
မာတိကာ 

 

စဉ်  အ ကကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁။  ကကျောက်မျေက်အတဲွမျေား ကောင်းချေမည့်အစီအစဉ် ၁ 

၂။  ကကျောက်စိမ်းအတဲွမျေား ကောင်းချေမည့်အစီအစဉ် ၂ 

၃။  အာမခံစ ေါ် ငွေ ေးသွေင်းခခင်း၊ ကျာက်အတွေဲများဝယ်ယူခခင်း၊ အာမခံ 

စ ေါ် ငွေသံုးစွေဲခခင်းနှင့် ေတသ်က်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ 

 

  (က) အာမခံစကေါ်ကငွကေးသွင်းခခင်း ၃ 

  (ခ) ကကျောက်အတဲွမျေား ဝယ်ယူခခင်း ၄ 

  (ဂ) ခေည်ေေတနာကုန်သည်မျေား အာမခံစကေါ်ကငွ ခေန်လည် 

ထတ်ုယူခခင်း၊ လွှဲကခောင်းသံုးစဲွခခင်း 

၆ 

  (ဃ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ခဖင့် ကောင်းချေခခင်း ၇ 

  (င) ဝယ်ယူခဲ့ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် တန်ဖုိးကငွ 

ကေးကချေခခင်း 

၉ 

၄။  နိင်ုငံသား ကျာက်မျက်ရတနာလေ်ုငန်းရှင်များ လိုက်နာ ောင် 

ရွက်ရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ 

 

  (က) ကကျောက်အတဲွဝယ်ယူသူမျေား ၁၃ 

  (၁) အာမခံစကေါ်ကငွ ကေးသွင်းခခင်း၊ ခေန်လည် 

ထတ်ုယူခခင်း၊ လွှဲကခောင်းသံုးစဲွခခင်း၊ 

၁၄ 

  (၂) ဝယ်ယူခဲ့ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် ကငွကေးကချေ 

ခခင်း 

၁၅ 

  (ခ) ကကျောက်အတဲွတင်ခေကောင်းချေသူမျေား ၁၆ 

  (ဂ) အကထွကထွ ၂၃ 

 



 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စကတ်င်ဘာလ နှစ်လယ်ခမန်မာ့ ကျာကမ်ျက်ရတနာခေေွေဲ 

အစအီစဉ် 

 

 ကျာက်မျက်အတွေဲများ  ရာင်းချခခင်း 

 

 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ 

စက်တင်ဘာလ 

(၁၆)ရက် 

(တနလလာ န့) 

မ ှ

စက်တင်ဘာလ 

(၁၈)ရက် 

(ဗဒု္ဓဟူး န့)ထိ 

(၀၇:၃၀)မ(ှ၁၇:၀၀)နာရီ 

ရတနာကုန်သည်များ  ကျာက်မျက်အတွေဲ 

များကုိ ကကည့်ရှုစစ် ေးခခင်းနှင့် အိတ်ဖွေင့် 

တင်ဒါစနစ်ခဖင့် ရာင်းချမည့်  ကျာက်မျက် 

အတွေဲများအတွေက်  စျးနှုန်း တင်သွေင်းလွှာ 

(BIDDING FORM)များကုိ တင်ဒါေုံးများ 

တွေင် ထည့်သွေင်းခခင်း။ 

  

 

 

စက်တင်ဘာလ 

(၁၉)ရက် 

(ကကာသေ တး န့) 

(၀၉:၀၀)မှ( ၁၇:၀၀)နာရီ 

အ ခခခံ  စျးယူရုိ ငွေ (၅၀၀)နှင့် အထက် 

တန်ဖိုး သတ်မှတ်သည့်  ကျာက်မျက် 

အတွေဲများကုိ  အိတ်ဖွေင့်တင်ဒါစနစ်ခဖင့် 

 ရာင်းချခခင်း။ 

 

 

 



 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စကတ်င်ဘာလ နှစ်လယ်ခမန်မာ့ ကျာကမ်ျက်ရတနာခေေွေဲ 

အစအီစဉ် 

 

 ကျာက်စိမ်းအတွေဲများ  ရာင်းချခခင်း 

 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊  

စက်တင်ဘာလ 

(၁၆)ရက် 

(တနလလာ န့) 

မ ှ

စက်တင်ဘာလ 

(၁၉)ရက် 

(ကကာသေ တး န့)ထိ 

(၀၇:၃၀)မ(ှ ၁၇:၀၀)နာရီ 

ရတနာကုန်သည်များ   ကျာက်စိမ်းအတွေဲ 

များကုိ ကကည့်ရှုစစ် ေးခခင်းနှင့် အိတ်ဖွေင့် 

တင်ဒါစနစ်ခဖင့်  ရာင်းချမည့်  ကျာက်စိမ်း 

အတွေဲများအတွေက်  ေးနှုန်းတင်သွေင်းလွှာ 

(BIDDING FORM)များကုိ တင်ဒါေံုး 

များတွေင် ထည့်သွေင်းခခင်း။ 

  

 

 

စက်တင်ဘာလ 

(၂၀)ရက် 

( သာကကာ န့) 

မ ှ

စက်တင်ဘာလ 

(၂၅)ရက် 

(ဗုဒ္ဓဟူး န့)ထိ 

(၀၈:၀၀)မ(ှ၁၇:၀၀)နာရီ 

- အ ခခခံ စျးယူရုိ ငွေ(၅၀၀၀)နှင့် အထက် 

တန်ဖိုး သတ်မှတ်သည့်  ကျာက်စိမ်း 

အတွေဲများ 

- အ ခခခံ စျးယူရုိ ငွေ(၁၀၀၀)နှင့် အထက် 

တန်ဖိုးသတ်မှတ်သည့် အ ချာထည် 

 ကျာက်စိမ်းတွေဲများကုိ အိတ်ဖွေင့်တင်ဒါ 

စနစ်ခဖင့်  ရာင်းချခခင်း။ 
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အာမခံစ ေါ် ငွေ ေးသွေငး်ခခင်း၊  ကျာကအ်တွေဲများဝယ်ယူခခင်း၊ 
အာမခံစ ေါ် ငွေသံုးစွေဲခခင်းနှင့ေ်တ်သကသ်ည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချကမ်ျား 

အာမခံစ ေါ် ငွေ ေးသွေငး်ခခင်း  

၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ နှစ်လယ်ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာခေေွဲသ့ုိ တက်ကောက် 
ဝယ်ယူမည့် ေတနာကုန်သည်မျေားသည် ဝယ်ယူလုိသည့် ကကျောက်အတဲွ အမျေ ိုးအစားအလိုက် 
အာမခံစကေါ်ကငွမျေားကုိ ကကိုတင်ကေးသွင်းေမည် ခဖစ်ေါသည်။ 

၂။ ကကျောက်အတဲွ အမျေ ိုးအစားလုိက် အနည်းဆုံးကေးသွင်းေမည့် အာမခံစကေါ်ကငွ နှုန်းထား 
နှင့် ဝယ်ယူခွင့်ခေုမည့် ကကျောက်အတဲွတန်ဖုိးမျေားမှာ ကအာက်ေါအတုိင်း ခဖစ်ေါသည်- 

စဉ်  ကျာက်အတွေဲ 
အမျ ိုးအစား 

အနည်းေုံး ေးသွေင်းရမည့် 
အာမခံစ ေါ် ငွေ (ယူရုိ) 

ဝယ်ယူခွေင့်ခေုမည့် 
 ကျာက်အတွေဲတန်ဖိုး(ယူရုိ) 

(က) ကကျောက်မျေက် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀၀ 

(ခ) ကကျောက်စိမ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀ 

၃။ အာမခံစကေါ်ကငွကုိ ဝယ်ယူမည့်ကကျောက်အတဲွ အမျေ ိုးအစားအလုိက် ကအာက်ေါကန့ေက် 
မျေားတွင် အပေီးကေးသွင်းေေါမည်- 

စဉ်  ကျာက်အတွေဲ 
အမျ ိုးအစား 

 ရာင်းချမည့်စနစ် အာမခံစ ေါ် ငွေ 
 ေးသွေင်းရမည့် န့ရက် 

(က) ကကျောက်မျေက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(ခ) ကကျောက်စိမ်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ၁၉.၉.၂၀၁၉ 

၄။ ေတနာကုန်သည်အကနခဖင့် အနည်းဆံုးကေးသွင်းေန် သတ်မှတ်ထားကသာ အာမခံစကေါ် 
ကငွအခေင် ကကိုတင်ကငွ (Advance)အခဖစ် ကေးသွင်းထားနုိင်ပေီး ခေေဲွကာလအတွင်း မိမိ၏ အာမခံ 
စကေါ်ကငွစာေင်းသ့ုိခဖစ်ကစ၊ အခခားေတနာကုန်သည်၏ အာမခံစကေါ်ကငွစာေင်းသို့ခဖစ်ကစ စာေင်း 
လွှဲကခောင်းကေးလုိေါက အနည်းဆုးံ (၁)ေက် ကကိုတင် တင်ခေကဆာင်ေွက်နိုင်ေါသည်။ 

၅။ ေတနာကုန်သည်အကနခဖင့် ေတနာခေေဲွကာလအတွင်း ကကျောက်အတဲွမျေား (လံုးဝ)ဝယ်ယူ 
ေေိှခခင်း မေိှဘဲ ကေးသွင်းထားကသာ အာမခံစကေါ်ကငွမျေားကုိ အခခားဝယ်ယူမည့် ေတနာကုန်သည် 
၏ အာမခံစကေါ်ကငွစာေင်းသို့ စာေင်းလွှဲကခောင်းကေးလုိေါက အနည်းဆုံး(၁)ေက် ကကိုတင်တင်ခေ 
ကဆာင်ေွက်နိုင်ေါသည်။ 
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၆။ အာမခံစကေါ်ကငွကုိ က ကးနန်းကငွလွှဲေိုစ့နစ် (Telegraphic Transfer) သ့ုိမဟုတ် 
အခေည်ခေည်ဆုိင်ော ကငွလွှဲေ့ုိစနစ် (SWIFT Message)ခဖင့် ခမန်မာ့စီးေွားကေးဘဏ် (ကနခေည်ကတာ်) 
တွင် The Central Committee of Emporium (Deposit) အမည်ခဖင့ ်ဖွင့်လှစ်ထားကသာ အာမခံ 
စကေါ်ကငွစာေင်းအမှတ် EEM 400034 သ့ုိ ကေးသွင်းေမည်။ 

၇။ ခေည်ေေတနာကုန်သည်မျေားက အာမခံစကေါ်ကငွကုိ ကငွသားခဖင့် ကေးသွင်း၍ ခေေဲွတက် 
ကောက်ဝယ်ယူခွင့် တင်ခေခခင်းအတက်ွ သက်ဆုိင်ောဥေကဒ၊ နည်းဥေကဒ၊ သတ်မှတ်လုေ်ထံုး 
လေ်ုနည်းမျေားနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ောဌာနမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းကဆာင်ေွက်ကေးမည်။ 

၈။ ေတနာခေေဲွကာလအတွင်း အာမခံစကေါ်ကငွ ထေ်မံခဖည့်သွင်းခခင်းနှင့် စေ်လျေဉ်း၍ ခေေဲွ 
ဗဟုိကကာ်မတီက ကဆာင်ေွက်ကေးနုိင်သည်မျေားကုိ ကကိုတင်အသိကေး ထုတ်ခေန်က ကညာကေးမည် 
ခဖစ်ပေီး သက်ဆိုင်ောလေု်ငန်းကကာ်မတီမျေားက ခွင့်ခေုချေက်မျေားအတုိင်း ကဆာင်ေွက်ကေးေါမည်။ 

 ကျာကအ်တွေဲများဝယ်ယူခခင်း 

၉။ ကကျောက်အတဲွဝယ်ယူခွင့်ေေိှကသာ ေတနာကုန်သည်၏ အမည်စာေင်း၊ ကကျောက်အတဲွ 
အမှတ်နှင့် တန်ဖိုးမျေားကုိ အမှတ်စဉ် ငယ်စဉ်ကကီးလုိက်အတုိင်း KIOSK စက်မျေား၊ Display 
Board မျေားတွင် ကအာင်စာေင်းထတ်ုခေန်နုိင်ကေး ကဆာင်ေွက်ကေးေါမည်။ 

၁၀။  ကေးသွင်းထားသည့် အာမခံစကေါ်ကငွအကေါ် သတ်မှတ်ခွင့်ခေုတန်ဖိုးထက် ကကျော်လွန် 
ဝယ်ယူသည့် ကကျောက်အတဲွအား ဝယ်ယူခွင့်ခေုမည်မဟုတ်ေါ။ ၎င်းအတဲွ၏ ကနာက်တွင် ဆက်လက် 
ကောင်းချေမည့် ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် အာမခံစကေါ်ကငွ လုံကလာက်မှုေိှေါက ဆက်လက်ဝယ် 
ယူခွင့်ခေုေါမည်။ 

၁၁။ ကကျောက်အတဲွမျေားဝယ်ယူောတွင် အာမခံစကေါ်ကငွ လုံကလာက်စွာ ကေးသွင်းထားသူမျေား 
အနက်မှ ကေးနှုန်းအမျေားဆံုး ကေးသွင်းသူကို စိစစ်ဝယ်ယူခွင့်ခေုေါမည်။ 

၁၂။ အဆုိခေုကေးနှုန်း ယူရို(၁)သိန်းနှင့်အထက် ကေးနှုန်းတင်သွင်းပေီး တင်ဒါကအာင်ခမင ်
သည့် ကကျောက်အတဲွအတွက် အာမခံစကေါ်ကငွ မလံုကလာက်မှုမျေားကုိ ကအာက်ေါအတုိင်း ညိှနှိုငး် 
ကခဖေှင်း ကဆာင်ေွက်ကေးသွားမည် ခဖစ်ေါသည်- 

 (က) ကကျောက်အတဲွ ဝယ်ယူသူသည် ကေးနှုန်းအမျေားဆံုး ကေးသွင်းသူ ခဖစ်ကနပေီး 
အာမခံစကေါ်ကငွ လံုကလာက်မှုမေိှေါက အာမခံစကေါ်ကငွ ထေ်မံခဖည့်သွင်းနုိင် 
ကေး သဘာေတိအဖဲွ့က ညှိနှိုင်းကဆာင်ေွက်ကေးမည်၊ 
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 (ခ) ကကျောက်အတဲွ ဝယ်ယူသူသည် ကကျောက်အတဲွအတွက် ထေ်မံခဖည့်သွင်းေန် 
လိုအေ်သည့် အာမခံစကေါ်ကငွကုိ သဘာေတအိဖဲွ့၏ ခွင့်ခေုချေက်ေေိှသည်နှင့် 
အဆုိေါကန့ေက်အတွင်း အပေီးကေးသွင်းေမည်၊ 

 (ဂ) ေတနာကုန်သည်က အာမခံစကေါ်ကငွ ထေ်မံကေးသွင်းမည်ဟု ကတိဝန်ခံပေီး 
တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုမေိှဘဲ သတ်မှတ်ချေန်ိအတွင်း ကေးသွင်းခခင်းမေိှေါက 
ေတနာကုန်သည်၏ ကျေန်ေိှကနကသာ အာမခံစကေါ်ကငွအားလံုးကုိ သိမ်းယူမည် 
ခဖစ်ေါသည်၊ 

 (ဃ) အဆုိခေုသ ူ ေတနာကုန်သည်က အာမခံစကေါ်ကငွ ထေ်မံခဖည့်တင်းခခင်း မေိှေါ 
က ကကျောက်အတဲွကုိ ကကျောက်ေိုင်ေှင်၏ သကဘာတူညီချေက်ခဖင့ ် ဒုတိယ 
ကေးနှုန်းအမျေားဆံုး ကေးသွင်းသူအား ဝယ်ယူခွင့်ခေုမည်၊ 

 (င) ကကျောက်အတဲွေိုင်ေှင်က သကဘာမတူလျှင်ခဖစ်ကစ၊ ဒုတိယကေးနှုန်း အမျေားဆံုး 
ကေးသွင်းသူက အာမခံစကေါ်ကငွ လုံကလာက်မှု မေိှလျှင်ခဖစ်ကစ ကောင်းချေေေိှ 
သည့် ကကျောက်အတဲွစာေင်းမှ ေယ်ဖျေက်မည်။ 

၁၃။ ကကျောက်အတဲွမျေား ကောင်းချေောတွင် အက ကာင်းအမျေ ိုးမျေ ိုးက ကာင့် ညှိနှိုင်းကခဖေှင်းေမည့် 
ကကျောက်အတဲွမျေားစာေင်းကုိ KIOSK စက်မျေားတွင်လည်းကကာင်း၊ Display Board မျေားခဖင့် 
လည်းကကာင်း၊ သဘာေတိအဖွဲ့က အသိကေးက ကညာခခင်းခဖင့လ်ည်းကကာင်း ကဆာင်ေွက်ကေး 
ေါမည်။ 

၁၄။ ဝယ်ယူသူသည် မိမိဝယယူ်ခွင့်ေေိှကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားအား အက ကာင်းအမျေ ိုးမျေ ိုး 
က ကာင့် ေယဖ်ျေက်ကေးေန် (Cancellation) တင်ခေခခင်း၊ ကစာဒကတက်ခခင်း (Complaint)နှင့် 
ကစျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ ခေန်လည် ကည့်ရှုခွင့်ခေုေန် တင်ခေခခင်းမျေားကုိ အဆုိေါအတဲွမျေား ဝယ်ယူ 
ခွင့်ေေိှက ကာင်း က ကညာသည့်ကန့ (၁၃:၀၀)နာေီ ကနာက်ဆုံးထား၍ ဝယ်ယူသူကုိယ်တုိင် 
စီမံကေးောလေ်ုငန်းကကာမ်တီရံုးမှတစ်ဆင့် သဘာေတိအဖဲွ့ထံ တင်ခေကဆာင်ေွက်နုိင်ေါသည်။ 
သတ်မှတ်ချေန်ိထက် ကကျော်လွန်တင်ခေလာမှုမျေားကုိ လက်ခံစဉ်းစား ကဆာင်ေွက်ကေးမည် မဟုတ်ေါ။ 

၁၅။ သဘာေတိအဖဲွ့သ့ုိ တင်ခေမှုမျေားအတွက် (၁၅:၀၀)နာေီအချေန်ိထိ လာကောက် ကခဖေှင်း 
ခခင်းမေိှေါက သဘာေတိအဖဲွ့သည် မည်သည့် ကောင်းသ/ူ ဝယ်ယူသူကုိမျှ ထေ်မံဆက်သွယ်ခခင်း၊ 
ကစာင့်ဆုိင်းခခင်းမခေုဘဲ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်အညီ ကခဖေှင်းကဆာင်ေွက်၍ ကအာင် 
စာေင်းထုတ်ခေန် က ကညာကောင်းချေနုိင်ကေး ကဆာင်ေွက်သွားေါမည်။ 
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၁၆။ သဘာေတိအဖဲွ့၏ ကခဖေှင်းကဆာင်ေွက်မှုအကေါ် ကစာဒက(Complaint) တင်ခေလိုေါက 
အဆုိေါ ကကျောက်အတဲွမျေား ေှင်းလင်းက ကညာသည့်အချေန်ိမှ (၃)နာေီအတွင်း ဝယ်ယူသူ/ 
ကောင်းချေသူကိုယ်တုိင် သဘာေတိအဖဲွ့ထံ တင်ခေကဆာင်ေွက်နုိင်ေါသည်။ 

၁၇။ ကကျောက်အတဲွအမှတ်နှင့် တန်ဖိုးကငွမျေား မှားယွင်းကေးသားမိက ကာင်း ေတနာကုန်သည် 
ကုိယ်တုိင် သတ်မှတ်ကန့ေက်၊ သတ်မှတ်အချေနိ်အတွင်း ကစာဒကတင်ခေလာမှုအကေါ် သဘာေတိ 
အဖဲွ့က သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ စိစစ်၍ ဒဏ်က ကးကငွ ကေးကဆာင်ကစခခင်းမခေုဘဲ ေယ်ဖျေက် 
ကေးခခင်း သ့ုိမဟုတ် ေယဖ်ျေက်ခွင့်တင်ခေခခင်းအား ခငင်းေယ်ခခင်း သ့ုိမဟုတ် သတ်မှတ်ဒဏ်က ကး 
ကေးကဆာင်ကစ၍ ေယဖ်ျေက်ကေးခခင်း ကဆာင်ေွက်ကေးမည်။ 

၁၈။ ဒဏ်က ကးကေးကဆာင်၍ ကကျောက်အတဲွဝယ်ယူခွင့် ေယ်ဖျေက်ခွင့်ခေုောတွင် ကအာက်ေါ 
သတ်မှတ် ဒဏ်က ကးကငွတစ်မျေ ိုးကုိ အာမခံစကေါ်ကငွစာေင်းမှ ချေက်ချေင်းကေးကဆာင်ေမည် ခဖစ်ေါ 
သည်- 

 (က) မှားယွင်းကေးသားမိကသာ ကကျောက်အတဲွတန်ဖိုး၏ ၁၀ ောခိုင်နှုန်း၊ 

 (ခ) ယူရုိကငွ(၃၀၀၀၀)ထက် မေုိကသာ ဒဏ်က ကးကငွ။ 

၁၉။ သတ်မှတ်ကန့ေက်၊ သတ်မှတ်ချေန်ိအတွင်း ဝယ်ယူသူေတနာကုန်သည်၏ တင်ခေချေက် 
အေ သဘာေတိအဖွဲ့က စိစစ်ေယ်ဖျေက်ခွင့်ခေုသည့် ကကျောက်အတဲွကုိ ကအာက်ေါအတုိင်း ညိှနှိုင်း 
ကခဖေှင်း ကဆာင်ေွက်ကေးေါမည် - 

 (က) ကကျောက်အတဲွေိုင်ေှင်၏ သကဘာတူညီချေက်ခဖင့် ဒုတိယကေးနှုန်း အမျေားဆံုး 
ကေးသွင်းသူအား ဝယ်ယူခွင့်ခေုမည်၊ 

 (ခ) ကကျောက်အတဲွေိုင်ေှင်က သကဘာမတူလျှင်ခဖစ်ကစ၊ ဒုတိယကေးနှုန်း အမျေားဆံုး 
ကေးသွင်းသူက ဝယ်ယူလုိခခင်းမေိှလျှင်ခဖစ်ကစ၊ ဒုတိယကေးနှုန်းအမျေားဆံုး 
ကေးသွင်းသူက ဝယ်ယူလုိကသာ်လည်း အာမခံစကေါ်ကငွ လံုကလာက်မှု မေိှလျှင် 
ခဖစ်ကစ ကောင်းချေေသည့် ကကျောက်အတဲွစာေင်းမှ ေယ်ဖျေက်မည်။ 

ခေည်ေရတနာကုန်သည်များ အာမခံစ ေါ် ငွေ ခေန်လည်ထုတ်ယူခခင်း၊ လွှဲ ခောင်းသံုးစွေဲခခင်း 

၂၀။ ကေးသွင်းထားကသာ အာမခံစကေါ်ကငွကုိ ခေန်လည်ထုတ်ယူခခင်း၊ လွှဲကခောင်းသုးံစဲွခခင်း 
နှင့် စေ်လျေဉ်း၍ ကအာက်ေါအတုိင်း ကဆာင်ေွက်ခွင့်ခေုေါမည် - 

 (က) ၀ယ်ယူခဲ့ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေား၏ တန်ဖိုးသည် အာမခံစကေါ်ကငွထက် 
နည်းေါက ခုနိှမ်ကေးကချေခွင့်ခေုမည်၊ 
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 (ခ) အာမခံစကေါ်ကငွသည် ဝယ်ယူခ့ဲကသာ ကကျောက်အတဲွမျေား တန်ဖုိး၏ 
(၁၀)ောခုိင်နှုန်းထက် ေုိမိုေါက ကအာက်ေါအတုိင်း ခုနိှမ်ကေးကချေခွင့်ခေုမည် - 

 (၁) ေတနာကုန်သည် ဝယ်ယူခဲ့ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားမှ နှစ်သက်ော 
ကကျောက်အတဲွအတွက် တန်ဖုိးကငွကေးကချေခခင်း၊ 

 (၂) အခခားကုန်သည်မျေား ဝယ်ယူခဲ့ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် 
တန်ဖိုးကငွကေးကချေခခင်း။ 

 (ဂ) ကကျောက်အတဲွမျေား ဝယ်ယူေေိှခခင်းမေိှေါက ကေးသွင်းထားသည့် အာမခံ 
စကေါ်ကငွကို ကအာက်ေါအတုိင်း ကဆာင်ေွက်ခွင့်ခေုမည် - 

 (၁) ေတနာကုန်သည် တင်ခေသည့် ဘဏ်စာေင်းသ့ုိ စာေင်း လွှဲကခောင်း 
ကေးခခင်း၊ 

 (၂) ဝယ်ယူခွင့်ေေိှသည့် အခခားေတနာကုန်သည်သ့ုိ လွှဲကခောင်းကေးခခင်း။ 

၂၁။ ခေည်ေသ့ုိ ဘဏ်စာေင်း ခေန်လည်လွှဲကခောင်းကေးောတွင် ခေေွဲဗဟိုကကာ်မတီက အာမခံ 
စကေါ်ကငွစာေင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ဘဏ်မျေားနှင့် ချေတ်ိဆက်ထားသည့် ခေည်ေေိှဘဏ်မျေားမ ှ
တစ်ဆင့် က ကးနန်းကငွလွှဲေိုစ့နစ် (Telegraphic Transfer)ခဖင့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ေွက်ကေးမည် 
ခဖစ်ေါသည်။ 

အိတ်ဖွေင့်တငဒ်ါစနစ်ခဖင့်  ရာင်းချခခင်း 

၂၂။ ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာခေေွဲ အစီအစဉ်အတုိင်း ကကျောက်စိမ်းနှင့် ကကျောက်မျေက် 
အတဲွမျေားကုိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ခဖင့် ကောင်းချေမည့်ေက်မတုိင်မီ ညကနခင်းအထိ စစ်ကဆး 
 ကည့်ရှုခွင့်ခေုေါမည်။ 

၂၃။ ဝယ်ယူသူအကနခဖင့် မိမိဝယ်ယူမည့် ကကျောက်အတဲွမျေား၏ အမျေ ိုးအစား၊ အေွယ်အစား၊ 
အေည်အကသွး၊ အကေအတွက်နှင့် အကလးချေန်ိတ့ုိကို ကသချောစွာ ကည့်ရှုစစ်ကဆးပေီး ကကျေနေ်မှသာ 
ဝယ်ယူေန် ခဖစ်ေါသည်။ 

၂၄။ ေတနာကုန်သည်မျေားသည် ကေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ (Bidding Form)မျေားကုိ သတ်မှတ် 
ကေးနှုန်းခဖင့် ၀ယ်ယူ ကေမည်။ ေတနာကုန်သည်တစ်ဦးချေင်းက ဝယ်ယူကသာ ကစျေးနှုန်း 
တင်သွင်းလွှာအကေအတွက်၊ အမှတ်စဉ်မျေားကုိ မှတ်ေုံတင်ထားေိှမည်ခဖစ်ပေီး လွှဲကခောင်းသုးံစဲွခခင်း 
မခေုေ။ ကစျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ ဝယ်ယူသည့် ကုန်သည်က ကစျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာကေါ်တွင် 
ကေးသားချေက်မျေားကို တာဝန်ယူကခဖေှင်း ကေးေမည်။ 
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၂၅။ ကစျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ (Bidding Form)မျေား တင်သွင်းောတွင် ကအာက်ေါအချေက်မျေား 
ကုိ ခေည့်စုံမှန်ကန်စွာခဖင့် ေှင်းလင်းေီသစွာ ကေးသားကဖာ်ခေေမည် - 

 (က) ဝယ်ယူသည့်အတဲွအမှတ်၊ အကခခခံကေး၊ 

 (ခ) ဝယ်ယူသည့်တန်ဖုိး၊ 

 (ဂ) ဝယ်ယူသူလက်မှတ်၊ 

 (ဃ) ဝယ်ယူသူအမည်နှင့်ကုမ္ပဏီ၊ 

 (င) ကုန်သည်မှတ်ေုံတင်အမှတ်(Bidder's Regd.No)။ 

၂၆။ ေတနာကုန်သည်မျေားအကနခဖင့် ၀ယ်ယူလုိကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ ကစျေးနှုန်းတင် 
သွင်းလွှာတွင် တစ်တဲွချေင်း ခဖည့်စွက်ကေးသား အဆုိခေုပေီး တင်ဒါေံုးမျေားအတွင်းသ့ုိ မထည့်သွင်းမီ 
ကေးသားေမည့် အချေက်အလက်မျေား ခေည့်စုံမှန်ကန်ခခင်း ေိှ/မေိှ ကစ့စေ်ကသချောစွာ စစ်ကဆးပေီးမှ 
သာ သက်ဆိုင်ော တင်ဒါေံုးမျေားအတွင်း အချေနိ်မီ ထည့်သွင်းေေါမည်။ 

၂၇။ ကကျောက်အတဲွ၏ အကခခခံကစျေး (Reserve Price)ထက ် ကလျော့နည်းတင်သွင်းထားကသာ 
ကေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာမျေားကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခခင်းမခေုဘဲ ေယ်ဖျေက်ခခင်းခံေမည် ခဖစ်ေါသည်။ 

၂၈။ တင်ဒါေံုး မှားယွင်းထည့်သွင်းကသာ ကေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ (Bidding Form) မျေားကုိ 
ေယ်ဖျေက်မည် ခဖစ်ေါသည်။ 

၂၉။ ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ ယူရုိကငွ(Euro)ခဖင့်သာ ကောင်းချေခခင်းခဖစ်ေါသည်။ ဝယ်ယူသည့် 
ကကျောက်အတဲွ၏ တန်ဖိုးကို ယူရုိကငွ(Euro)ခဖင့် ကဖာ်ခေေမည်ခဖစ်ပေီး တန်ဖုိးကငွ (ယူရိုကငွ)ကုိ 
ကိန်းဂဏန်းခဖင့် (၁)ကကိမ်၊ စာသားခဖင့် (၁)ကကိမ် ေှင်းလင်းေီသစွာ ကေးသားကဖာ်ခေေမည်။ 

၃၀။ တန်ဖိုးကငွကုိ ကိန်းဂဏန်း၊ စာသားတ့ုိခဖင့် (၂)ကကမိ ် ကေးသားောတွင် တူညီမှုမေိှေါက 
မျေားောတန်ဖုိးကုိသာ ၀ယ်ယူသည့်တန်ဖိုးအခဖစ် သတ်မှတ်ေါမည်။ (၂)ကကိမ် ကေးသားေမည့် 
အစား (၁)ကကိမ်သာ ကေးသားေါက ကေးသားသည့် တန်ဖုိးကုိသာ ၀ယ်ယူသည့်တန်ဖုိးအခဖစ် 
သတ်မှတ်ေါမည်။ 

၃၁။ ကေးနှုန်းတင်သွင်းောတွင် အဆိခုေုကေးနှုန်း တူညီတုိက်ဆုိင်ကနခခင်းအတွက် အာမခံ 
စ ေါ် ငွေ လံု လာက်သည့် သက်ဆိုင်ော ကေးနှုန်းတင်သွင်းသူမျေားကုိသာ ထေ်မံကေးပေိုင် 
အဆုိခေု တင်သွင်းကစပေီး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်နှင့် ကုိက်ညီသည့် ေတနာကုန်သည်အား 
ကောင်းချေကေးေါမည်။ 

၃၂။ အကယ်၍ ကကျောက်အတဲွ ၀ယ်ယူခွင့်ေေိှသူကို မှားယွင်းက ကညာမိေါက ခေန်လည် 
စိစစ်ပေီး ၀ယ်ယူခွင့်ေေိှသူ အမှန်၏အမည်ကုိ ကောင်းချေချေန်ိအတွင်း ခေန်လည်က ကညာကေးေါမည်။ 
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၃၃။ ဝယ်ယူခွင့်ေေိှသည့် ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် အမျေ ိုးအစား၊ အေည်အကသွး၊ အကေ 
အတွက်၊ အကလးချေန်ိတ့ုိနှင့် စေ်လျေဉ်း၍ ခေဿနာတစ်စံုတစ်ော ကေါ်ကေါက်ေါက ကောင်းသူနှင့် 
ဝယ်ယူသူ(၂)ဦးတွင်သာ တာဝန်ေိှမည်ခဖစ်ပေီး သက်ဆုိင်ော ကကျောက်စိမ်း၊ ကကျောက်မျေက်၊ စီမံ 
ကေးောလေ်ုငန်းကကာမ်တီတ့ုိနှင့် ကေါင်းစေ်ညှိနှိုင်း ကဆာင်ေွက်နုိင်ေါသည်။ 

၃၄။ ကစျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းခခင်းမေိှကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ မကောင်းချေေသည့် 
ကကျောက်အတဲွစာေင်း (Drop Lot)အခဖစ် သတ်မှတ်ေါမည်။ မကောင်းချေေသည့် ကကျောက်အတဲွမျေား 
(Drop Lots)မျေားကုိ အကခခခံကေးခဖင့်ခဖစ်ကစ၊ အကခခခံကေးထက် နည်း၍ခဖစ်ကစ၊ မျေား၍ခဖစ်ကစ 
ကောင်းချေကေးမည် မဟုတ်ေါ။ 

၃၅။ ေတနာကုန်သည်မျေားအကနခဖင့် ကကျောက်အတဲွဝယ်ယူေန် တင်သွင်းထားကသာ ကေးနှုန်း 
တင်သွင်းလွှာမျေားအား အက ကာင်းအမျေ ိုးမျေ ိုးက ကာင့် ေယ်ဖျေက်ခွင့် (Cancellation) တင်ခေခခင်း 
ကုိ သက်ဆိုင်ော ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် ကေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာမျေား ဖွင့်ကဖာက်စိစစ်ခခင်း 
မခေုမီ (၁၇:၀၀)နာေီအထိ စီမံကေးောလေ်ုငန်းကကာမ်တီသ့ုိ တင်ခေနုိင်သည်။ 

၃၆။ ေတနာခေေဲွတွင် ေတနာကုန်သည်မျေားအကနခဖင့် ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာခေေဲွဗဟုိ 
ကကာ်မတီနှင့် ဗဟုိကကာ်မတီက တာဝန်ကေးအေ်ထားသူမျေား၏ ဆံုးခဖတ်ချေက်မျေားအကေါ် လက်ခံ 
လိုက်နာ ကဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၃၇။ အခခားလုိအေ်ကသာ သတင်းအချေက်အလက်မျေားကုိ ေတနာခေေဲွ ကျေင်းေချေနိ်အတွင်း 
အသိကေး က ကညာသွားမည်ခဖစ်ေါသည်။ မေှင်းလင်းသည်မျေားနှင့် သိလုိသည်မျေားေိှေါက 
သက်ဆိုင်ော လေု်ငန်းကကာ်မတီမျေားသ့ုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်း ကမးခမန်းနုိင်ေါသည်။ 

ဝယ်ယူခ့ဲ သာ  ကျာကအ်တွေဲများအတွေက် တန်ဖိုး ငွေ ေး ချခခင်း 

၃၈။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်လယ်ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာခေေဲွတွင် ဝယ်ယူေေိှခဲ့သည့် ကကျောက် 
အတဲွမျေားအတွက် တစ်တဲွချေင်းအလုိက် အကောင်းအ၀ယ်စာချေုေ် (Sale Agreement)တွင် မေျေက် 
မကွက် လက်မှတ်ကေးထုိး၍ စာချေုေ်ချေုေ်ဆို ကေမည်။ 

၃၉။ ဝယ်ယူခွင့်ေေိှသူသည် အက ကာင်းအမျေ ိုးမျေ ိုးက ကာင့် အကောင်းအဝယ်စာချေုေ်တွင် 
လက်မှတ်ကေးထိုးခခင်း မခေုခ့ဲေါက ဝယ်ယူခွင့်ေေိှသူက အကောင်းအဝယ်စာချေုေ်တွင် လက်မှတ် 
ကေးထုိးပေီးသက့ဲသ့ုိ သတ်မှတ်မည်။ 

၄၀။ ဝယ်ယူခွင့်ေေိှသူသည် ဝယ်ယူခွင့်ေေိှခ့ဲကသာ ကကျောက်အတဲွအတွက် သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း မေျေက်မကွက် ကငွကေးကချေေန် တာဝန်ယူေမည်။ ထို့ခေင် အကောင်းအဝယ်စာချေုေ်ေါ 
ကငွကေးကချေေန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်မျေားကုိလည်း လိုက်နာကဆာင်ေွက်ေမည်။ 
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၄၁။ ၀ယ်ယူခွင့်ေေိှခဲ့ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် ကငွကေးကချေောတွင် ကအာက်ေါ 
စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချေက်မျေားကုိ တိတိကျေကျေ လုိက်နာကဆာင်ေွက်ေမည် - 

 (က) ၀ယ်ယူခဲ့ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် ကျေသင့်တန်ဖုိးကငွမျေားကုိ ခမန်မာ့ 
စီးေွားကေးဘဏ်(ကနခေည်ကတာ်)တွင် The Central Committee of Emporium 
အမည်ခဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားေိှသည့် ဘဏ်စာေင်းအမှတ် EEM 400033 သ့ုိ 
ကေးကချေေမည်။ ကငွကေးကချေောတွင် က ကးနန်းကငွလွှဲေိုစ့နစ် (Telegraphic 
Transfer) သ့ုိမဟုတ် အခေည်ခေည်ဆိုင်ော ကငွလွှဲေိုစ့နစ် (SWIFT Message) 
ခဖင့်ကေးကချေေမည်။ ကငွကေးကချေောတွင် ခမန်မာ့စီးေွားကေးဘဏ် (ကနခေည်ကတာ်) 
နှင့် ချေတ်ိဆက်ထားသည့် ခေည်ေေိှဘဏ်မျေားမှ ကဆာင်ေွက်ေန် ခဖစ်သည်၊ 

 (ခ) ကေးသွင်းထားကသာ အာမခံစကေါ်ကငွစာေင်းမှ စာေင်းလွှဲကခောင်းကေးခခင်းကုိ 
ကဆာင်ေွက်ကေးမည်၊ 

 (ဂ) ကကျောက်အတဲွတန်ဖုိးကုိ ကငွသားခဖင့်ကေးကချေခခင်း၊ ကငွလွှဲစာတမ်း ဖွင့်လှစ်၍ 
ကေးကချေခခင်း၊ ခေီးသွားချေက်လက်မှတ်၊ ေုဂ္ဂလိကချေက်လက်မှတ်၊ ဘဏ်ကငွလွှ ဲ
လက်မှတ်နှင့် အကကကးကတ်ခဖင့် ကေးကချေခခင်းမျေားကုိ လက်မခံေါ၊ 

 (ဃ) ေတနာကုန်သည်မျေားအကနခဖင့် ကကျောက်အတဲွမျေား ဝယ်ယူောတွင် တန်ဖုိး၏ 
(၁၀)ောခုိင်နှုန်း အာမခံစကေါ်ကငွကို ကေးသွင်းပေီးခဖစ်၍ ကျေန်(၉၀)ောခိုင်နှုန်း 
တန်ဖိုးကငွကုိ ေက်ကေါင်း (၆၀)အတွင်း ကေးကချေေမည်၊ 

 (င) သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကေးကချေခခင်းမေိှေါက ကကျောက်အတဲွအတွက် ကေးသွင်း 
ထားကသာ အာမခံစကေါ်ကငွ (၁၀)ောခုိင်နှုန်း တန်ဖိုးကငွနှင့် ကကျောက်အတဲွ 
အမှတ်ကဖာ်ခေ၍ ကေးသွင်းထားကသာကငွမျေားကုိ သိမ်းယူမည်။ 

 (စ) ၀ယ်ယူခဲ့ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် ကငွအခေည့်အ၀ ေေိှပေီးေါက EXW 
(Ex Works) စနစ်ခဖင့် တင်ေို့ကေးမည်၊ 

 (ဆ) ၀ယ်ယူခ့ဲကသာ ကကျောက်စိမ်းနှင့် ကကျောက်မျေက်အတဲွမျေားကုိ ခေည်တွင်းေတနာ 
ကုန်သည်မျေားအား လွှဲကခောင်းကေးခခင်းကုိ လက်ခံမည် မဟုတ်ေါ၊ 

 (ဇ) တန်ဖိုးကငွကေးကချေေန် လွှဲေိုထ့ားကသာကငွမျေားမှ တန်ဖုိးကငွကေးကချေပေီး၍ ကျေန်ေိှ 
ကသာကငွမျေားကုိ ေတနာကုန်သည်တင်ခေသည့် ခေည်ေေိှ ဘဏ်စာေင်းသို ့
စာေင်းလွှဲကခောင်းကေးခခင်း၊ ကနာင်ကျေင်းေမည့် ေတနာခေေဲွအတွက် ကကိုတင်ကငွ 
အခဖစ် ထားေိှခခင်းမျေားကုိ ကဆာင်ေွက်ခွင့်ခေုမည်၊ 
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၄၂။ အာမခံစကေါ်ကငွခဖင့် ကကျောက်အတဲွတန်ဖုိးကငွမျေား ကေးကချေောတွင် ခေေဲွဗဟုိကကာ်မတီက 
သတ်မှတ်ထားကသာ အာမခံစကေါ်ကငွသံုးစဲွခခင်းနှင့် ေတသ်က်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက် 
မျေားနှင့်အညီ ကေးကချေခွင့်ခေုမည်။ 

၄၃။ တန်ဖုိးကငွကေးကချေပေီးကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် ကုန်းလမ်း၊ ကေလမ်း၊ ကလက ကာင်း 
လမ်းတို့ခဖင့် ထေု်ေုိး၊ တင်ေို့ခခင်းမျေားကုိ ေက်ကေါင်း (၃၀)အတွင်းအပေီး ကဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၄၄။ ေတနာခေေဲွတွင် ကောင်းချေသူ၊ ဝယ်ယူသူမျေား၏ အက ကာင်းအမျေ ိုးမျေ ိုးက ကာင့် တင်ခေ 
ချေက်မျေားအကေါ် သဘာေတိအဖဲွ့က သတ်မှတ်စည်းမျေဉ်း စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်အညီ စိစစ် 
ကခဖေှင်း ကဆာင်ေွက်ကေးေါမည်။ 

၄၅။ သဘာေတိအဖဲွ့သည် ခေေဲွဗဟုိကကာ်မတီနှင့် ဗဟုိကကာ်မတီဝင်မျေား၏ အတည်ခေုချေက်၊ 
ဆုးံခဖတ်ချေက်ေယူပေီး ကခဖေှင်းကေးေမည့်ကိစ္စေေ်မျေားကုိ ကကျောက်အတဲွ ကောင်းသူ/ ဝယ်သူမျေား၊ 
သဘာေတိအဖဲွ့ဝင်မျေား၊ ဗဟုိကကာ်မတီဝင်မျေားနှင့် ညိှနှိုငး်ပေီး ကခဖေှင်းကဆာင်ေွက်ကေးေါမည်။ 
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နိင်ုငံသား ကျာက်မျက်ရတနာလေ်ုငန်းရှင်များ  

လိုက်နာ ောင်ရွက်ရန် ခဖည့်စွေက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ



 

 ကျာကအ်တွေဲ ဝယ်ယူသူများ 

၄၆။ နုိင်ငံသား ကကျောက်မျေက်ေတနာကုန်သည်မျေားကုိ ကအာက်ေါစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချေက် 
မျေား သတ်မှတ်၍ ေတနာခေေွဲသ့ုိ တက်ကောက်ပေီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ခဖင့် ကကျောက်အတဲွမျေား 
၀ယ်ယူခွင့်ခေုမည် - 

 (က) ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာဥေကဒနှင့်အညီ ကကျောက်မျေက်ေတနာ တူးကဖာ် 
ထတ်ုလုေ်ေန် ခွင့်ခေုမိန့် ေေိှထားသူမျေား၊ ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာ ဥေကဒ 
နှင့်အညီ ေတနာအကောင်းဆုိင် ဖွင့်လှစ်၍ လက်ဝတ်ေတနာနှင့် ကကျောက်စိမ်း 
ရုေ်တုရုေ်ထင်ွးမျေား ကောင်းချေခခင်းလုေ်ငန်း လိုင်စင်ေေိှသူမျေား၊ ကကျောက်စိမ်း 
အကချောထည် ရုေ်တုရုေ်ထွင်းမျေား ထတ်ုလုေ်ခခင်းနှင့် ကောင်းချေခခင်းလုေ်ငန်း 
လိုင်စင်ေယူထားသူမျေား၊ ကကျောက်မျေက်အရုိင်း၊ အကချောမျေား ကောင်းချေခခင်း၊ 
ဝယ်ယူခခင်းလုေ်ငန်း လိုင်စင်ေယူထားသူမျေား၊ ခမန်မာနုိင်ငံ ကုမ္ပဏီမျေားဥေကဒ 
နှင့်အညီ မှတ်ေံုတင်ထားသူမျေား၊ ခမန်မာနုိင်ငံကကျောက်မျေက် ေတနာလုေ်ငန်းေှင် 
မျေားအသင်းဝင် နုိင်ငံသားကကျောက်မျေက်ေတနာလုေ်ငန်းေှင်မျေားကုိ တက်ကောက် 
ခွင့်ခေုမည်ခဖစ်ပေီး သတ်မှတ်အာမခံစကေါ်ကငွ ကေးသွင်းထားသူမျေားကုိသာ ဝယ် 
ယူခွင့်ခေုမည်၊ 

 (ခ) ကကျောက်စိမ်းနှင့် ကကျောက်မျေက်အတဲွမျေားကုိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ခဖင့် ၀ယ်ယူ 
 ကမည့် နုိင်ငံသားေတနာကုန်သည်မျေားသည် အာမခံစကေါ်ကငွနှင့် ကကျောက် 
တန်ဖိုးကငွမျေား ကေးသွင်းနုိင်ေန် ခမန်မာ့စီးေွားကေးဘဏ် (MEB)တွင်ခဖစ်ကစ၊ 
နုိင်ငံကတာ်အစိုးေက တေားဝင ် ခွင့်ခေုသည့် ဘဏ်မျေားတွင်ခဖစ်ကစ ခမန်မာ 
ကျေေ်ကငွစာေင်း ဖွင့်လှစ်ကဆာင်ေွက်နုိင်ေါသည်၊ 

 (ဂ) ခေေဲွတက်ကောက်ေန် ဝင်က ကးကငွမျေားကုိ ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာခေေဲွ ဗဟုိ 
ကကာ်မတကီ ဖွင့်လှစ်ထားေိှသည့်ဘဏ်စာေင်း အမှတ်သ့ုိ ကကိုတင်ကေးသွင်းေ 
မည်၊ 

 (ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် အာမခံစကေါ်ကငွကေးသွင်းပေီးမှသာ ကကျောက်အတဲွမျေား 
၀ယ်ယူခွင့်ခေုမည်ခဖစ်ပေီး အာမခံစကေါ်ကငွကေးသွင်းခခင်းနှင့် ေတသ်က်၍ ခေေဲွ 
ဗဟုိကကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် အာမခံစကေါ်ကငွ ကေးသွင်းခခင်း 
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်မျေားကုိ လိုက်နာကဆာင်ေွက်ေမည်၊ 

၁၃ 



 

အာမခံစ ေါ် ငွေ ေးသွေငး်ခခင်း၊ ခေန်လည်ထုတ်ယူခခင်းနှင့် လွှဲ ခောင်းသံုးစွေဲခခင်း 

၄၇။ ခေည်တွင်းေတနာကုန်သည်မျေားအကနခဖင့် အာမခံစကေါ်ကငွကုိ သတ်မှတ်ကငွလဲလှယ် 
နှုန်းခဖင့် တွက်ချေက်ထားသည့် ယူရုိကငွနှင့်ညီမျှကသာ ခမန်မာကျေေ်ကငွခဖင့ ် ခမန်မာ့စီးေွားကေးဘဏ် 
(ကနခေည်ကတာ်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ခေေွဲဗဟိုကကာ်မတီ၏ အာမခံစကေါ်ကငွစာေင်းအမှတ် CF 
003542 သ့ုိ ကေးသွင်းေမည် ခဖစ်ေါသည်။ 

၄၈။ အာမခံစကေါ်ကငွအား ယူရိုကငွနှင့်ညီမျှကသာ ခမန်မာကျေေ်ကငွခဖင့် ကေးသွင်းောတွင် 
ကငွသားခဖင့်ခဖစ်ကစ၊ ခမန်မာ့စီးေွားကေးဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေတနာကုန်သည်၏ ဘဏ် 
စာေင်းမှ စာေင်းလွှဲကခောင်းကေးခခင်းခဖင့်ခဖစ်ကစ ကဆာင်ေွက်ခွင့်ခေုမည်ခဖစ်ပေီး ကငွကေးသွင်းပေီး 
က ကာင်း အကထာက်အထားကခေစာ(မူေင်း)ကုိ အာမခံစကေါ်ကငွ လက်ခံကေးအဖဲွ့ထံ မေျေက်မကွက် 
အချေနိ်မီ အေ်နှံေမည်။ 

၄၉။ ကကျောက်အတဲွမျေား ကောင်းချေခခင်းမှ တေားဝင်ေေိှသည့် ယူရိုကငွခဖင့် အာမခံစကေါ်ကငွ 
ကေးသွင်းခခင်းကုိ လက်ခံကဆာင်ေွက်ကေးမည်ခဖစ်ပေီး ခေေဲွဗဟုိကကာ်မတီ၏ သတ်မှတ်ကငွစာေင်း 
သ့ုိ စာေင်းလွှဲကခောင်းနည်းခဖင့် ကေးသွင်းေမည်။ 

၅၀။ ဒဏ်က ကးကေးကဆာင်၍ ကကျောက်အတဲွဝယ်ယူခွင့် ေယ်ဖျေက်ခွင့်ခေုောတွင် သတ်မှတ် 
ဒဏ်က ကးကငွကို ကေးသွင်းထားကသာ အာမခံစကေါ်ကငွစာေင်းမှ ချေက်ချေင်းကေးကဆာင်ေမည်။ 

၅၁။ ကကျောက်အတဲွ ဝယ်ယူခွင့်ေေိှသည့် ေတနာကုန်သည်မျေားသည် ကေးသွင်းထားကသာ 
အာမခံစကေါ်ကငွမှ ဝယ်ယူခွင့်ေေိှသည့် ကကျောက်အတဲွမျေားအတွက် (၁၀)ောခိုင်နှုန်း တန်ဖိုးကငွ 
ကေးသွင်းပေီး၍ ကျေန်ေိှကသာကငွမျေားကုိ ေတနာခေေဲွ ပေီးဆံုးပေီးကနာက် ကကျောက်တန်ဖိုးကငွကေး 
ကချေခခင်းမခေုမီ အပေီးအခေတ် ခေန်လည်ထုတ်ယူေမည်။ 

၅၂။ ကကျောက်အတဲွ ဝယ်ယူခွင့်မေေိှသည့် ေတနာကုန်သည်မျေားသည် ကေးသွင်းခ့ဲသည့် 
အာမခံစကေါ်ကငွမျေားကုိ ေတနာခေေဲွပေီးဆံုးပေီးကနာက် (၃)လထက် ကနာက်မကျေကစဘဲ မေျေက် 
မကွက် ခေန်လည်ထုတ်ယူေမည်။ 

၅၃။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ခေန်လည်ထုတ်ယူခခင်းမေိှကသာ အာမခံစကေါ်ကငွမျေားကုိ ခေေွဲ 
ဗဟုိကကာ်မတီေန်ေုံကငွအခဖစ် သိမ်းယူခခင်းခံေမည်။ 

၅၄။ ဝယ်ယူခွင့်ေေိှသည့် ကကျောက်အတဲွအတွက် (၁၀)ောခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးကငွ ကေးသွင်းခခင်း၊ 
အာမခံစကေါ်ကငွ (၁၀)ောခိုင်နှုန်း ကေးသွင်းပေီးကျေန်ကငွနှင့် ဝယ်ယူခွင့်မေေိှသည့် ေတနာကုန်သည် 
မျေား၏ အာမခံစကေါ်ကငွမျေား ခေန်လည်ထုတ်ယူခခင်းကုိ အာမခံစကေါ်ကငွ ကေးသွင်းခ့ဲသည့် 
နှုန်းထားအတုိင်း ကဆာင်ေွက်ခွင့်ခေုမည်။ 

၁၄ 



 

၅၅။ အာမခံစကေါ်ကငွမျေား ခေန်လည်ထုတ်ယူခခင်းကုိ ကအာက်ေါအတုိင်း ကဆာင်ေွက်ခွင့် 
ခေုမည် - 

 (က) ေတနာကုန်သည် တင်ခေသည့်ဘဏ်စာေင်းသ့ုိ စာေင်းလွှဲကခောင်းကေးခခင်း၊ 

 (ခ) ကငွသားခဖင့် ခေန်လည်ထုတ်ယူနုိင်ကေး ချေက်လက်မှတ်ထုတ်ကေးေန် ကဆာင် 
ေွက်ကေးခခင်း။ 

ဝယ်ယူခ့ဲ သာ  ကျာကအ်တွေဲများအတွေက်  ငွေ ေး ချခခင်း 

၅၆။ ၀ယ်ယူခွင့်ေေိှခဲ့ကသာ ကကျောက်စိမ်းနှင့် ကကျောက်မျေက်အတဲွမျေားအတွက် ကငွကေးကချေ 
ောတွင် ကအာက်ေါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်မျေားကို တိတိကျေကျေ လိုက်နာကဆာင်ေွက်ေမည် - 

 (က) ဝယ်ယူသူသည် တန်ဖုိးကငွကေးကချေမည့် ကကျောက်အတဲွအမှတ်မျေားအတွက် 
(၉၀)ောခုိင်နှုန်း တန်ဖုိးကငွကုိ ကန့စဉ်သတ်မှတ် ကငွလဲလှယ်နှုန်းခဖင့် တွက်ချေက် 
ထားသည့် ယူရုိကငွနှင့်ညီမျှကသာ ခမန်မာကျေေ်ကငွခဖင့် ခမန်မာ့စီးေွားကေးဘဏ် 
(ကနခေည်ကတာ်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ခေေွဲဗဟုိကကာမ်တ၏ီ ကငွစာေင်းသ့ုိ 
ကေးသွင်းေန်ခဖစ်သည်၊ 

 (ခ) ယူရုိကငွနှင့်ညီမျှကသာ ခမန်မာကျေေ်ကငွခဖင့ ် တန်ဖိုးကငွကေးသွင်းောတွင် ကငွသား 
ခဖင့်ခဖစ်ကစ၊ ခမန်မာ့စီးေွားကေးဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေတနာကုန်သည် 
၏ ဘဏ်စာေင်းမှ စာေင်းလွှဲကခောင်းကေးခခင်းခဖင့်ခဖစ်ကစ ကဆာင်ေွက်ခွင့်ခေုမည်။ 

 (ဂ) အာမခံစကေါ်ကငွအား ယူရုိကငွနှင့်ညီမျှကသာ ခမန်မာကျေေ်ကငွခဖင့ ် ကေးသွင်းေါက 
ကကျောက်တန်ဖိုးကငွအား ယူရုိကငွနှင့်ညီမျှကသာ ခမန်မာကျေေ်ကငွခဖင့် လည်း 
ကကာင်း၊ အာမခံစကေါ်ကငွအား ယူရိုကငွခဖင့်ကေးသွင်းေါက ကကျောက်တန်ဖိုးကငွ 
အား ယူရိုကငွခဖင့်လည်းကကာင်း ကေးသွင်းေမည်။ 

၁၅ 



 

 ကျာကအ်တွေဲတင်ခေ ရာင်းချသူများ 

၅၇။ နုိင်ငံသား ကကျောက်မျေက်ေတနာကုန်သည်မျေားကုိ ကအာက်ေါစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချေက် 
မျေား သတ်မှတ်၍ ေတနာခေေဲွတွင် ကကျောက်အတဲွမျေား တင်ခေကောင်းချေခွင့် ခေုေါမည် - 

 (က) ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာ ကောင်းဝယ်ကေးလေ်ုငန်း၊ ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက် 
ေတနာဥေကဒနှင့်အညီ ကကျောက်မျေက်ေတနာ ထတ်ုလုေ်ခခင်းလုေ်ငန်းကို 
ခွင့်ခေုမိန့် ေယူလုေ်ကိုင်သည့် အကျေ ိုးတူကုမ္ပဏီမျေား၊ ေုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျေား၊ 
အသင်းမျေား၊ ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာဥေကဒနှင့်အညီ ေတနာအကောင်း 
ဆိင်ုဖွင့်လှစ်၍ လက်ဝတ်ေတနာနှင့် ကကျောက်စိမ်းရုေ်တုရုေ်ထင်ွးမျေား 
ကောင်းချေခခင်းလုေ်ငန်း လိုင်စင်ေေိှသူမျေား၊ ကကျောက်စိမ်းအကချောထည် ရုေ်တု 
ရုေ်ထင်ွးမျေား ထတ်ုလုေ်ခခင်းနှင့် ကောင်းချေခခင်း လေု်ငန်းလုိင်စင်ေယူထားသူ 
မျေား၊ ကကျောက်မျေက်အရုိင်း၊ အကချောမျေား ကောင်းချေခခင်း၊ ဝယ်ယူခခင်းလုေ်ငန်း 
လိုင်စင် ေယူထားသူမျေားကုိ တင်ခေကောင်းချေခွင့် ခေုေါမည်၊ 

 (ခ) ေတနာခေေဲွတွင် ကကျောက်အတဲွ တင်ခေကောင်းချေမည့် ကုမ္ပဏီ/ အသင်း၊ 
လုိင်စင်ေေိှသူမျေားသည် ကကျောက်အတဲွမျေား တင်ခေေန်လာကောက်အေ်နံှသည့် 
အခါ ကအာက်ေါအကထာက်အထားမျေားကုိ ေူးတဲွတင်ခေေမည်- 

 (၁) ေတနာခေေဲွတွင် ဝယ်ယူခဲ့သည့် ကကျောက်အတဲွခဖစ်ေါက အကောင်း 
အဝယ်စာချေုေ် မူေင်း/မိတ္တူမှန်၊ 

 (၂) ခေင်ေကေးကွက်တွင် ဝယ်ယူခ့ဲေါက ဝယ်ယူသည့် ကကျောက်အတဲွ 
အတွက်ေတနာခွန် (တွင်းဝခွန်) ကေးကဆာင်ခ့ဲသည့် အကထာက်အထား 
(ေံုစံ မ.က.လ (၁၄) မိတ္တူမှန်)၊ 

 (၃) ကကျောက်အတဲွ အကေအတွက်၊ အကလးချေန်ိမျေား မှန်ကန်မှု 
ေိှက ကာင်းနှင့် တင်ခေသည့် ကကျောက်အတဲွနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ ခေဿနာ 
တစ်စံုတစ်ော ကေါ်ကေါက်လာေါက တာဝန်ယူကခဖေှင်းေါမည် 
ခဖစ်က ကာင်း ဝန်ခံကတိခေုချေက်၊ 

 (ဂ) ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ တင်ခေကောင်းချေမည့် နုိင်ငံသားေတနာကုန်သည်မျေား 
သည် ခမန်မာ့နုိင်ငံခခားကုန်သွယ်မှုဘဏ် (MFTB) တွင်ခဖစ်ကစ၊ ခမန်မာ့ေင်းနီှး 
ခမှုေ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းကောင်း၀ယ်ကေးဘဏ် (MICB)တွင်ခဖစ်ကစ၊ ခမန်မာ့စီးေွား 
ကေးဘဏ် (MEB)တွင်ခဖစ်ကစ နုိင်ငံခခားကငွဘဏ်စာေင်းနှင့် နိုင်ငံကတာ် အစုိးေ 

၁၆ 



 

က တေားဝင်ခွင့်ခေုထားသည့် ဘဏ်မျေားတွင် ခမန်မာကျေေ်ကငွစာေင်းကို 
ဖွင့်လှစ်ထားေိှေမည်၊ 

 (ဃ) ခေေဲွတက်ကောက်ေန် ဝင်က ကးကငွမျေားကုိ ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာ ခေေဲွဗဟုိ 
ကကာ်မတီက ဖွင့်လှစ်ထားေိှသည့် ဘဏ်စာေင်း အမှတ်သ့ုိ ကကိုတင်ကေး 
သွင်းေမည်၊ 

 (င) ကကျောက်စိမ်း၊ ကကျောက်မျေက်အတဲွမျေားကုိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ခဖင့်သာ ကောင်း 
ချေခွင့်ခေုမည်ခဖစ်ပေီး ခေေဲွဗဟုိကကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် အိတ်ဖွင့် 
တင်ဒါစနစ်ခဖင့် ကောင်းချေခခင်း စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်မျေားကုိ လိုက်နာ 
ကဆာင်ေွက်ေမည်၊ 

 (စ) ကကျောက်အတဲွမျေား ကောင်းချေောတွင် ဝယ်ယူသူေတနာကုန်သည်က အာမခံ 
စကေါ်ကငွ လုံကလာက်မှုမေိှေါက အာမခံစကေါ်ကငွ လုံကလာက်စွာ ကေးသွင်းထား 
သူမျေားအနက်မှ ကေးနှုန်းအမျေားဆံုး ကေးသွင်းသူကို ကောင်းချေမည်ခဖစ်ော 
ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ အမှန်တကယ် ကောင်းချေနုိင်မည့် အခမင့်ဆုံးကေးနှုန်းအား 
အကခခခံကေးနှုန်းအခဖစ် သတ်မှတ်တင်ခေေမည်၊ 

 (ဆ) ကောင်းချေေေိှသည့် ကကျောက်စိမ်း၊ ကကျောက်မျေက်အတဲွမျေားအတွက် အကောင်း 
အ၀ယ်စာချေုေ် (Sale Agreement)တွင် တင်ခေကောင်းချေသူ သ့ုိမဟုတ် တင်ခေ 
ကောင်းချေသူက တေားဝင် ကုိယ်စားလှယ်လွှဲအေ် ခခင်းခံေသူက Seal တံဆိေ် 
ရုိက်နိှေ်၍ မေျေက်မကွက် လက်မှတ်ကေးထုိး ကေမည်။ အက ကာင်း အမျေ ိုးမျေ ိုး 
က ကာင့် လက်မှတ်ကေးထိုးခခင်း မခေုခ့ဲေါက အကောင်းအဝယ်စာချေုေ်တွင် 
လက်မှတ်ကေးထိုးပေီးသက့ဲသ့ုိ သတ်မှတ်မည်။ အကောင်းအဝယ်စာချေုေ်ေါ 
စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချေက်မျေားကုိလည်း လိုက်နာကဆာင်ေွက်ေမည်၊ 

 (ဇ) ကောင်းချေပေီး ကကျောက်အတဲွမျေားအား ခေေွဲကာလအတွင်း ဝယ်ယူသူက 
အကောင်းအဝယ် စာချေုေ်တွင် လက်မှတ်ကေးထိုးပေီး ခေန်လည် ကည့်ရှုလုိေါက 
ခေသနုိင်ေန် တင်ခေကောင်းချေသူက စီစဉ်ကဆာင်ေွက် ကေးေမည်၊ 

 (ေ) တင်ခေကောင်းချေကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ ခေေဲွကာလအတွင်း 
အကောင်းအဝယ်စာချေုေ် ချေုေ်ဆိုခခင်း၊ ဝယ်ယူသူ ေတနာကုန်သည်သ့ုိ ခေသ 
ခခင်း၊ ညှိနှိုင်းကခဖေှင်းေန် ကိစ္စေေ်မျေား ကေါ်ကေါက်လာေါက ညိှနှိုင်းကခဖေှင်း 
ခခင်းတ့ုိ ကဆာင်ေွက်နုိင်ေန် တင်ခေကောင်းချေသူကုိယ်တုိင် သ့ုိမဟုတ် ဒါရုိက်တာ 
သ့ုိမဟုတ် အမှုကဆာင် သ့ုိမဟုတ် တေားဝင်ကုိယ်စား လယ်ှလွှဲအေ်ထားသူ 

1၇ 



 

တစ်ဦးဦးကုိ သတ်မှတ်တာဝန်ကေးထားေိှေမည်။ ကောင်းဝယ်မှုဆိုင်ော ကိစ္စေေ် 
မျေားအတွက် သက်ဆိုင်ော လေု်ငန်းကကာ်မတီမျေားနှင့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ေွက် 
ေမည်၊ 

 (ည) ခေေဲွတွင် တင်ခေကောင်းချေသည့် ကကျောက်အတဲွမျေား၏ အမျေ ိုးအစား၊ အေည် 
အကသွး၊ အကလးချေန်ိ၊ အကေအတွက်တ့ုိကိ ုတာဝန်ယူေမည်၊ 

 (ဋ) ခေေဲွကာလအတွင်း ခင်းကျေင်းခေသထားကသာ ကကျောက်အတဲွမှ ကကျောက်စိမ်း 
တံုးမျေား ကျေ ိုးေ့ဲခခင်း၊ ကွဲအက်ခခင်းခဖစ်ကေါ်ေါက တင်ခေကောင်းချေသူ၏ တာဝန် 
သာခဖစ်ပေီး တင်ခေကောင်းချေသူက အသိကေးက ကညာချေက်ကုိ အချေနိ်မီထုတ်ခေန် 
ကေးေမည်၊ 

 (ဌ) ခေေဲွကျေင်းေောဝင်းအတွင်း စတင်ခင်းကျေင်းချေနိ်မှစ၍ ကကျောက်အတဲွမျေား၏ 
လုံခခုံကေး၊ ကေျောက်ေှမှု၊ မှားယွင်းမှု၊ ကောကထးွမှု မေိှကစကေး၊ သတ်မှတ်ချေန်ိ 
အတွင်း ခင်းကျေင်းခေသ ကောင်းချေနုိင်ကေးနှင့် ထေ်ုေိုးတင်ေို့ကေးတ့ုိကုိ တင်ခေ 
ကောင်းချေသူက ကအာက်ေါအတုိင်း တာဝန်ယူ ကဆာင်ေွက်ေမည်- 

 (၁) တင်ခေကောင်းချေမည့် ကကျောက်အတဲွမျေား၏ အကေအတွက်၊ အေည် 
အကသွး၊ အေွယ်အစားအေ လုံကလာက်ကသာ ကကျောက်တဲွထိန်းသိမ်း 
သူ အကေအတွက်ကုိ ထားေိှေမည်၊ 

 (၂) ကကျောက်တဲွထိန်းသိမ်းသူမျေား၏ အမည်၊ ကိုယ်ကေးောဇဝင် အကျေဉ်း၊ 
လိုင်စင်ဓာတ်ေံုတ့ုိကိ ု သက်ဆိုင်ော ကကျောက်စိမ်း၊ ကကျောက်မျေက် 
လေ်ုငန်းကကာ်မတီသ့ုိ ကေးေ့ုိတင်ခေေမည်၊ 

 (၃) ကကျောက်တဲွထိန်းသိမ်းသူ အမျေ ိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် 
တူညီဝတစံု်ဝတ်ဆင်နုိင်ကေး ကဆာင်ေွက်ကေးေမည်ခဖစ်ပေီး သတ်မှတ် 
ဝတ်စု ံ ဝတ်ဆင်ထားခခင်းမေိှေါက ကကျောက်ခင်းကွင်း နယ်ကခမ 
အတွင်းသ့ုိ ဝင်ကောက်ခွင့်ခေုမည် မဟုတ်ေါ၊ 

 (၄) ကကျောက်တဲွ ထန်ိးသိမ်းသူမျေားက ခေေွဲကာလအတွင်း ကကျောက်အတဲွ 
မျေားကုိ သတ်မှတ်ချေန်ိ၊ သတ်မှတ်ကနောမျေားတွင် ကန့စဉ် ခင်းကျေင်း 
ခေသနုိင်ကေး စီစဉ်ကဆာင်ေွက်ေမည်၊ 

 (၅) တင်ခေကောင်းချေသည့် ကကျောက်အတဲွအလုိက် အမျေ ိုးအစား၊ အကေ 
အတွက်မျေားကုိ အခခားကကျောက်အတဲွမျေား၏ အမျေ ိုးအစား၊ အကေ 
အတွက်မျေားနှင့် မှားယွင်းမှု၊ ကောကနှာမှု၊ ကလျော့နည်းမှု၊ ကေျောက်ဆုံးမှု 
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မေိှကစကေး ကကျောက်အတဲွ ထိန်းသိမ်းသူမျေားအား အချေန်ိခေည့် တာဝန် 
ယူကစာင့် ကေ်ကစေမည်၊ 

 (၆) တစ်ကန့တာခင်းကျေင်းခေသ ကောင်းချေပေီးေါက ကကျောက်အတဲွမျေား၏ 
အမျေ ိုးအစား၊ အကေအတွက်မျေားကုိ ခေန်လည်စစ်ကဆး၍ စနစ်တကျေ 
သိမ်းဆည်းေမည်။ ကုိက်ညီ မှန်ကန်မှု ေိှ/ မေိှ သက်ဆိုင်ော 
ကကျောက်ခင်းကွင်း နယ်ကခမမှူး သ့ုိမဟုတ် တာဝန်ခံ အောေိှထံ 
သတင်းေ့ုိ အက ကာင်း ကားေမည်၊ 

 (၇) ကနာက်တစ်ကန့ နံနက်ကောက်ချေန်ိတွင် လက်ောေျေက်/ မေျေက်နှင့် 
ကကျောက်အတဲွမျေား ကလျော့နည်းမှု၊ ကေျောက်ဆုံးမှု ေိှ/မေိှ၊ အမျေ ိုးအစား၊ 
အကေအတွက် မှန်ကန်မှု ေိှ/ မေိှ စစ်ကဆးေမည်၊ 

 (၈) ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာ ခေေဲွဗဟုိကကာမ်တီ၏ သတ်မှတ် 
စည်းကမ်းမျေားကုိ လိုက်နာကဆာင်ေွက်ခခင်းမေိှသခဖင့် ခေေွဲတက် 
ကောက်ခွင့် ေိတ်ေင်ထားသူမျေား၊ ခေေွဲဝင်ကောက်ခွင့် မေိှသူမျေားကုိ 
ကကျောက်အတဲွ ထန်ိးသိမ်းသူအခဖစ် ဝင်ကောက်ခွင့်ေေိှကေး ကဆာင် 
ေွက်ကေးခခင်းမခေုေ၊ 

 (ဍ) ကဲွနိုင်ကသာ လျှ ိုနာအက်က ကာင်းေါ ကကျောက်တံုးမျေားကုိ ခေေဲွပေီးဆံုးပေီးကနာက် 
သိမ်းဆည်းခခင်း၊ ကေွှေ့ကခောင်းခခင်း ကဆာင်ေွက်ောတွင် တင်ခေကောင်းချေသူ 
ကုိယ်တုိင် ကကီး ကေ်ေူးကေါင်းကဆာင်ေွက်ေမည်၊ 

 (ဎ) ခေေဲွပေီးဆံုးေါက ကောင်းချေေခခင်းမေိှကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ထတ်ုယူေမည်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထုတ်ယူခခင်း မခေုေါ 
က ခေေဲွဗဟုိကကာမ်တီသ့ုိတင်ခေပေီး လုိအေ်သလုိ အကေးယူကဆာင်ေွက်သွား 
မည်၊ 

 (ဏ) ကောင်းချေေကသာ ကကျောက်အတဲွမျေား ကငွေေိှေါက ဝယ်ယူသူသ့ုိ ထတ်ုကေး 
ခွင့်ခေုေါေန် ကောင်းချေသူက တေားဝင်စာခဖင့် တင်ခေေမည်။ တင်ခေစာတွင် 
ကုမ္ပဏီမျေားအကနခဖင့် ဒါရုိက်တာ တစ်ဦးဦးကလည်းကကာင်း၊ သမဝါယမ 
အသင်းခဖစ်ေါက ဥက္ကဋ္ဌ သ့ုိမဟုတ် အမှုကဆာင် တစ်ဦးဦးကလည်းကကာင်း၊ 
လိုင်စင်ေေိှသူခဖစ်ေါက လုိင်စင်ေေိှသူ ကိုယ်တုိင်လည်းကကာင်း လက်မှတ် 
ကေးထုိးေမည်။ ယူရို (၁)သန်းနှင့်အထက် ကောင်းချေေကသာ ကကျောက်အတဲွ 
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မျေားအတွက် ဝယ်ယူသူသ့ုိ ထတ်ုကေးခွင့်ခေုေန် တင်ခေကောင်းချေသူကုိယ်တုိင် 
လာကောက်ကလျှာက်ထားေမည်၊ 

 (တ) ကငွကေးကချေပေီး ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ ခေည်တွင်းေတနာကုန်သည်မျေားသ့ုိ 
ထုတ်ကေးောတွင်လည်းကကာင်း၊ ကလက ကာင်းခေီး၊ ကေက ကာင်းခေီး၊ ကုန်းလမ်း 
ခေီးခဖင့် ခေည်ေသ့ုိတင်ေို့နုိင်ေန် ထေ်ုေိုးချေန်ိတွင်လည်းကကာင်း ကကျောက်အတဲွ 
ေိုင်ေှင် သ့ုိမဟုတ် တေားဝင် ကုိယ်စားလှယ်လွှဲအေ်သူ၊ တင်ေို့မည့် အကျေ ိုး 
ကဆာင်ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ခံ သ့ုိမဟုတ် တေားဝင် ကုိယ်စားလှယ်လွှဲအေ်သူ၊ 
ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာကောင်းဝယ်ကေးလုေ်ငန်း၊ ခမန်မာနုိင်ငံကကျောက်မျေက် 
ေတနာလုေ်ငန်းေင်ှမျေားအသင်းမှ ကုိယ်စားလှယ်တ့ုိနှင့်အတူ ဖွင့်ကဖာက်၊ 
စစ်ကဆး၊ ချေနိ်တွယ်အေ်နံှ ထေု်ေုိးေမည်။ ဖွင့်ကဖာက်၊ စစ်ကဆး၊ ချေန်ိတွယ် 
ကဆာင်ေွက်စဉ် အကေအတွက်၊ အကလးချေန်ိ ကလျော့နည်းကွာခခားမှုေိှေါက 
တင်ခေကောင်းချေသူကသာ တာဝန်ယူညိှနှိုငး် ကခဖေှင်း ကဆာင်ေွက်ကေးေမည်၊ 

 (ထ) မကောင်းချေေသည့် ကကျောက်အတဲွမျေား ထုတ်ယူေန် တင်ခေသည့်အခါ ခဖစ်ကစ၊ 
ကောင်းချေေသည့် ကကျောက်အတဲွမျေား ထတ်ုယူေန် တင်ခေသည့်အခါခဖစ်ကစ၊ 
အကောင်းအဝယ်ေျေက်သည့် ကကျောက်အတဲွမျေား ထုတ်ယူေန် တင်ခေသည့်အခါ 
ခဖစ်ကစ ကလျှာက်လွှာမျေားကုိ ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် အသင်း၏ မူေင်းတံဆေ်ိ 
အမှတ်အသားေါ တေားဝင်စာခဖင့်သာ ကေးသားတင်ခေေမည်။ လိုင်စင်ေေိှသူ 
မျေားအကနခဖင့် တင်ခေစာတွင် သက်ဆိုင်ော လုိင်စင်အလုိက် မူေင်း တံဆိေ် 
အမှတ်အသားေါ တေားဝင်စာခဖင့် ကေးသားတင်ခေေမည်၊ 

 (ဒ) ကလျှာက်လွှာတွင် ဒါရုိက်တာ၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမှုကဆာင် သ့ုိမဟုတ် လိုင်စင်ေေိှသူ 
ကုိယ်တုိင် လက်မှတ်ကေးထုိးေမည်။ ကုိယ်စားလှယ်က လက်မှတ်ကေးထိုး 
တင်ခေခခင်းမခေုေ။ လက်မှတ်ကေးထုိးသူ ေုဂ္ဂိုလ်တွင် ကုိယ်ေိုင် Seal တံဆေ်ိ 
ေါေိှေမည်၊ 

 (ဓ) ကောင်းချေေသည့် ကကျောက်အတဲွမျေား၊ မကောင်းချေေသည့် ကကျောက်အတဲွမျေား၊ 
အကောင်းအဝယ်ေျေက်သည့် ကကျောက်အတဲွမျေား ခေန်လည်ထုတ်ယူောတွင် 
ဒါရုိက်တာ၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမှုကဆာင်၊ လုိင်စင်ေေိှသူ ကုိယ်တုိင် သ့ုိမဟုတ် တေားဝင် 
ကုိယ်စားလှယ်လွှဲအေ်ထားသူကုိယ်တုိင် လာကောက်ထုတ်ယူေမည်၊ 

 (န) ဝယ်ယူသူက တန်ဖုိးကငွ အခမန်ဆုံးကေးကချေကေးအတွက် တင်ခေကောင်းချေသူ 
အကနခဖင့် ဆက်သွယ်ကတာင်းခံနုိင်သည်၊ 

၂၀ 



 

 (ေ) တင်ခေကောင်းချေသူသည် ကောင်းချေပေီးကသာ ကကျောက်စိမ်းတွမဲျေားနှင့် ေတသ်က် 
၍ သက်ဆိုင်ော လေ်ုငန်းကကာ်မတီက လေု်ငန်းလုိအေ်ချေက်အေ ညှိနှိုင်းကခါ် 
ယူလျှင် ကဆာလျေင်စွာ လာကောက်ကဆာင်ေွက်ကေးေမည်၊ 

 (ဖ) ကောင်းချေေကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ ကငွကေးကချေေန် သတ်မှတ်ကာလ 
ေက်ကေါင်း (၆၀) အတွင်း ခေန်လည်ထုတ်ယူခွင့်မခေုေါ၊ 

 (ဗ) ေက်ကေါင်း(၆၀) ကကျော်လွန်ကသာ်လည်း ခေေဲွဗဟုိကကာမ်တီက ကငွကေးကချေေန် 
ကာလ တုိးခမှင့်သတ်မှတ်ကေးေါက ယင်းကာလအတွင်း ကောင်းချေေကသာ 
ကကျောက်အတဲွအတွက် ဝယ်ယူသူက ကငွကေးကချေခခင်း မခေုကတာ့က ကာင်း 
အကထာက်အထား တစ်စံုတစ်ော တင်ခေနုိင်ခခင်းမေိှက ခေန်လည်ထုတ်ယူခွင့် 
မခေုေါ၊ 

 (ဘ) သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကငွကေးကချေခခင်းမေိှ၍ အကောင်းအဝယ် ေျေက်ခေယ် 
ကသာ ကကျောက်အတဲွမျေားကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အပေီးထုတ်ယူေမည်၊ 

 (မ) ကကျောက်အတဲွကောင်းေကငွမှ အခွန်၊ အခမျေား နုတ်ယူပေီး ကျေန်ကငွကုိ တင်ခေ 
ကောင်းချေသည့် ကုမ္ပဏီ၊ အသင်း သ့ုိမဟုတ် လုိင်စင်ေေိှသူ၏ Bank Account 
တစ်ခုတည်းသ့ုိသာ လွှဲကခောင်း ထည့်သွင်းကေးမည် ခဖစ်ေါသည်၊ 

 (ယ) ကကျောက်အတဲွ ကောင်းချေေကငွမျေားကုိ တင်ခေကောင်းချေသည့် ကုမ္ပဏီ၊ အသင်း 
သ့ုိမဟုတ် လိုင်စင်ေေိှသူ၏ ကငွစာေင်းသ့ုိ လွှဲကခောင်းထည့်သွင်းကေးောတွင် 
ခေည်ေေတနာကုန်သည်မျေားက ဝယ်ယူမှုမျေား နှင့် နိုင်ငံသားေတနာကုန်သည် 
မျေားက ယူရုိကငွခဖင့် ကေးကချေဝယ်ယူမှုမျေားအတွက် နုိင်ငံခခားကငွစာေင်းသို့ 
လည်းကကာင်း၊ နုိင်ငံသားေတနာကုန်သည်မျေားက ယူရုိကငွနှင့်ညီမျှကသာ 
ခမန်မာကျေေ်ကငွခဖင့် ကေးကချေဝယ်ယူမှုမျေားအတွက် ကေးသွင်းထားသည့် ဘဏ် 
ကငွလဲနှုန်းထားခဖင့် ခမန်မာကျေေ်ကငွစာေင်းသို့လည်းကကာင်း လွှဲကခောင်းထည့် 
သွင်းကေးမည် ခဖစ်ေါသည်၊ 

 (ေ) နုိင်ငံသားေတနာကုန်သည်မျေားက ဝယ်ယူမှုမျေားအတွက် ယူရုိကငွနှင့်ညီမျှ 
ကသာ ခမန်မာကျေေ်ကငွကို လွှဲကခောင်းထည့်သွင်းကေးောတွင် ကကျောက် အတဲွ၏ 
(၁၀)ောခုိင်နှုန်း တန်ဖုိးကငွအား အာမခံစကေါ်ကငွ ကေးသွင်းခ့ဲသည့် နှုန်းခဖင့် 
လည်းကကာင်း၊ (၉၀)ောခိုင်နှုန်း တန်ဖုိးကငွအား ကငွကေးကချေသည့်ကန့၏ 
သတ်မှတ်ကငွလဲလှယ်နှုန်းခဖင့် လည်းကကာင်း တွက်ချေက်ကဆာင်ေွက်ကေးမည် 
ခဖစ်ေါသည်၊ 

2၁ 



 

 (လ) ကောင်းချေေကငွမျေား ထည့်သွင်းနုိင်ေန် တင်ခေသည့် ကလျှာက်လွှာမျေားကုိ 
ကကျောက်အတဲွမျေား ကောင်းချေေသည့်ကန့မှ ေက်သတ္တ(၂)ေတအ်တွင်း ခမန်မာ့ 
ကကျောက်မျေက်ေတနာကောင်းဝယ်ကေးလုေ်ငန်း၊ ကငွစာေင်းဌာနသ့ုိ လကုိူယ်တုိင် 
ခဖစ်ကစ၊ စာတုိက်မှခဖစ်ကစ ကလျှာက်ထားေမည်၊ 

 (ဝ) ခေည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာနတွင် ကောင်းချေေကငွကုိ က ကညာလွှာ တင်သွင်း 
နုိင်ကေးအတွက် ခွဲကဝမှုဇယားမျေားအား ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာကောင်း 
ဝယ်ကေးလုေ်ငန်း၊ ကငွစာေင်းဌာနတွင် အခမန်ဆုံး ထတ်ုယူေေါမည်၊ 

၅၈။ ေတနာခေေဲွတွင် တင်ခေကောင်းချေသည့် ကကျောက်အတဲွမျေား ကောင်းေကငွအကေါ် 
ခေည်ကထာင်စု၏ အခွန်အကကာက်ဥေကဒနှင့် ခမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ေတနာဥေကဒအေ သတ်မှတ် 
ထားသည့် အခွန်၊ အခ နှုန်းထားမျေားအတုိင်း ကေးကဆာင်ေမည်။ 

2၂ 



 

အ ထွေ ထွေ 

၅၉။ ကကျောက်စိမ်း၊ ကကျောက်မျေက်အတဲွမျေားကောင်းချေခခင်း၊ ဝယ်ယူခခင်းနှင့်ေတ်သက်၍ သဘာေတိ 

အဖွဲ့နှင့် ေတနာခေေွဲဗဟိုကကာ်မတီ၏ ဆုံးခဖတ်ချေက်မျေားကို လက်ခံလိုက်နာကဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၆၀။ ေတနာခေေွဲကျေင်းေော ခန်းမဝင်းအတွင်းသ့ုိ ခေငေ်မှ ကကျောက်မျေက်ေတနာမျေားကို လုံးဝ 

(လုံးဝ) ယူကဆာင်လာခခင်းမခေုေ။ 

၆၁။ ကငွကေးကချေေန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်အေ ကကျောက်အတွဲမျေား ဝယ်ယူခဲ့ပေီး ကငွကေးကချေ 

ေန် ခွင့်ခေုသတ်မှတ်ကေးထားသည့် ေက်ကေါင်း (၆၀)ခေည့်သည်အထိ ကငွအက ကကေးကချေခခင်း မေိှလျှင် 

အာမခံစကေါ်ကငွ (၁၀)ောခိုင်နှုန်းကို သိမ်းယူမည်။ 

၆၂။ ကေးသွင်းထားသည့် အာမခံစကေါ်ကငွမျေား ခေန်လည်ထုတ်ယူခခင်းနှင့်ေတ်သက်၍ ခမန်မာ့ 

ကကျောက်မျေက်ေတနာခေေွဲဗဟုိကကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် အာမခံစကေါ်ကငွ သံုးစွဲခခင်းနှင့် 

ေတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ ကဆာင်ေွက်ကေးမည်။ 

၆၃။ တန်ဖိုးကငွကေးကချေပေီး ကကျောက်အတွဲမျေားကို ေက်ကေါင်း (၃၀)အတွင်း အပေီးအခေတ် ထုတ်ယူ 

နိုင်ကေး ကဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၆၄။ တန်ဖိုးကငွ အခေည့်အဝကေးကချေပေီးကသာ ကကျောက်အတွဲမျေားကို သက်ဆိုင်ော လုေ်ငန်း 

ကကာ်မတီက ကကျောက်အတွဲထနိ်းသိမ်းထားေိှသည့်ကနောမှ ဝယ်ယူသူ ကိုယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် ဝယ်ယူ 
သူက တေားဝင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအေ်ထားသူထံသ့ုိ လွှဲကခောင်းကေးသည့်စနစ်ခဖင့် ထုတ်ကေးေါမည်။ 

တေားဝင် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအေ်ထားက ကာင်း ဝယ်ယူသူကိုယ်တိုင် သက်ဆိုင်ော လုေ်ငန်းကကာ်မတီ 

သ့ုိ လာကောက်အတည်ခေု လက်မှတ်ကေးထိုးေေါမည်။ 

၆၅။ ေတနာခေေွဲတွင် ကကျောက်မျေက်ေတနာမျေား အေ်နှံခခင်း၊ ထုတ်ယူခခင်း၊ ကငွက ကးဆိုင်ော 

ကိစ္စေေ်မျေားနှင့် ရုံးလုေ်ငန်းဆိုင်ောကိစ္စေေ်မျေား ကဆာင်ေွက်ခခင်းကို ကောင်းချေသူ၊ ဝယ်ယူသူ ကုိယ်တုိင် 

ကဆာင်ေွက်ေမည်ခဖစ်ေါသည်။ ကုိယ်တုိင်ကဆာင်ေွက်နုိင်ခခင်းမေိှ၍ ကုိယ်စားလှယ်ခဖင့် လွှဲအေ်ကဆာင် 

ေွက်မည်ဆုိေါက ကဆာင်ေွက်လုိသည့် အက ကာင်းအောကုိကဖာ်ခေ၍ ကုိယ်စားလှယ် လွှဲအေ်ထားက ကာင်း 
တင်ခေစာနှင့် စာချေ ေ်စာတမ်းမျေား မှတ်ေံုတင်ဥေကဒနှင့်အညီ တေားဝင်မှတ်ေုံတင်ထားကသာ အထူး 

ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) တိုခ့ဖင့်သာ ကဆာင်ေွက်ခွင့်ခေုမည် ခဖစ်ေါသည်။ 

၆၆။ ကကျောက်အတွဲဝယ်ယူသူ သ့ုိမဟုတ် တင်ခေကောင်းချေသူ နိုင်ငံသားကကျောက်မျေက်ေတနာ 

ကုန်သည်မျေားသည် ခေေွဲဗဟိုကကာ်မတီ၏ သတ်မှတ်စည်းကမ်းမျေားကို လိုက်နာကဆာင်ေွက်ေန် 

ေျေက်ကွက်ေါက ခေေွဲတက်ကောက်ခွင့်၊ ဝယ်ယူခွင့်၊ တင်ခေကောင်းချေခွင့် ေိတ်ေငခ်ခင်းအေါအဝင် 

သတ်မှတ်စည်းကမ်းမျေားနှင့်အညီ ခေေွဲဗဟုိကကာ်မတီက အကေးယူကဆာင်ေွက်သွားမည် ခဖစ်ေါသည်။ 

 

ခမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာခေေွေဲဗဟုိ ကာ်မတီ 

၂၃ 


