမ္ပဏီသည် 

မ ည်ရထာင်စုမမ္န်မ္ာနိုင်ငံရတာ်အစိုူး  ၊ အမ္ ြိိုူးသာူးစီမ္ံကိန်ူး နှင့်် စီူး ွောူးရ ူး ြွေှံေ့ပြိြိုူး တိူုးတက်မ္ှုဝန်ကကီူးဌာန 

တွေင် ကုမ္ပဏီမ္ှတ် ံုတင်အမ္ှတ် - ၈၂၉ / ၁၉၉၄ -၁၉၉၅ မြင့်် မ္ှတ် ံုတင်ထာူး ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ထိုကုမ္ပဏီတွေင် 

အု ခ် ြို ်မ္ှုဒါရိုက်တာမ္ှာ ဦူးရဌူးနိုင်မြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ဒါရိုက်တာမ္ှာ ရဒေါ်ခင်  ီ မြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ကုမ္ပဏိ၏ ဦူးစွော 

 ထမ္ဒါရိုက်တာမ္ ာူးမ္ှာ ဦူးရဌူးနိုင် ၊ ရဒေါ်ခင် ီ နှင့်် ဦူးရဇာ်ဝင်ူး တိ်ု့မြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ထိုစဉ်က ကုမ္ပဏီမ္ ာူး 

အရနမြင့်် နိုင်ငံမခာူး နှင့််ကုန်သွေယ်မ္ှု မ ြိုလု ် ာတွေင် မမ္န်မ္ာ့်  င်ူးနှီူးမမ္ြှ ်နှံမ္ှု နှင့်် က ူးသန်ူးရ ာင်ူးဝယ်ရ ူး 

ဘဏ်တွေင်  ုမပဏ အက ဖြင ် စှာရင််းြွင ်ရက  ှာင််း၊  ုမပဏ  အက ဖြင ် အဆဂုပါဘဏ်တွင် 

စာ င်ူးြွေင်လှစ်ခဲ့်သည့်် ဘဏ်အရကာင့််မ္ ာူး လည်ူး ှိရ ကာင်ူး ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ရငွေစာ င်ူးအမ္ှတ်မ္ာှ FDG 

100098 မြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ဟန်ဝ ူးဒ်ကုမ္ပဏီမှ္ ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီအာူး တ ာူးမ္စွေဆဲို မီ္ နို့်တစ်စာရ ူး ိ်ု့ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ 

ဟန်ဝ ူးဒ်ထရ ူးဒင်ူးကုမ္ပဏီတွေင် ဂ င်ူးဆာကယ်လ် ကုမ္ပဏီတို့် သည ် မ္န်က ညူ်းအခ ြိို ညဝ်ယ် ယ  န် 

စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ ထို့်မ င် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ ၄င်ူးတိ်ု့ ကုမ္ပဏီထံသုိ့် ၂၂.၁.၂ဝဝ၆ ရန့်က 

အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁) ရသာင်ူး တိတိရ ူး ိ်ု့ခဲ့်မခင်ူးလည်ူး မ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီက လက်ခံ 

 ယ ခဲ့်မခင်ူးလည်ူး မ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ ထို့်ရ ကာင့်် ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီသည် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ ရတာင်ူးဆို ခဲ့်ရသာ 

ရငွေရ ကူးမ္ ာူးအရ ေါ် ရ ူး န် လံုူးဝ မ္ ှိခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ထိုနို့်တစ်စာအ  ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီမှ္ အရထွေရထွေမ္န်ရနဂ ာ 

ဦူးအိုက်စိုင်ူးမ္ှ ၂.၅.၂ဝဝ၇ ရန့်စွေဲမြင့်် တ ာူးရုံူးခ ြို ်ရ ှှေ့ရန ဦူးဘရအူး ထံမ န် ကာူးစာ ရ ူး ိ်ု့ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ 

အဆို ါ စာတွေင် အရထွေရထွေမ္န်ရနဂ ာက တ ာူးလို ကုမ္ပဏီ၏ အဆိုမ ြိုရသာ ၂၂.၁.၂ဝဝ၆ ခုနှစ်က အရမ္ ိ 

ကန်ရဒေါ်လာရငွေ (၁) ရသာင်ူး ရ ူး ိ်ု့စဉ် ထိုကုမ္ပဏီတွေင် ၄င်ူးအရနမြင့််တာဝန်ထမ္်ူးရဆာင်ခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိ၍ 

လံုူးဝမ္သိ ှိခဲ့်ရ ကာင်ူး တင်မ ခဲ့်ရ ကာင်ူး၊ အဆို ါ 

 



 

၂၀၁၁ ခုန စ်၊ တ ရ ်းမကက ်းမှု အ မ တ်− ၃၁၈ မ  စ ရင်ခ ျက်၊  

စာတွေင် ရြာ်မ ထာူးရသာ Sticker မ္ ာူးရ ာက် ှိသည့်် ကိစစမှ္ာ Johnny Yeung ဆိုသ က 

နှင်ူးဆီအမ္ှတ်တဆံိ မ်ြင့်် မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညထ်ုတ်လု ်မ္ှု  /မ္  သိ ှိ န်အတွေက် အစာူးအရသာက် နှင့်် 

ရဆူးဝါူးကွေ ်ကဲမ္ှုဌာနသို့် နိုင်ငံမခာူးသုိ့်တင် ို့်ခွေင့်် /မ္  စံုစမ္်ူးရ ူး န် ရ ူး  ိ်ု့ထာူးမခင်ူးမြစ်ရ ကာင်ူး၊ 

အဆို ါစာတွေင် ကကိြိုတင်ရငွေ ရဒေါ်လာ (၁)ရသာင်ူး နှင့်် တ်သက်၍ အမမ္န်ဆံုူးညြှိ နိှုင်ူးရဆာင် ွက် န် 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီတွေင်ထာူး ှိသည့်် သက်ဆိုင် ာအရထာက်အထာူးစာ ွက်စာတမ်္ူး မ္ိတတူတစ်စံု 

ရ ူး ိ်ု့ န်ရတာင်ူးဆိုခ က်နှင့်် တ်သက်၍ ၄င်ူးမ္သိရ ကာင်ူး၊၄င်ူးအရနမြင့််လည်ူး(၂၅.၇.၂၀၀၇)  က်ရန့် 

တွေင် ကုမ္ပဏီကုိယစ်ာူးဦူးညွှန့််ရမ္ာင် မ္ှတစ်ဆင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီသို့် အရ ကာင်ူး ကာူးစာရ ူး ိ်ု့ခဲ့် ရ ကာင်ူး၊ 

သုိ့် ာတွေင် ဦူးညွှန့််ရမ္ာင်တင်မ ရသာ စာ ွက်စာတမ်္ူးမ္ ာူး၊ လွှဲရငွေအရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁)ရသာင်ူး မ္ှာ 

HFBC ရဟာင်ရကာင်ဘဏ်ရငွေစာ င်ူးသုိ့် လဲွွေွရှမ ာင်ူးထာူးသညကုိ်ရတွေှေ့ ှိ မခင်ူးနှင့်် ဂ င်ူးဆာကယ်လ်  

ကုမ္ပဏီ၏  ံစုံ (၆) နှင့်် (၂၆) တုိ့်တွေင် ဦူးစိုူးမမ္င့််ရသာ်လည်ူးရကာင်ူး ၊ Mr .Johnny ရသာ်လည်ူးရကာင်ူး 

၊ ါဝင ်တ်သက်မခင်ူးမ္ ှိဟု ရြာ်မ ထာူးရ ကာင်ူး ၊ ရန့် က်မ္မှ္တမ်္ိရသာ ရန့်တစ်ရန့် တွေင် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ 

၏ အခွေင့်် ကုိယစ်ာူးလှယ် ဦူးညွှန့််ရမ္ာင်သည ် ၄င်ူးရုံူးခန်ူးသုိ့် ရ ာက် ှိလာ ရ ကာင်ူး ၊ ယခင်က ၄င်ူးတိ်ု့ 

ကုမ္ပဏီ နှင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီတို့်သည် မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည် ဗွေဗီွေ ီ အမ္ှတ် တံဆိ ်မြင့်် ကွေန်တနိ်နာ ၃ လံုူး 

တင် ို့်ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ထိုစဉ်က တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ နှင့်် တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီတုိ့် သည် နှုတ်ကတိအာူးမြင့်် 

တစ်လ လျှင် ကွေန်တနိ်နာ (၃) လံုူးမ္ ှ (၅) လံုူးထိ တင် ို့် န် နှုတ်ကတ ိ  ှိခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ဦူးညွှန့််ရမ္ာင်မ္ှ 

၄င်ူးအာူးရုိှေ့စ် အမ္ှတ်တဆံိ ်မြင့်် မ္န်က ညူ်းရြ ာ် ည် တင် ို့် ရ ူးနိုင် /မ္နိင်ု၄င်ူးမ္ှ ရတာင်ူးဆိုမ္ှုအရ ေါ် 

စီစဉ်ရဆာင် ွက်ရ ူး မ္ည်မြစ်ပ ီူး တင် ို့်မ္ည့််ရစ ူးနှုန်ူးမ္ှာ ထိုစဉ်က 

ရ ါကရ်စ ူးမြင့််အ ကမ္်ူးြ င်ူးတွေက်မ ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ ၄င်ူးမ္ှ အဆင်ရမ  / မ္ရမ ကကိြိုူးစာူးရ ူးမ္ည်ဟု 

ရမ ာဆိုမခင်ူးမ္ှာ ၄င်ူးရတာင်ူးဆိုရသာ ရုိှေ့စ်ဘ မ္ူ်းမြင့််  /မ္ အက်ြ် ဘီရအတွေင် စံုစမ္်ူးရ ူးမ္ည်ဟု 

ရမ ာဆိုခဲ့်မခင်ူးမြစ်ရ ကာင်ူး ၊ ၄င်ူးမ္ ှ ဦူးညွှန့််ရမ္ာင် ရတာင်ူးဆိုသည့်် အတိင်ုူး ရုိှေ့စ်ဘ မ္်ူးမြင့်် 

ရဆာင် ွက်ခွေင့််  န် စီစဉ်ရဆာင် ွက်ရနစဉ် ဦူးညွှန့််ရမ္ာင်သည် ၄င်ူးထံ ရနာက်တစ်ရခါက် 

မ န်လာခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ ထို့်ရ ကာင့်် ၄င်ူးနှင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ ကာူးတွေင် ရုိှေ့စ်ဘ မ္ူ်းမြင့်် မ္န်က ည်ူး 

ရြ ာ် ညတ်င် ို့် န် စာခ ြို ် တစ်စံုတစ် ာ ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ ရစ ူးနှုန်ူးခန့််မှ္န်ူးရမခစာ င်ူးရတာ့် 

ရ ူး ိ်ု့ခဲ့်ရ ကာင်ူး ၊ တ ာူးလို ကုမ္ပဏီ နှင့်် ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီသည် မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည၀်ယ်ယ  န် 

စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး ၊ ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီနှင့်် တ ာူးလို ကုမ္ပဏီမ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည၀်ယ်ယ မခင်ူး 

နှင့်် စ ်လ ဉ်ူး ၍ စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုမခင်ူး ၊ ရငွေလက်ခံမခင်ူး လံုူးဝမ္ ှိခဲ့်ရသာရ ကာင့်် ၄င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီသည် 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ ရတာင်ူးဆိုခ က် မ္ ာူးအရ ေါ် လိုက်နာ န် တာဝန်မ္ ှိရ ကာင်ူး 

ထွေက်ဆိုပ ီူးအရထာက်အထာူးသက်ရသခံ ခ က်အမြစ် သက်ရသခံ (၁) မှ္ (၃-ခ) 

အထိစာ ွက်စာတမ်္ူးမ္ ာူးတင်မ ခဲ့်သည်။ 

  အမ္ှုတွေင် အဆိုလွှာ ၊ အရခ လွှာ ၊ နှစ်ြက်သက်ရသထွေက်ဆိုခ က်မ္ ာူး နှင့်် သက်ရသခံ 

စာ ွက်စာတမ်္ူးအရထာက်အထာူးသက်ရသခံခ က်မ္ ာူးအာူး ခခံြို၍သုံူးသ  ်ကည့်် ာ တ ာူးလို HEN 

WOOD TRADINGကုမ္ပဏီနှင့််တ ာူးပ ိြိုင် GREEN CIRCLEကုမ္ပဏီတို့်သည ်ယခင်က တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီမ္ှ 

ထုတ်လု ်ရသာ ဗွေဗီွေတီံဆိ မ်္န်က ည်ူးရြ ာ် ညအ်ာူး ဝယ်ယ တင်သွေင်ူး န် စာခ ြို ် ခ ြို ်ဆို၍ 

ဆက်သွေယ်ရဆာင် ွက်ခဲ့်မှုမ္ ာူး ှိခဲ့်ရ ကာင်ူးမ္ှာ အမငင်ူးမ္ ွောူးရ ။ ထိုသုိ့်  ထမ္အကကိမ္ ်တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ နှင့်် 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီတို့် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆို၍ မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည် ၀ယ်ယ  တင်သွေင်ူး ရဆာင် ွက်ခဲ့် က ာတွေင် 

စာခ ြို ် ါ ကတိအတိုင်ူးလိုက်နာရဆာင် ွက်ခဲ့် ကသမြင့်် နှစ်ဦူးနှစ်ြက် အဆင် ရမ သည့််အတွေက် ဒုတယိ 

အကကိမ္ဆ်က်လက်၍ လု ်ငန်ူးလု ်ကုိင် န် စီစဉ်ခဲ့်ပ ီူး ရနာက် တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီမ္ှ ထုတ်လု ်ရနရသာ 

ဗွေဗီွေ ီ အမ္ှတ်တဆံိ  ် နှင့်် မ္ဟုတ ်ါဘဲ တ ာူးလို ကုမ္ပဏီဘက်က ရုိှေ့စ်အမ္ှတ် တံဆိ ်မြင့်် 

မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညကုိ် ထုတက်ပ်း န် သရဘာတ ညီ ကသည့််အတွေက် တ ာူးလို ကုမ္ပဏီ 



နှင့််တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီတုိ့်သည် တ ာူးပ ိြိုင ် ကုမ္ပဏီမှ္ ထုတ်လု ်သည့်် မ္န်က ည်ူး ရြ ာ် ညအ်ာူး ၀ယ်ယ  

တင် ို့် န် ၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ “ အရ ာင်ူး  ဋိညာဉ်စာခ ြို ် ” ခ ြို ်ဆိုခဲ့်ရ ကာင်ူးမ္ှာ တ ာူးလို၏ အဆိုလွှာ၊ 

ဦူးညွှန်ရမ္ာင် (တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ၏ မမ္န်မ္ာနိုင်ငံ ကုိယစ်ာူးလှယ်) နှင့် ် ဦူးမမ္င့််စိုူး (လိုမ  − ၁) တိ်ု့၏ 

ထွေက်ဆိုခ က်မ္ ာူးနှင့်် သက်ရသခံ (ဏ)၊ (ဏ−၁) စာ ွက်စာတမ်္ူး အရထာက်အထာူး သက်ရသခံ 

ခ က်မ္ ာူးအ  ထင် ှာူးရ ေါ်ရ ါကရ်တွေှေ့ ှ ိသည်။ အဆို ါစာခ ြို ်အ  ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ 

(၁၀၀၀၀) အာူး တ ာူးလို ကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီသုိ့် ရ ူး ိ်ု့ န် သရဘာတ ညီထာူးမ္ှု ိှခဲ့်ရ ကာင်ူး 

လည်ူး ရတွေှေ့ ှ ိသည်။ ထိုစာခ ြို ်အ  သရဘာ တ ညီထာူးရသာ စည်ူးကမ္်ူးခ က်အတိင်ုူး ကကိြိုတင်ရငွေ 

အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) အာူး ရဟာင်ရကာင်နိုင်ငံ ှိ HSBC ဘဏ် ှိ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီမ္ှ ညွှန ်

 ကာူးရသာ ရငွေစာ င်ူးအမ္ှတ်  YUEUNG OIWING REGINQ 004,048-505556833 သုိ့် တ ာူးလို 

ကုမ္ပဏီကုိ လွှဲရမ ာင်ူး ရ ူးအ ်ခဲ့်ရ ကာင်ူးလည်ူး ရ ေါ်ရ ါက်ရတွေှေ့  ှိ သည။် အဆို ါ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ 

(၁၀၀၀၀) အာူး တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီမှ္ လက်ခံ  ှခိဲ့်ပ ီူးမြစ်ရ ကာင်ူးမ္ှာလညူ်း တ ာူးလို၏ အဆိုလွှာ ါ 

အဆိုမ ြိုခ က်၊ ဦူးညွှန်ရမ္ာင် (တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ မမ္န်မ္ာနိုင်ငံကုိယစ်ာူးလှယ်) ၏ ထွေက်ဆိုခ က်၊ သက်ရသခံ 

(ဂ)၊ (ဂ−၁)၊ (ဃ)နှင့်် (ဃ− ၁) စာ ွက်စာတမ်္ူး အရထာက်အထာူး သက်ရသခံခ က်မ္ ာူးအ  ထင် ှာူး 

ရ ေါ်ရ ါကရ်နရ သည။် 

  ထိုသုိ့် သက်ရသခံ (ဏ)၊ (ဏ− ၁) ၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ အရ ာင်ူး ဋညိာဥ် စာခ ြို ်အ  

တ ာူးလို  ကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီသို့် မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဗ် ူး ဝယ်ယ  န် ကကိြိုတင် ရငွေ အရမ္ ိကန်

ရဒေါ်လာ (၁) ရသာင်ူးအာူး ရဟာင်ရကာင် ှိ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီမ္ှ ညွှန် ကာူးရသာ ဘဏ် ှိ 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီ၏ ရငွေစာ င်ူးအမ္ှတ်သုိ့်  ရ ူးသွေင်ူးလွှဲရမ ာင်ူးခဲ့် ာ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီမ္ှ လက်ခံ  ှိခဲ့် 

ရသာ်လည်ူး တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီသည် စာခ ြို ် ါ ကတိ ဋိညာဥ်အ  မ္န်က ည်ူးရြ ာ်  ညဗ် ူးမ္ ာူးအာူး 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီထံသို့် တင် ို့်ရ ူးမခင်ူးမ္ ှိသမြင့်် ထိုကိစစနှင့််  တ်သက်၍ တ ာူးလို ကုမ္ပဏီနှင့်် 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီတို့် အမ န်အလှန်အီူးရမ္ူးလ်မြင့်် အဆက်အသွေယ်မ ြိုခဲ့် ကရသာ်လည်ူး တ ာူးပ ိြိုင် 

ကုမ္ပဏီမ္ ှ စှာခ ိုပ်ပါ တဂအတဂင်ု်း ပစစည််းတင်ပဂုို့ကပ်းခ  ဖခင််းမရ ဂသည ်အဖပင် တရှာ်းလဂု ုမပဏ ထံမ  စာခ ြို ် 

အ   ယ ထာူးခဲ့်ရသာ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လလာ (၁၀၀၀၀) နှင့််  တ်သက်  ၍ တစ်စံု တစ် ာရမြ င်ှူး 

ရဆာင် ွက်ရ ူးမခင်ူးမ္ ှိသမြင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီသို့် ရ ှှေ့ရန မ္ှတဆင့်် သက်ရသခံ (ဌ) 

(၂၆.၃.၂၀၀၇)  က်စွေဲ ါ အရ ကာင်ူး ကာူးစာအာူး ရ ူး ိ်ု့ရတာင်ူးခံခဲ့်ရ ကာင်ူး ရ ေါ်ရ ါက် ရတွေှေ့ ှိ ရ သည်။ 

ထိုသုိ့် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ  တရှာ်းပပဂိုင ု်မပဏ သဂုို့  အရ ကာင်ူး ကာူးစာ ရ ူး ိ်ု့ရတာင်ူး ခံမ္ှုအရ ေါ် တ ာူးပ ိြိုင် 

ကုမ္ပဏီ၏ အရထွေရထွေမ္န်ရနဂ ာ ဦူးအိုက်စိုင်ူးမ္ှ သက်ရသခံ (ဍ) ၂.၅.၂၀၀၇)   က်စွေဲ ါ 

အရ ကာင်ူးမ န် ကာူးစာ မြင့််လည်ူးရကာင်ူး၊ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရထာက်အရထွေရထွေ မ္န်ရနဂ ာ 

ဦူးသက်ဦူးမ္ှ သက်ရသခံ (ဎ) ၂၅.၇.၂၀၀၇  က်စွေဲ ါ အရ ကာင်ူးမ န် ကာူးစာ  မြင့် ်လည်ူးရကာင်ူး အသီူးသီူး 

မ န်လည ်  ှင်ူးလင်ူး အရ ကာင်ူးမ န် ကာူးခဲ့်ရ ကာင်ူးမ္ှာလညူ်း နှစ်ြက်အမငင်ူး  ွောူးြွေယ်မ္ ှိ 

ထင် ှာူးရ ေါ်ရ ါကရ်တွေှေ့  ှိ ရ သည။် အဆို ါတ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီဘက်မ္ှ မ န် ကာူးထာူး 

ရသာသက်ရသခံ(ဍ)နှင့်် သက်ရသခံ(ဎ) အရ ကာင်ူးမ န် ကာူးစာ ါ ရြာ်မ ခ က်မ္ ာူးအ လည်ူး တ ာူး 

ပ ိြိုငကု်မ္ပဏီအရနမြင့်် တ ာူးလို ကုမ္ပဏီနှင့် ် မ္န်က ညူ်းရြ ာ် ညဗ် ူးမ္ ာူး တင် ို့်ရ ာင်ူးခ ရ ူး န် အတွေက် 

သက်ရသခံ (ဏ) ၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ ‘အရ ာင်ူး ဋညိာဥစ်ာခ ြို ်အာူး ခ ြို ်ဆိုထာူးမခင်ူး ှိ မ္ ှိနှင့်် 

 တ်သက်၍ လည်ူးရကာင်ူး၊ အဆို ါစာခ ြို ် အ  ၂၂.၁.၂၀၀၆  က်ရန့်တွေင် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီသို့် ရဟာင်ရကာင် ှိ HSBC Bank မ္ှတဆင့် ် ကကိြို တင်ရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ 

(၁၀၀၀၀) အာူးလွှဲရမ ာင်ူးရ ူး ိ်ု့ထာူးခဲ့်မ္ှုအရ ေါ် လက်ခံ  ှမိခင်ူး  ှိ မ္ ှိနှင့််  တ်သက်၍ လည်ူးရကာင်ူး 

အတိအလင်ူး မငင်ူးဆန်ရခ   ထွေက်ဆိုထာူး မခင်ူးမ္ ှိခဲ့်ရ ။ 

  ထို့်မ င် သက်ရသခံ (ဎ) ၂၅.၇.၂၀၀၇  က်စွေဲ ါ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီ၏ အရ ကာင်ူး 

မ န် ကာူးစာတွေင် လည်ူး တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီမ္ှ တ ာူးလိုကုမ္ပဏီက လွှဲ ို့်ခဲ့်ရသာ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ 

(၁၀၀၀၀)အာူး မငင်ူး ယန်ိုင်သည့်် အရနအထာူးတွေင် ှိရသာ်လည်ူး မငင်ူး ယ ်န် စိတ်က ူးမ္ ှိရ ကာင်ူး၊ 



၎င်ူးတိ်ု့မ္ှာ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီ ဆက်ခံသ မ္ ာူးမြစ်၍ ရ ေါ်ရ ါကလ်ာရသာ ကိစစမ္ ာူးကုိ ရမ လည ် ရအာင် 

ညြှိနိှုင်ူးရဆာင် ွက်မ္ညမ်ြစ် ါ၍ ယခင်သရဘာတ ညီ ခဲ့်ရသာစာခ ြို ်အာူး အရမခခံ၍ ROSE တံဆိ ်မြင့်် 

စီစဥ်ရ ူး ိ်ု့၍ တ ာူးဝင်ခွေင့််မ ြိုခ က်  ှရိအာင် အမမ္န်ရဆာင် ွက်၍ တင် ို့်နိုင်ရအာင် အရကာင် 

အထည်ရြာ် ကကိြိုူးစာူးမ္ည်ဟု ရြာ်မ အရ ကာင်ူးမ န် ကာူးထာူးခဲ့်ရ  ာ အဆို ါ အရ ကာင်ူး မ န် ကာူးစာ 

အ  င် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီနှင့်် တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီတို့်အ ကာူး မ္န်က ညူ်းရြ ာ်  ညဗ် ူး ဝယ်ယ   န်အတွေက် 

စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုမ္ှု  ှိခဲ့်ရ ကာင်ူး မမ္င်သာထင် ှာူးရနသကဲ့်သုိ့် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီသုိ့် 

အဆို ါစာခ ြို ်အ  ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) အာူး ရဟာင်ရကာင် ဘဏ်မ္ှတဆင့်် 

လွှဲရမ ာင်ူးရ ူးရခ မှု ှိခဲ့်ရ ကာင်ူးကုိ အမငင်ူးမ္ ွောူးရ ကာင်ူး ညွှန်မ ရနရ သည်။ 

  တ ာူးပ ိင်ကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးလိုကုမ္ပဏီသို့် သက်ရသခံ (ဍ) ၂.၅.၂၀၀၇  က်စွေဲ ါ 

အရ ကာင်ူးမ န်   ကာူးစာနှင့်် သက်ရသခံ (ဎ) ၂၅.၇.၂၀၀၇  က်စွေဲ ါ အရ ကာင်ူးမ န် ကာူးစာမ္ ာူးမြင့်် 

မ န်လည ်ှင်ူးမ  အရ ကာင်ူး  မ န် ကာူးမ္ှု၊ လ ကုိယ်တိုင် ရတွေှေ့ဆံုညြှိနိှုင်ူးမ္ှုမ္ ာူး မ ြိုခဲ့်ရသာ်လည်ူး တ ာူးပ ိြိုင် 

ကုမ္ပဏီသည် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီသုိ့် သက်ရသခံ (ဏ) ၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ အရ ာင်ူး  ဋညိာဥ ် အ  

ရ ူး ိ်ု့ခဲ့် န်မြစ်ရသာ မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဗ် ူးမ္ ာူးအာူး ရ ူး ိ်ု့ခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိသကဲ့်သုိ့် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီထံမ္ှ 

 ယ ထာူးခဲ့်ရသာ ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) ကုိလည်ူး မ န်လည်ရ ူးအ ်ခဲ့် မခင်ူးမ္ ှိ 

သည့််အမ င် အဆို ါ ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) နှင့်် တ်သက်၍လညူ်း ရမြ င်ှူးရဆာင် ွက်ရ ူးခဲ့်မ္ှုမ္ ှိသမြင့်် 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီအရ ေါ် ယခုအမ္ှုအာူး တ ာူးစွေဲဆိုခဲ့်မခင်ူးမြစ် ရ ကာင်ူးမ္ှာလညူ်း 

တ ာူးလိုဘက်မ္ ှသက်ရသခံခ က်မ္ ာူးအ  ထင် ှာူးရ ေါ်လွေင်ရနရ သည်။ 

  တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီ၏ ရခ  လွှာနှင့်် တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီကုိယစ်ာူး အရထွေရထွေမ္န်ရနဂ ာ 

ဦူးသက်ဦူးတိ်ု့၏ထွေက်ဆိုခ က်အ  တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးလိုကုမ္ပဏီထံကရဒေါ်လာရငွေ (၁၀၀၀၀) 

 ယ ခဲ့်မခင်ူး  ှ ိမ္ ှိ၊ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီနှင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီတို့် အရ ာင်ူး ဋညိာဥစ်ာခ ြို ်အာူး ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူး 

 ှ ိ မ္ ှိတို့်နှင့် ်  တ်သက်၍ အတိအလင်ူး မငင်ူးဆန်ရခ  ထွေက်ဆိုထာူးမခင်ူး မ္ ှိရသာ်လည်ူး 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီ၏ အရထွေရထွေမ္န်ရနဂ ာ ဦူးသက်ဦူးမ္ှ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီနှင့်် တ ာူးလို ကုမ္ပဏီ 

တိ်ု့သည ် မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည် အခ ြိို ညဝ်ယ်ယ  န ် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆဂုခ  မခင်ူးမ္ရ ဂရ ကာင်ူး၊ ထို့်မ င် တ ာူးလို 

ကုမ္ပဏီမ္ ှ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီထံသို့် ၂၂.၁.၂၀၀၆  က်ရန့်က အရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာ (၁) ရသာင်ူး 

တိတိရ ူး ိ်ု့ခဲ့်မခင်ူးလည်ူးမ္ ှိ ါရ ကာင်ူး၊ ၎င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီမ္ှ  ယ ခဲ့်မခင်ူးလည်ူး မ္ ှိ ါရ ကာင်ူး၊ ၎င်ူးရ ူး ိ်ု့ခဲ့်ရသာ 

အရ ကာင်ူးမ န် ကာူးစာတွေင် ၎င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်ရငွေစာ င်ူး မ္ှာ FDG 100098 မြင့်် 

မမ္န်မ္ာ့် င်ူးနှီူးမမ္ြှြို ်နှံမ္ှုနှင့်် က ူးသန်ူးရ ာင်ူးဝယ်ရ ူးဘဏ်တွေင် စာ င်ူးြွေင့််လှစ် ထာူးရ ကာင်ူး၊ 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ လွှဲ ို့်ရသာ ရငွေ(၁၀၀၀၀)မ္ှာ HSBC ရဟာင်ရကာင် ဘဏ်ရငွေ စာ င်ူးသုိ့် 

လွှဲရမ ာင်ူးထာူးသည်ကုိ ရတွေှေ့ ှိ မခင်ူးနှင့်် ဂ င်ူးဆာကယ်လ်ကုမ္ပဏီ၏  ံစုံ (၆) နှင့််  ံစုံ (၂၆) တုိ့်တွေင် 

ဦူးစိုူးမမ္င့်် ရသာ်လည်ူး ရကာင်ူး၊ Mr.Johnny Yeung ရသာ် လည်ူးရကာင်ူး  ါဝင် တ်သက်မခင်ူးမ္ ှိဟု 

ရြာ်မ ထာူး ရ ကာင်ူး၊ ရန့် က်မ္မှ္တမ်္ိရသာရန့်တွေင် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ  ၏အခွေင့်် ကုိယစ်ာူးလှယ် 

ဦူးညွှန်ရမ္ာင်သည် ၎င်ူးတိ်ု့ ရုံူးခန်ူးသုိ့် ရ ာက် ှိလာပ ီူး ယခင်က ၎င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီနှင့်် တ ာူး  

လိုကုမ္ပဏီတို့်သည ် နှုတ်ကတိ အာူးမြင့်် ဗွေဗီွေအီမ္ှတ်တံဆိ ်မြင့်် တစ်လျှင် ကွေန်တနိ်နာ (၃) လံုူးမ္ှ (၅) 

လံုူးအထိ တင် ို့်  န် နှုတ်ကတိ ှိခဲ့်ရ ကာင်ူး၊ ဦူးညွှန်ရမ္ာင်မ္ှ ၎င်ူးအာူး ရုိှေ့စ်ဘ င်ူး အမ္ှတ်တဆံိ မ်ြင့်် 

မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည ် တင် ို့်ရ ူးနိုင် မ္နိင်ုရမ ာ၍ ၎င်ူးရတာင်ူးဆိုမ္ှုအရ ေါ် စီစဥ်ရဆာင် ွက်ရ ူး 

မ္ည်မြစ်ရ ကာင်ူး၊ တင် ို့်မ္ည့်် ရစ ူးနှုန်ူးမ္ှာ ထိုစဥ်က ရ ါက်ရစ ူးမြင့်် အ ကမ္်ူးြ င်ူး တွေက်ခ က်မ ခဲ့် ရ ကာင်ူး၊ 

၎င်ူးမ္ ှအဆင်ရမ  မ္ရမ  ကကိြိုူးစာူးရ ူးမ္ည်ဟု  ရမ ာဆိုမခင်ူး မ္ှာ ဦူးညွှန်ရမ္ာင် ရတာင်ူးဆိုရသာ ရုိှေ့စ်ဘ န်ူး   

မ္ ကုိ FBA တွေင် စံုစမ္ူ်းရ ူးမ္ည်ဟု ရမ ာဆိုခဲ့်မခင်ူးမြစ်ပ ီူး ၎င်ူးမ္ ှ ဦူးညွှန်ရမ္ာင် ရတာင်ူးဆိုသည့််အတိင်ုူး 

ရုိှေ့စ်ဘ င်ူး စီစဥ်ရဆာင် ွက်ခွေင့််  န် ရဆာင် ွက်ရနစဥ် ဦူးညွှန်ရမ္ာင် ၎င်ူးထံ ရနာက်တစ်ခါ မ န်လာမခင်ူး 

မ္ ှိခဲ့်ရသာရ ကာင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ နှင့် ် တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီတို့် အ ကာူး မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည ် တင် ို့် န် 

စာခ ြို ်တစ်စံုတစ် ာ ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူး မ္ ှိ သကဲ့်သုိ့်  ရငွေလက်ခံခဲ့်မခင်ူး လည်ူးမ္ ှိ၍ ၎င်ူးတိ်ု့ကုမ္ပဏီသည် 



တ ာူးလိုကုမ္ပဏီရတာင်ူးဆိုခ က်အရ ေါ် လိုက်နာ န် လံုူးဝမ္ ှိရ ကာင်ူး မငင်ူးဆန်ထွေက်ဆိုသည်ကုိ 

ရတွေှေ့ ှ ိသည။် သုိ့် ာတွေင် အဆို ါ အခ က် မ္ ာူးနှင့််  တ်သက်၍ ထင် ှာူး ခိုင်လံုစွော သက်ရသခံခ က် 

မ္ရ ူးနိုင်ရခ ။ အဆို ါ ရခ   ထွေက်ဆိုခ က် နှင့် ်  တ်သက်၍ တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီ ကုိယစ်ာူးအရထွေရထွေ 

မ္န်ရနဂ ာ ဦူးသက်ဦူး၏ ထွေက်ဆိုခ က် တစ်ခုတည်ူးသာ ှိပ ီူး ထိုရခ   ထွေက်ဆိုခ က် မ္ ာူးအရ ေါ် ရထာက်ခံ 

မ္ည့် ် သက်ရသတစ်စံုတစ်ဦူးကုိမ္ျှ တင်မ ထာခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိသည့််အဖပင် စှာရွ ်စှာတမ််း 

အကထှာ ်အထှာ်းလည််း တဂ  ကသခ ှာစွှာ တင်ဖပနဂုင်ဖခင််းမရ ဂသည ် အရမခအရနတွေင် တ ာူးပ ိြိုင်ဘက် 

တင်မ  ထုရခ ခ က်မ္နှ်သည်ဟု တထစ်ခ မ္ှတ်ယ  ၍ မ္  ှိနိုင်ရ ။    အထက် ါ 

အရ ကာင်ူးအခ က်မ္ ာူးအ  င် တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီသုိ့် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ  စစည်ူးဝယ် ယ  န် 

စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆို၍ စှာခ ိုပ်အရ က ဂိုတင်ကငွ ကပ်းခ  ပပ ်းက ော ် တရှာ်းပပဂိုင ု်မပဏ မ  တရှာ်းပပဂိုင်  ုမပဏ မ  

တရှာ်းလဂု ုမပဏ သဂုို့ စှာခ ိုပ်အရ စစည်ူးရ ူး ိ်ု့မခင်ူးမ္ ှိသကဲ့်သုိ့် ကကိြိုတင်ရငွေကုိလည်ူး မ န်လည် 

ကပ်းအ ်မခင်ူးမ္ ှိသမြင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီအရ ေါ် ကုမ္ပဏီအခ င်ူးခ င်ူး စှာခ ြို ် ါ 

စည်ူးကမ္်ူးသရဘာတ ခ က်အာူးရြာက်ြ က်၍ ယခုအမ္ှုအာူး တ ာူးစွေဲဆိုခဲ့်မခင်ူးမြစ်ရ ကာင်ူး ထင် ှာူးရ ေါ် 

ရ ါကရ်နရ သည။် သက်ရသခံ(ဏ)  ၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ အရ ာင်ူး ဋညိှာဥစ်ာခ ြို ် မ္ှာလညူ်း တ ာူးလို 

ကုမ္ပဏီနှင့် ် တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီတို့်အ ကာူး ကုမ္ပဏီအခ င်ူးခ င်ူး သကဘှာတူခ ြို ်ဆဂထုာူး  ကရသာ 

စာခ ြို ်မြစ်ရ  ာ အဆို ါစာခ ြို ်အ  တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီထံ ကကိြိုတင်ရငွေ 

အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) အာူး ရဟာင်ရကာင် ှိ HFBC ဘဏ်မ္ှတဆင့်် လွှဲရမ ာင်ူးရ ူး ိ်ု့ခဲ့်ပ ီူး 

မြစ်ရ ကာင်ူးလည်ူး ထင် ှာူးရနသည့််အရမခအရနတွေင် ယခုအမ္ှုကိစစတွေင် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီ  မှ္ တ ာူးပ ိြိုင် 

ကုမ္ပဏီထံ စာခ ြို ်အ  ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) အာူး မ္ည်သည့််ဘဏ်သို့် လွှဲရမ ာင်ူး 

ရ ူးရ ကာင်ူး၊ မ္ည်သည့်် ုဂ္ြိိုလ်သုိ့် လွှဲရမ ာင်ူးရ ူးရ ကာင်ူးစသည့်် ကိစစမ္ ာူးအရ ေါ် သုံူးသ ် န် 

အရ ကာင်ူးမ္ ှိရ ။ တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီအရ ေါ်  သက်ရသခံ (ဏ) အရ ာင်ူး  ဋညိာဥ် 

စာခ ြို  ် အာူးခ ြို ်ဆို၍ မ ်  ည််းကြ ှာ်ရညဗ်ူ်းမ ှာ်း တင်ပဂုို့ရ ် ပစစည််းမ ှာခ  ဖခင််းဖြစ်ပပ ်း န စ်ဦ်း န စ်ြ ်  

မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ည ်ဝယ်ယ ရ ာင်ူးခ  န် သရဘာတ ညီခဲ့်ပ ီူး ရနာက် အဆို ါစာခ ြို ်အ  ရ ူး ိ်ု့  န် ှ ိရသာ 

ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) အာူး  စစည်ူး ဝယ်ယ သ  တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ  စစည်ူး 

ရ ာင်ူးခ သ  တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီထံသုိ့် ရ ူးရခ ခဲ့်ပ ီူး မြစ်ရ ကာင်ူး လည်ူး ထင် ှာူးရနရ  ာ တ ာူးပ ိြိုင် 

ကုမ္ပဏီအရနမြင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ ရ ူး ိ်ု့ရသာ ကကိြိုတင်ရငွေအာူး လက်ခံ ယ ခဲ့်ပ ီူးမြစ်သ မြင့်် 

စာခ ြို ်အ  ရ ူး ိ်ု့ န်မြစ်ရသာ မ္န ် က ည်ူးရြ ာ် ညမ်္ ာူးအာူး တ ာူးလို ကုမ္ပဏီသို့် ရ ူး ိ်ု့ န်သာ 

 ှိရ သည။် သုိ့် ာတွေင် သက်ရသခံ (ဏ)အရ ာင်ူး  ဋညိာဥစ်ာခ ြို ်အ  ရ ာင်ူးသ  တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီ 

အရနမြင့််စာခ ြို ် ါ ကတိ ဋိညာဥ် အတိင်ုူး မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဗ် ူးမ္ ာူး ရ ူး ိ်ု့ခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိဘဲ ကတိ ဋိညာဥ် 

စာခ ြို ်အာူး ရြာက်ြ က်ခဲ့် ရ ကာင်ူး ထင် ှာူးရနသမြင့်် အဆို ါ ကိစစနှင့််  တ်သက်၍ ရ ာင်ူးသ  

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီအရ ေါ်တွေင် တာဝန် ှရိနရ  ာ ရ ာင်ူးခ သ  တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီအရန  မြင့် ် စာခ ြို ်အ  

 ယ ထာူးခဲ့်ရသာ မ္န်က ညူ်းရြ ာ် ညြ်ိုူး ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ(၁၀၀၀၀)အာူး ဝယ်ယ သ  

တ ာူးလို ကုမ္ပဏီသို့် မ န်လည်ရ ူး န် အရ ကာင်ူး ရ ေါ်ရ ါက်ရနရ ကာင်ူး ထင် ှာူးရ ေါ်လွေင်ရနရ သည။် 

  သုိ့်မြစ်၍ တ ာူးလိုသည် တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီက ထုတ်လု ်ရသာ TRMARINI JUICE 

မ္န်က ည်ူး ရြ ာ် ညဗ် ူး ဝယ်ယ  န်အတွေက် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုပ ီူး ၂၂.၁.၂၀၀၆ ရန့်က အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာရငွေ 

(၁၀၀၀၀)ကုိ တ ာူးပ ိြိုင်ထံ ရ ူးရခ ခဲ့်သညဆ်ိုသည်မ္ှာ မ္ှနက်န်ရ ကာင်ူး မငင်ူးခ က် (၂)  ထမ္ ုိင်ူးအာူး 

ရမြ ကာူးလိုက်သည်။ 

  မငင်ူးခ က် (၂)  ထမ္ ုိင်ူးအာူး မ္ှနက်န်ရ ကာင်ူး ရမြ ကာူးထာူးပ ီူးမြစ်၍ မငင်ူးခ က် (၂) 

ဒုတယိ ိုင်ူး မြစ်သည့်် တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီနှင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီသည် စာခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိသမြင့်် 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီထံမ္ှ မ္ညသ်ည့််ရငွေရ ကူးတစ်စံုတစ် ာကုိမ္ျှ  ယ ခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိသည့််အတွေက် ရငွေမ န်ရ ူး 

 န်အရ ကာင်ူး မ္ရ ေါ်ရ ါက်ဆို  သည့် ်မငင်ူးခ က်(၂) ဒုတိယ ုိင်ူးအာူး မ္မ္ှနရ် ကာင်ူး ရမြ ကာူးလိုက်သည။် 

 



 

 

၂၀၁၁ ခုန စ်၊ တ ရ ်းမကက ်းမှု အ မ တ်− ၃၁၈ မ  စ ရင်ခ ျက်၊  

ရ ု်းငငင််းခ ျ က် (၃)  

  အထက်ရုံူးမငင်ူးခ က် (၂)အာူး သုံူးသ ်ရတွေှေ့ ှိခ က်မ္ ာူးနှင့်် ရမြ ကာူးထာူးခ က်တို့်အ  

တ ာူးလို ကုမ္ပဏီသည် တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီက ထုတ်လု ်ရသာ မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဗ် ူးမ္ ာူး 

ဝယ်ယ တင် ို့် န်အတွေက် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီနှင့်် တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီတို့်သည် သက်ရသခံ (ဏ)၊ (ဏ−၁) 

၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ အရ ာင်ူး ဋညိာဥစ်ာခ ြို ်အာူး ခ ြို ်ဆိုခဲ့် ကရ ကာင်ူး ထင် ှာူးရနသည့်် အမ င် 

အဆို ါစာခ ြို ်အ  တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီထံ ၂၂.၁.၂၀၀၆  က်ရန့်တွေင် ကကိြိုတင်ရငွေ 

အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀)အာူး လွှဲရမ ာင်ူးရ ူးရခ ခဲ့်ပ ီူးမြစ်ရ ကာင်ူးလည်ူး ထင် ှာူး 

ရနရ သည။်သုိ့် ာတွေင် တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီသည် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာ 

(၁၀၀၀၀)အာူး လက်ခံ ယ ခဲ့်ပ ီူးမြစ်ရသာ်လည်ူး စာခ ြို ် ါစညူ်းကမ္်ူးခ က်  ဋညိာဥ် အတိင်ုူး 

တ ာူးလိုကုမ္ပဏီသို့် မ္န်က ညူ်းရြ ာ် ညဗ် ူးမ္ ာူး ရ ူး ိ်ု့ခဲ့်မခင်ူးမ္ ှိရ ကာင်ူးလည်ူး ထင် ှာူး ရနရ  ာ တ ာူး 

ပ ိြိုငကု်မ္ပဏီအရနမြင့်် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ  ယ ထာူးခဲ့်ရသာ အဆို ါ  အရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာရငွေ (၁၀၀၀၀) 

အာူး မ န ် လည်ရ ူးအ ် န် အရ ကာင်ူးရ ေါ်ရ ါက်ရနရ သည။် တ ာူးလို ကုမ္ပဏီအရနမြင့််လည်ူး 

တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီသို့် မ္ိမ္ိရ ူးရခ ထာူးခဲ့်ရသာ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀)အာူး တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီထံမ္ှ 

မ န်လည ်ထိုက်ခွေင့်် ှရိ ကာင်ူး မမ္င်သာထင် ှာူးရနရ သည။် 

  ထို့်မ င် တ ာူးလိုမ္ ှ တ ာူးပ ိြိုင်အရ ေါ် နစ်နာရ ကူးရငွေ၊ ရလ ာ်ရ ကူးရငွေတိ်ု့ကုိလည်ူး 

သက်သာခွေင့်် အမြစ် ထည့််သွေင်ူးရတာင်ူးခံထာူးရ  ာ အဆို ါ နစ်နစ်က  ်းကငွ၊ ရလ ာ်ရ ကူးရငွေတို့်နှင့်် 

 တ်သက်၍ စိစစ် န် လိုမ္ည်မြစ်၍ စိစစ် ကည့်် ာ တ ာူးလိုကုမ္ပဏီအရနမြင့်် တ ာူးပ ိြိုငကု်မ္ပဏီသုိ့် 

၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ အရ ာင်ူး ဋညိာဥစ်ာခ ြို ်အ  အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) အာူး ကကိြိုတင်ရငွေ 

အမြစ ် ၂၂.၁.၂၀၀၆  က်ရန့်ကတည်ူးက ရ ူးရခ ထာူးခဲ့်ရသာ်လည်ူး တ ာူးပ ိြိုင် ကုမ္ပဏီမ္ှ 

မ္န်က ည်ူးရြ ာ် ညဗ် ူးမ္ ာူး ရ ူး ိ်ု့မခင်ူး မ္ ှိသမြင့်် ယခုအမ္ှုအာူး ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်ူးက 

စွေဲဆိုခဲ့်မခင်ူးမြစ်ရ  ာ ထိုကာလမ္ ာူးအတွေက် အဆို ါရငွေအတွေက် နစ်နာမ္ှုမ္ ာူး မြစ်ရ ေါ်ခဲ့်   ရ ကာင်ူး 

မမ္င်သာရနရ သည။် အဆို ါနစ်နာမ္ှုအတွေက် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီအရနမြင့်် တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီထံမ္ှ ၎င်ူး 

ရတာင်ူးခံ စွေဲဆိုထာူးသည့်် ရငွေ မ္ာဏမြစ်သည့်် အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၅၆၀၀) အာူး  ထိုက်ခွေင့်် 

မ္ ှိရသာ်လည်ူး အဆို ါနစ်နာမ္ှုအတွေက် နစ ်ောက  ်းရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) ကုိရတာ့် 

တ ာူးပ ိြိုင ် ကုမ္ပဏီထံမ္ှ မ န ် လည် ထိုက်ခွေင့်် ှိသညဟု် သုံူးသ ်  ှိရ သည။် ရလ ာ်ရ ကာူးရငွေ 

အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) နှင့် ်  တ်သက်  ၍မ္  တ ာူးလိုရ ူးရခ ထာူးရသာ အရမ္ ိကန် 

ရဒေါ်လာ(၁၀၀၀၀)နှင့််အတ  အဆို ါရငွေအတွေက် နစ်နာရ ကူး ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀)ကုိလည်ူး  ထိုက်ခွေင့်် 

အမြစ ် ရ ူးအ ်ထာူးပ ီူး မြစ်သည့််အရမခအရနတွေင် အဆို ါရလ ာ်ရ ကူးရငွေ  ကုိရတာ့် ထ ်မံ္ ထိုက်ခွေင့်် 

မ ြိုလျှင် သင့််မမ္တ်မှ္န်ကန် မ္ှု ိှမ္ည ် မ္ဟုတရ် ။ ထို့်မ င် ရလ ာ်က  ်းကငွမ္ှာ လူထဂခဂု ်မှု၊ ပစစည််းပ  ်စ ်း 

ဆံု်းရံှု်းမှုရ ဂမ သှာ  ထိုက်ခွေင့်် ှိသကဲ့်သုိ့် ရလ ာ်ရ ကူးနှင့််  တ်သက်၍လညူ်း တ ာူးလိုနှင့်် တ ာူးပ ိြိုင်တိ်ု့ 

အ ကာူး သရဘာတ ညီခ က်   ဋညိာဥ် မ ြိုထာူးမခင်ူး လည်ူးမ္ ှိသည့််အမ င် တ ာူးလိုရတာင်ူးဆို ထာူး 

ရသာ နစ်နာရ ကူးနှင့်် ရလ ာ်ရ ကူးတိ်ု့အနက် တစ်ခုသာ ခံစာူးသင့််ရ သည။် ယခုအမ္ှုတွေင် တ ာူးလို  

၂၀၁၁ ခုန စ်၊ တ ရ ်းမကက ်းမှု အ မ တ်− ၃၁၈ မ  စ ရင်ခ ျက်၊  

ရတာင်ူးဆိုထာူးရသာ သက်သာခွေင့််မ္ ာူးအနက် တ ာူးလိုမ္ှ တ ာူးပ ိြိုငသုိ့်် စာခ ြို ်အ ရ ူးထာူးရငွေ 

အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) နှင့်် နစ်နာရ ကူးရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) ကုိသာ  ထိုက်ခွေင့်် ှပိ ီူး 

ရလ ာ်ရ ကူးနှင့်် အတိူုးရငွေမ္ ာူးကုိရတာ့်  ထိုက်ခွေင့််မ္ ှိရ ကာင်ူး သုံူးသ  ် ှိရ  သည။် 



  သုိ့်မြစ်၍ တ ာူးလိုသည ် တ ာူးပ ိြိုငထ်ံမ္ှ စာခ ြို ်အ  ရ ူးထာူးရငွေ၊ နစ်နာရ ကူး ရငွေနှင့်် 

ရလ ာ်ရ ကူးရငွေတို့်အနက် စာခ ြို ်အ  ရ ူးထာူးရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) နှင့်် နစ်နာရ ကူးရငွေ 

အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) ဂုသှာ  ထိုက်သည်မ္ှာ မ္ှနရ် ကာင်ူး ဤ မငင်ူးခ က်အာူး ရမြ ကာူး လိုက် 

သည။် 

ရ ု်းငငင််းခ ျ က် (၄) 

  အထက်ရုံူး မငင်ူးခ က်မ္ ာူးအာူး ရမြ ကာူးထာူးခ က်မ္ ာူးအ  တ ာူးလိုသည် 

၎င်ူးရတာင်ူးဆိုထာူးရသာ သက်သာခွေင့််မ္ ာူးအနက် ၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ အရ ာင်ူး ဋညိာဥစ်ာခ ြို ် အ  

ရ ူးထာူးရသာ ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) နှင့် ် နစ်နာရ ကူးရငွေ အရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာ 

(၁၀၀၀၀)၊ စုစုရ ါင်ူး အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၂၀၀၀၀) ကုိသာ သက်သာခွေင့်် ထိုက် ရ ကာင်ူး 

ဤမငင်ူးခ က်အာူး ရမြ ကာူးလိုက်သည။်  

  ထို့်ရ ကာင့်် တ ာူးပ ိြိုင်ကုမ္ပဏီသည် တ ာူးလိုကုမ္ပဏီမ္ှ ၃.၁.၂၀၀၆  က်စွေဲ ါ 

အရ ာင်ူး ဋညိာဥ် စာခ ြို ်အ  ရ ူးရခ ထာူးရသာ ကကိြိုတင်ရငွေ အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀) နှင့်် 

နစ်နာရ ကူးရငွေ အရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀)၊ စုစုရ ါင်ူး အရမ္ ိကန်ရဒေါ်လာ (၂၀၀၀၀) (ရဒေါ်လာ 

နှစ်ရသာင်ူးတိတိ) သုိ့်မ္ဟုတ် အဆဂုပါ အရမ္ ိကန် ရဒေါ်လာရငွေနှင့် ် ညီမ္ျှရသာ ကာလရ ါက်ရ ူးအ  

မမ္နမ်ှာကငွ အာူး တ ာူးလိုကုမ္ပဏီသို့် ရ ူးဆ ်ရစ န် စ ိတ်နှင့်် တကွေ အနိုင်ဒီက ီ ခ မ္တှ်လိုက်သည။် 

  ရ ှှေ့ရနခ ၁၀၀၀ိ/− သတ်မ္ှတ်သည။် 

    

 

             ( ဝင်ူးနိုင် ) 

            ဒုတယိခရုိင်တ ာူးသ ကကီူး (၆) 

    န်ကုန်အရ ှှေ့ ိုင်ူးခရိုင်တ ာူးရုံူး 

 

 

 

 


