
 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ (၅၇)ကကြိမ်မမမြောက်မမန်မြောာ့မကျြောကမ်ျက်ရတနာမြြ ွဲ 

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြြီလ) 

ရတ နာပြြ ွဲ ဆ ိုင် ရာ စ ည််း မျဉ ််းစည််းကမ််း သတ ်မှတ် ချ က်မျာ်း 

အာမခံစ ပြေါ်ပင ပြ်း သ င််း ပခ င််း၊ ပကျာက်အတ  ွဲ မျာ်း ဝယ် ယူပခ င််း၊  

အာမခံစ ပြေါ်ပင သံို်းစ ွဲပခင် ်းနှင ြ်တ် သက် သည ် စ ည် ်းကမ််းသတ ် မှတ်ခ ျ က်မျာ်း 

အာမခံစ ပြေါ်ပင ပြ်း သ င််း ပခ င််း  

၁ ။ ၂၀၂၂ ခုန ှစ်၊  (၅ ၇ ) ကကြိမ် မမမြောက်မမန်မ ြောာ့မက ျြောက် မ ျက်ရတ နာမြ ြ ွဲသ  ို့ တက်ရ ောကဝ်ယ်ယူကကမည ် 

 တနာက န်သည်မ ောျားသည် ဝယ်ယူလ  သည ် ရက ောက်အတွေွဲအမ   ျားအစောျားအလ  က် အောမခံစရ ေါ်ရ ွေမ ောျားက   

ကက  တ ရ် ျားသွေ ်ျား မည် ဖြစ် ါသည်။  

၂။ ရက ောက်အတွေွဲအမ   ျားအစောျားလ  က် အနည်ျားဆံ ျားရ ျားသွေ ်ျား မည ် အောမခံစရ ေါ်ရ ွေနှုန်ျားထောျားနှ   ် ဝယ် 

ယူခွေ  ဖ်  မည ် ရက ောက်အတွေွဲတန်ြ  ျားမ ောျားမှော ရအောက် ါအတ   ျ်ား ဖြစ် ါသည် - 

စဉ် မကျြောက်အတ ွဲ 

အမျ ြိ ျိုးအစြောျိုး 

အနည်ျိုးဆ ုျိုး မြျိုးသ င်ျိုးရမညာ့် 

အြောမခ စမြေါ်မင  (ယူရြို) 

ဝယ်ယူခ ငာ့မ်ြ မညာ့် 

မကျြောက်အတ ွဲတန်ဖြိုျိုး(ယူရြို) 

(က) ရက ောက်မ က် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀၀ 

(ခ) ရက ောက်စ မ်ျား ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀ 

၃။ အောမခံစရ ေါ်ရ ွေက   ယူရ  ရ ွေနှ  ်ညီမျှရသော အရမ  ကန်ရ ေါ်လော သ  ို့မဟ တ် ယွေမ်ရ ွေဖြ  ်လည်ျား ရ ျား 

သွေ ်ျားန   ် ါသည်။ ယ ျ်ားသ  ို့ရ ျားသွေ ်ျား ောတွေ  ်ဖ  ွေွဲဗဟ  ရကော်မတီက ဖ  ွေွဲမက  ျ်ား မီ အတညဖ်  သတ်မှတ်ရ ျား 

သည ်ရနို့ က် ှ  ဖမန်မောန   ် ရံတောဗ်ဟ  ဘဏ်၏  ည်ညွှန်ျားန   ် ံဖခောျားရ ွေလွဲလှယ်နှုန်ျားဖြ  ် တွေက်ခ က်၍ သတ် 

မှတ်ထောျားသည ် ယူရ  ရ ွေနှ  ညီ်မျှရသော အရမ  ကန်ရ ေါ်လော သ  ို့မဟ တ် ယွေမ်ရ ွေဖြ  ် ရ ျားသွေ ်ျား မည်ဖြစ် 

 ါသည်။ 

၄။ အောမခံစရ ေါ်ရ ွေက   ဝယ်ယူမည ် ရက ောက်အတွေွဲအမ   ျားအစောျားအလ  က် ရအောက် ါရနို့ က်မ ောျားတွေ ် 

အပ ျီားရ ျားသွေ ျ်ား  ါမည် -  

စဉ် မကျြောက်အတ ွဲ 

အမျ ြိ ျိုးအစြောျိုး 

မရြောငျ်ိုးချမညာ့်စနစ် အြောမခ စမြေါ်မင  

မြျိုးသ ငျ်ိုးရမညာ့်မနေ့ရက် 

(က) ရက ောက်မ က် အ တ်ြွေ  ်တ  ်ါ ၂၄-၄-၂၀၂၂  

(ခ) ရက ောက်စ မ်ျား အ တ်ြွေ  ်တ  ်ါ ၂၅-၄-၂၀၂၂  

၅။ ရတန ာကုန် သည် အမ နမ ြငာ့် အနည််းဆံု်းမ ြ်းသ င််းရန် သတ ်မှတ် ထြော်းမ သ ြော အ ြောမခံ စမြ ေါ်မင အမြ င ်

ကကြိြိုတ ငမ်င  (Advance)အမြစ် မြ်း သ င််းထြော်းန ြို ငပ်ြ ်း မြြ ွဲကြောလ အတ င််း မြိ မြိ၏ အ ြောမခံစ မြ ေါ်မင စြော ရင် ်း သြိုို့  

မြစ်မစ ၊  အမခြော်းရ တ နာ ကုန်သ ည် ၏ အ ြောမခံစ မြေါ်မင စ ြောရင််း သြိုို့မြစ်မစ  စြောရင််းလ ွဲမမြ ြောင််းမ ြ်း လြိြုါ က  

ကကြိြိုတ ငတ် ငမ်ြမ ဆြောင်ရွ က်နြိုငြ်ါ သ ည်။ 
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၆။ ရတ နာကုန်သ ည် အမနမြ ငာ့် ရတ နာမြြ ွဲ ကြော လအ တ  င််း မကျြော က်အတ ွဲမ ျြော်း  ဝယ် ယူရရှြိမခ င််းမရ ှြိ ဘွဲ  

မြ်း သ င််း ထြော်းမ သြော အ ြောမခံစ မြေါ်မ င မ ျြော်းကြို အမခြော်းဝ ယ်ယူ မညာ့် ရ တ နာကုန် သည် ၏ အ ြော မခံစ မြေါ်  

မင စြောရင််း သြိုို့ စြောရင််း လ ွဲမမ ြြောင််းမ ြ်း လြိြုါက က ကြိြိုတ ငတ် ငမ်ြမဆ ြောင်ရွက်နြို ငြ်ါ သ ည်။ 

၇။ အြောမခံစ မ ြေါ်မင ကြို မမ န်မြောာ့စ ်း ြ ြော်းမ ရ်း ဘဏ် (မန မ ြည်မတ ြော)် တ  င် ြ ငာ့် လှ စ်ထြော်း သညာ့် မမန် မြောာ့  

မကျ ြောက်မ ျက် ရတန ာမ ြြ ွဲ ဗဟြိုမက ြောမ်တ  ၏ အ ြောမခံ စမြ ေါ်မင စ ြောရင််းသြိုို့ မ က ်းနန််းမင လ ွဲြြိုို့စနစ် (Telegraphic 

Transfer) သြိုို့မဟုတ ် အမ ြည်မြ ည်ဆြို ငရ်ြော မ င လ ွဲြြိုို့စ နစ ် (SWIFT Message) မြငာ့် မ ြ်းသ င််းရ မ ည်။ 

၈။ ဖ ည်  တနာက န်သည်မ ောျားက အောမခံစရ ေါ်ရ ွေက   ရ ွေသောျားဖြ  ်ရ ျားသွေ ်ျား၍ ဖ  ွေွဲတက်ရ ောကဝ်ယ် 

ယူခွေ   ် တ ဖ် ဖခ ျ်ားအတွေက် သက်ဆ    ်ော ဥ ရ ၊ နညျ်ားဥ ရ ၊ သတ်မှတ်လ  ်ထံ ျားလ  ်နည်ျားမ ောျားနှ  ်အညီ 

သက်ဆ    ်ောဌောနမ ောျားနှ   ်ည  န ှု ်ျားရဆော ် ွက်ရ ျားမည်။ 

၉။  တနာဖ  ွေွဲကောလအတွေ ်ျား အောမခံစရ ေါ်ရ ွေ ထ ်မံဖြည ်သွေ ်ျားဖခ ်ျားနှ  ်စ ်လ ဉ်ျား၍ ဖ  ွေွဲဗဟ  ရကေ်ာမတီ 

က ရဆော  ်ွက်ရ ျားန   ်သည်မ ောျားက   ကက  တ ်အသ ရ ျား ထ တ်ဖ န်ရကကညောရ ျားမည်ဖြစ်ပ ီျား သက်ဆ   ် ော 

လ  ် န်ျားရကောမ်တီမ ောျားက ခွေ  ်ဖ  ခ က်မ ောျားအတ   ်ျား ရဆော  ်ွက်ရ ျား ါမည်။ 

ပကျာက် အတ ွဲမျာ်းဝ ယ် ယူပခ င််း 

၁၀။ မကျြောက်စြိ မ််းအတ ွဲမ ျြော်း ဝ ယ်ယူခ ငာ့်ရရှြိမ သြော ရတ န ာကနု် သည် ၏ မြြ ွဲဝ ငခ် ငာ့် အမှတ်၊  မကျြော က်စြိမ််း  

အတ ွဲအမှတ်န ှ ငာ့် တ န်ြြို်းမ ျြော်းကြို အ မှတ်စ ဉ ် ငယ်စဉ ် ကက ်း လြိကု်အတြို င််း KIOSK စက် မျြော်း၊  Display Board 

မျြော်းတ  င် မ အြော ငစ်ြောရင််း ထုတ်မြန်န ြိုင်မရ်း  မဆြော င် ရွက်မြ်း ြါမ ည်။ 

၁၁။  မြ်း သ င််း ထြော်း သညာ့် အ ြော မခံစ မြေါ်မင အမြ ေါ် သတ ် မှတ်ခ  ငာ့်မြြိုတန ်ြြိ်ုးထ က် မကျြ်ော လ န်ဝ ယ်ယူ သ ညာ့်  

မကျြောက်စြိ မ််းအတ ွဲ အြော်း ဝယ် ယူခ ငာ့မ်ြြို မည် မဟုတ ် ြါ။ ယ င််းအတ  ွဲ ၏ မန ာက် တ  င် ဆက်လက်မရ ြောင််းခ ျ မ ညာ့်  

မကျြောက်စြိ မ််းအတ ွဲမ ျြော်း အ တ  က် အြောမခံစ မြ ေါ်မင  လံမုလ ြောကမ်ှုရှြိြ ါက ဆ က်လက်ဝ ယ် ယူခ ငာ့မ်ြြို ြါ မည်။ 

၁၂။ မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း ဝ ယ် ယူရြောတ င ် အ ြောမခံစ မြေါ် မင  လံမုလ ြောကစ် ြော မြ်း သ င််း ထြော်း သူမျ ြော်းအနက် မှ  

မ ်း နှုန ််းအမျ ြော်းဆံု်း မြ်း သ င််း သူကြို စ ြိစစ ်ဝ ယ်ယူခ ငာ့်မြြိုြါမ ည် ။ 

၁၃။ အဆြိမုြြိုမ ်း နှုန ််း အမ ျြော်း ဆံု်းတ ငသ် င််းသ ညာ့် မကျ ြောကအ်တ ွဲ အတ က် အ ြောမ ခံစ မြေါ်မင  မ လံမုလ ြော က် 

မှုမျြော်း ကြို မ အြော က်ြါ အတြို င််း မမြရ ှင််းမ ဆြောင်ရွ က်မ ြ်းသ ြော်းမ ည် မ ြစ်ြါ သ ည် - 

 (က ) မကျြောက် အတ ွဲဝ ယ် ယူသူ မြည်တ င််းရ တ နာကု န်သ ည် နှငာ့ ် မမန်မ ြောနြိုင် ငမံကျ ြောက် မ ျက်  

ရတန ာလု ြ် ငန််းရှင် မျ ြော်းအသင််း၊ မ ြည် ြရတန ာကုန် သည်နှငာ့်  အက ျ ြိြို်းမဆ ြောင် ကုမပဏ တ ြိုို့ အမ န 

မြငာ့ ် သတ ်မှတ်မန ို့ ရက် အတ  င််း လြို အြ် သညာ့် အြောမခံစမြေါ်မ င ကြို ထြ် မံမြ ညာ့် သ င််းမ ည်မြစ်  

မ က ြောင််း သတ ်မှတ် ထြော်း သ ညာ့် ဝန်ခ ံကတ ြိမြြိုချက် ကြို သဘြောြတြိ အြ ွဲွဲ့၏မ ရှွဲ့ မမှြောက်တ  င်  

လက်မှတ်မ ရ်း ထြိ်ုးမ စ၍ အဆြိြုါမ ကျ ြောကအ်တ ွဲ အ ြော်း ဝယ် ယူခ ငာ့မ်ြြို ြါမ ည်။ 

 (ခ ) ဝယ် ယူသူ အမနမြ ငာ့် အြော မခံစ မြေါ်မင  ထြမ်ံမြ်း သ င််းမ ည်ဟု ဝန်ခ ံကတ ြိမ ြြိုမသ ြောလ် ည် ်း 

သတ ်မှတ်မန ို့ရက်အတ  င််း မြ်းသ င််းမခင််းမရှြိ ြါက ကျန်ရှြိမနမ သြော အ ြောမခံစ မြေါ်မင ကြို သြိမ််း 

ယူမ ညာ့်အမ ြင် မြြ ွဲတက်မ ရြောက်ခ ငာ့ ် ြြိတ်ြ ငမ်ရ ်း မဆြောငရ်ွက် သ ြော်းမည် ။ 
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 (ဂ ) မ ်း နှုန ််းအမျ ြော်းဆံု်းမ ြ်းသ င််းသ ညာ့် ရတ နာကုန် သ ည်က အ ြောမခံစ မြေါ်မ င  ထြမ်ံမြ ညာ့် သ င် ်း  

နြိုငမ်ခင််းမရှြိလ ျှင ် မ ကျ ြောက် အတ  ွဲကြို  မကျ ြောက် အတ  ွဲြြို ငရ်ှင် ၏ သမဘ ြောတ ူ ည ခ ျက်မြငာ့်  ဒုတြိ ယ  

မ ်း နှုန ််းအမျ ြော်းဆံု်း မြ်း သ င််း သူအ ြော်း ဝယ် ယူခ ငာ့မ် ြြိုမည် ။ 

 (ဃ ) မကျြောက်အတ  ွဲ ြြိုင်ရှငက် ဒုတြိယမ ်းနှုန ််းအမျြော်းဆံု်း မြ်းသ င််းသူအြော်း မရ ြောင််းချရန်  သမဘ ြော  

မတူလျှင်မြစ်မစ၊  ဒုတြိယ မ ်း နှုန ််းအမျ ြော်းဆံု်းမ ြ်းသ င််းသူက အ ြောမခံစ မြ ေါ်မင  လံမုလြောက် မှု  

မရှြိလျှငမ်ြစ်မ စ အဆြိုြ ါ မ ကျ ြောက် အတ  ွဲအ ြော်း မမရ ြောင််းချရသညာ့်  မက ျြောက် အတ  ွဲ (Drop Lots) 

အမြစ် သတ်မှတ ် မည် ။ 

၁၄။ မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း မရ ြော င််းခ ျရြောတ င် အမ ကြော င််း အမျ ြိြို်းမ ျ ြိြို်းမ  ကြော ငာ့် ည ြိ နြိှုင််း မမြရ ှင််းရ မညာ့် မက ျြော က်  

အတ ွဲမျ ြော်းစြောရင််းကြို KIOSK စက်မျြော်းတ  င်လ ည််း မကြောင််း၊  Display Board မျ ြော်းမြငာ့် လ ည််းမ က ြောင််း ၊  

သဘြော ြတြိအြ ွဲွဲ့ က အသြိ မြ်း မ က ညြောမခ င််းမ ြငာ့် လ ည််းမ ကြော င််း မဆြောငရ်ွ က် မြ်း ြါမ ည်။ 

၁၅။ ဝယ် ယူသူ သ ည် မြိမြိဝ ယ်ယူခ ငာ့်ရရှြိမ သြော မကျ ြောကအ်တ ွဲ မျြော်း အြော်း အမ ကြောင််း အမျ ြိြို်းမ ျ ြိြို်း မ က ြော ငာ့်  

ြယ်ြ ျက်မ ြ်းရန်(Cancellation)တငမ်ြမခင််း၊ မစ ြောဒကတက်မခ င််း(Complaint)နှငာ့ ် မစ ျ်းနှုန ််းတ ငသ် င် ်းလ ြော 

မြန်လ ည် ကညာ့် ရှုခ ငာ့်မြြိုရ န် တ ငမ်ြမခ င််းမျြော်းက ြို အ ဆြိုြါအတ  ွဲ မျြော်း ဝ ယ်ယူခ ငာ့်ရရှြိမ ကြောင််း မ က ညြော သ ညာ့် မ နို့  

(၁၃:၀ ၀)န ာရ  မန ာ က်ဆံု ်းထြော်း၍ စ မံမရ်း ရြောလု ြ်င န််း မကြော်မတ ရံ်ုးမှတ စ်ဆ ငာ့် သဘ ြောြတ ြိအ ြ ွဲွဲ့ထံ တငမ် ြ 

မဆြောငရ်ွက်နြိုင်ြ ါသည် ။ သတ ်မှတ်ခ ျ ြိန် ထက် မ ကျြော် လ န်တငမ် ြလ ြောမှုမျြော်းကြို လက်ခံ စဉ ််းစြော်း မဆ ြောငရ်ွက် 

မြ်း မည်မ ဟုတ ်ြါ။ 

၁၆။ သဘြော ြတြိအြ ွဲွဲ့ သြိုို့ တ ငမ် ြမှုမျ ြော်းအတ က် (၁၅: ၀ ၀ ) နာရ အချ ြိန် ထြိ လ ြောမရြော က်မမြရ ှင််းမခ င််းမရ ှြိြါ က  

သဘ ြောြတ ြိအြ ွဲွဲ့သည် မည် သညာ့် မရ ြောင််းသူ/ဝယ် ယူ သူကြိုမျှ ထြ်မံ ဆက် သ ယ်မခင််း၊ မစ ြောငာ့်ဆြိုင််းမခင််းမမြ ြိုဘွဲ  

သတ ်မှတ်စ ည််းကမ််း ချက် မျြော်းနှငာ့် အ ည  မမြရ ှင််းမ ဆြောင်ရွက်၍ မ အြော ငစ်ြောရ င််းထုတ ်မြန် မ က ညြောမရ ြောင််း ခ ျ  

နြိုငမ်ရ ်း မဆြောငရ်ွက် သ ြော်းြါမ ည်။ 

၁၇။ သဘြော ြတြိအြ ွဲွဲ့ ၏ မမြရ ှ င််းမ ဆြောင်ရွ က်မှုအမ ြေါ် မ စြောဒက(Complaint) တ ငမ်ြလြိြု ါက အဆြို ြါ 

မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း ရှင််း လင််းမ  က ညြော သ ညာ့်အခ ျ ြိန်မှ (၃)န ာရ အတ င််း ဝ ယ်ယူ သူ / မရ ြောင််းခ ျ သူမ ျ ြော်းက  

သဘြော ြတြိအြ ွဲွဲ့ ထံ တ ငမ်ြမဆြောငရ်ွ က်နြိုငြ် ါသ ည်။ 

၁၈။ မကျြောက် အတ ွဲ အမှတ်န ှငာ့်  တ န်ြြို်းမင မျြော်း မှ ြော်းယ င််းမ ရ်း သြော်းမြိမ က ြောင််း ရတ နာကုန် သည် က သ တ ်  

မှတ်မန ို့ရက်၊  သတ ်မှတ် အချ ြိန် အတ င််း မစ ြောဒက တ ငမ်ြလ ြောမှုအမ ြေါ် သ ဘြောြတြိအ ြ ွဲွဲ့က သတ ်မှ တ ်ချ က်  

မျြော်းနှငာ့် အ ည စြိစစ ်၍ ဒဏ် မ က ်းမ င  မြ်း မဆြောင် မစ မ ခင််းမမြြိုဘ ွဲ ြ ယ်ြျ က်မြ်း မခ င််း သြိုို့မဟုတ ် ြယ် ြ ျက်ခ ငာ့်  

တငမ်ြမခင််းအ ြော်း မ ငင််းြယ်မခင််း သြိုို့ မဟုတ ် သတ ်မှတ်ဒဏ်မ က်း မြ်းမ ဆြောင် မစ ၍ ြယ်ြ ျက်မ ြ်းမ ခင််း 

မဆြောငရ်ွက်မ ြ်းမ ည်။ 

၁၉။ ဒဏမ် က ်းမ ြ်းမ ဆ ြောင်၍ မကျြောက် အတ ွဲဝ ယ် ယူခ ငာ့်  ြယ်ြ ျက်ခ ငာ့်မြြိုရြောတ င ် မအြောက် ြါ သတ ်မှ တ ်  

ဒဏမ် က ်းမ င တ စ်မ ျ ြိြို်းကြို အြော မခံစ မ ြေါ်မင စ ြောရင််းမှ ချက်ချင််းမ ြ်းမ ဆြောင်ရ မ ည်မြစ်ြါ သ ည် - 

 (က ) မှြော်းယ င််းမ ရ်း သြော်း မြိမသ ြော မကျြောက် အတ ွဲတ န်ြြို်း ၏ ၁၀ ရြောခြိုငန်ှုန ််း၊ 

 (ခ ) ယူရြိုမ င  (၃၀ ၀၀ ၀) ထက်  မြြိမုသြော ဒ ဏ်မ က်း မင ။ 
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၂၀။ သတ ်မှတ်မန ို့ရက်၊  သ တ ်မှတ်ချ ြိန်အတ င််း ဝ ယ်ယူ သူရတ န ာကနု် သ ည် ၏ တ ငမ်ြခ ျက် အရ  

သဘြော ြတြိအြ ွဲွဲ့ က စြိစ စ်ြယ်ြ ျက် ခ ငာ့်မ ြြိုသ ညာ့် မကျြောက် အတ ွဲကြို မအ ြော က်ြါအတ ြို င််း ည ြိနြိှုင််းမ မ ြရှင််း 

မဆြောငရ်ွက်မ ြ်းြါမ ည် - 

 (က ) မကျြောက် အတ ွဲြြို ငရ်ှင် ၏ သမဘ ြောတူ ည ချ က်မြငာ့် ဒုတြိယမ ်းန ှုန််း အ မျ ြော်းဆံု်း မြ်း သ င််း သူ  

အြော်း ဝယ် ယူခ ငာ့်မြြိုမ ည်၊ 

 (ခ ) မကျြောက် အတ ွဲြြို ငရ်ှင်က  သမဘ ြောမတ ူ လျှင်မြစ်မ စ၊  ဒုတြိယမ ်းန ှုန််းအမျ ြော်းဆံု်း မြ်း သ င် ်း  

သူက ဝယ် ယူ လြိမုခ င််းမရ ှြိ လျှင်မြစ်မစ ၊  ဒုတြိယမ ်း နှုန ််းအမျ ြော်းဆံု်း မြ်း သ င််း သူက ဝယ် ယူ  

လြိမုသ ြောလ် ည််း အ ြောမခံစ မြေါ်မင  လံမု လြော က်မှုမရှြိ လျှင်မြစ်မစ  မရ ြော င််းခ ျရ သ ညာ့် မကျြော က်  

အတ ွဲစြောရင််းမှ ြ ယ်ြ ျက် မည်။ 

ပြည်ြ ရတ နာ ကိုန်သ ည် မျာ်း အာ မခံစ ပြ ေါ်ပင  ပ ြန် လည် ထိုတ် ယူပခ င််း၊  လ ွဲပပ ြာင််း သံို်းစ ွဲပခ င််း 

၂၁။ မြ်း သ င််း ထြော်းမ သြော အ ြော မခံစ မြေါ်မင ကြို မြန်လ ည် ထုတ်ယူမခ င််း၊  လ ွဲမမြြော င််း သုံ်းစ ွဲမခ င််းန ှငာ့် စြ်လ ျဉ ််း 

၍ မအြောက်ြ ါအတ ြို င််း မဆြောငရ်ွက်ခ  ငာ့်မြြိုြ ါမ ည် - 

 (က ) ဝယ် ယူခွဲာ့မသ ြော မကျ ြောက် အတ ွဲမျ ြော်း၏ တ န်ြြို်း သ ည် အ ြောမခံစ မြ ေါ်မင ထ က်နည််းြါ က ခုန ှြိမ်  

မြ်း မခ ျခ ငာ့်မြြိုမ ည်။ 

 (ခ ) အြောမခံစ မ ြေါ်မင သ ည် ဝ ယ်ယူခွဲာ့မ သ ြော မကျ ြောက် အ တ  ွဲမျြော်း တ န်ြြို်း ၏ (၁၀)ရ ြောခြိုင်နှုန််း ထ က်  

ြြိမြိြါက မ အြောက် ြါအတ ြိ င််း ခ ုနြှိမ်မ ြ်း မခ ျခ ငာ့မြြိုမ ည် - 

 (၁ ) ရတ နာကုန်သ ည် ဝ ယ် ယူခွဲာ့မသ ြော မကျ ြောက် အတ ွဲ မျြော်းမှ နှစ ် သက်ရ ြော မကျ ြော က်အတ ွဲ  

အတ က် တ န်ြြို်းမင မြ်းမ ချမခ င််း၊ 

 (၂) အမခြော်းကုန ် သည် မျ ြော်း ဝယ်ယူခွဲာ့မ သ ြော မကျြော က် အတ ွဲမျ ြော်းအတ က် တ န် ြြို်းမင မြ်း  

မခ ျမခ င််း။ 

 (ဂ ) မကျ ြောက် အတ  ွဲမျြော်း ဝယ်ယူ ရရှြိမခင််းမရှြိြ ါက မြ်းသ င််းထ ြော်းသညာ့် အ ြောမခံ စမြ ေါ်မင ကြို  

မအြောက် ြါအတ ြို င််း မဆြော ငရ်ွက်ခ  ငာ့်မြြို မည် - 

 (၁ ) ရတ နာကုန်သ ည် တ ငမ်ြ သ ညာ့် ဘ ဏ်စြောရ င််းသြိိုု့ စြော ရင််းလ ွဲမမြြော င််းမ ြ်းမ ခင််း၊ 

 (၂) ဝယ် ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိ သညာ့် အမခ ြော်းရတ နာကုန် သ ည်သြိုို့ လ ွဲမမြြော င််းမ ြ်းမ ခင််း။ 

၂၂။ မြည်ြ သြိုို့ ဘဏ်စ ြောရင််း မြန်လ ည်လ ွဲမမြ ြောင််းမ ြ်းရ ြောတ င ် မြြ ွဲဗဟြိုမ ကြောမ် တ  က အြောမခံစ မြ ေါ် မ င  

စြောရင််းြ ငာ့် လှစ်ထ ြော်းသ ညာ့် ဘဏ်နှငာ့် ချ ြိတ ်ဆက် ထြော ်းသညာ့် မြ ည်ြရှြိဘ ဏ်မျ ြော်း မှတစ ်ဆငာ့် မ က ်းန န််း မင လ ွဲ ြြိုို့ 

စန စ် (Telegraphic Transfer) မြငာ့် ဆ က် သ ယ်မ ဆြောင်ရွက်မ ြ်းမ ည်မြစ်ြါ သ ည်။ 

အ တ ်ဖ င ်တ ငဒ်ါ စန စ်ပဖင ် ပရာ င််းချ ပခ င််း 

၂၃။ ၂၀၂၂ ခ နှစ်၊ (၅၇)ကက မ်ရဖမောက်ဖမန်မော ရက ောက်မ က် တနာဖ  ွေွဲ အစ အစဉ ် အတြိုင််း ရက ောကမ် က် 

နှ   ် မကျြော က်စြိမ််းအတ  ွဲ မျ ြော်းကြို အြိတ ်ြ ငာ့်တင်ဒါစန စ်မြငာ့် မရ ြောင််းခ ျ မညာ့်ရ က် မတြိုင်မ  သတ ် မှတ်အခ ျ ြိန် အ ထြိ  

စစ ်မဆ်း  ကညာ့်ရှုခ ငာ့်မြြိုြါ မည်။ 
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၂၄။ ဝယ် ယူသူ အမနမြ ငာ့် မြိမြိ ဝယ် ယူမ ညာ့် မကျ ြောကအ် တ  ွဲမျြော်း ၏ အမ ျ ြိြို်းအစ ြော်း၊  အရွယ် အစြော်း၊  အရ ည်  

အမသ ်း၊  အမရ အတ က်နှ ငာ့် အမလ်းချ ြိန်တ ြိုို့ ကြို မသချ ြောစ ြော က ညာ့်ရှုစစ ်မ ဆ်း ပြ ်း မကျနြ်မှ သြော ဝ ယ် ယူရ န်  

မြစ်ြါသ ည်။ 

၂၅။ ရတ နာကုန်သ ည် မျြော်း သ ည် မ ်း နှုန ််းတ ငသ် င််းလ ြော (Bidding Form)မျြော်း ကြို သတ ်မှတ်မ ်း နှုန ််း  

မြငာ့် ဝယ် ယူ ကရမည် ။ ရတနာကုန် သည် တစ်ဦ်းချင််းက ဝယ်ယူမ သ ြော မစ ျ ်းနှု န််းတင် သ င််းလ ြောအမ ရအတ  က်၊  

အမှတ်စ ဉ ်မျ ြော်းကြို မှတ် ြံုတင်ထ ြော်းရှြိမည်မ ြစ်ပြ ်း  လ ွဲမမြြောင််း သုံ်းစ ွဲမခ င််း မမြြိုရ။ မစ ျ်းန ှုန််းတ င် သ င််းလ ြော  

ဝယ် ယူသ ညာ့် သူက မစ ျ်းန ှု န််း တ ငသ် င််း လ ြောမြ ေါ်တ  င် မရ ်းသြော်းခ ျက် မျ ြော်းကြို တ ြော ဝန်ယမူမြရ ှ င််းမ ြ်းရ မည် ။ 

၂၆။ မစ ျ်းန ှုန််းတ ငသ် င််းလ ြော (Bidding Form)မျြော်း တ ငသ် င််းရ ြောတ င ် မအ ြောကြ် ါအချက် မျ ြော်းကြို မြညာ့် စံု  

မှန်ကန်စ  ြောမြ ငာ့် ရ ှင််းလင််း ြ သစ ြော မ ရ်း သြော်းမြ ြောမ်ြရ မည် - 

 (က ) ဝယ် ယူသ ညာ့် အတ ွဲအ မှတ် ၊  အမမခ ခံမ  ်း ၊ 

 (ခ ) ဝယ် ယူသ ညာ့်တန ်ြြိ်ုး၊ 

 (ဂ ) ဝယ် ယူသူ လက်မှတ်၊ 

 (ဃ ) ဝယ် ယူသူ အမ ည်နှ ငာ့်ကုမပ ဏ ၊ 

 (င) ကုန်သ ည်မှတ်ြံုတ ငအ် မှ တ ်(Bidder's Regd.No)။ 

၂၇။ ရတ နာကုန်သ ည် မျြော်း အ မန မြငာ့် ဝယ် ယူလြိုမ သြော  မကျြောက်အတ ွဲ မျြော်းကြို မစ ျ်းန ှုန််း တ ငသ် င််းလ ြော  

တ  င် တ စ်တ  ွဲချင််း မြ ညာ့်စ က်မရ်း သြော်း အဆြိမုြြိုပြ ်း တ ငဒ်ါြံု်းမ ျြော်း အတ င််းသြိုို့ မထ ညာ့်သ င််းမ  မရ ်းသ ြော်း ရမ ညာ့်  

အချက် အလ က်မျ ြော်း မြ ညာ့်စံုမနှ်ကန ်မခ င််း ရှြိ မရှြိ မစ ာ့စြ်မသချ ြောစ ြော စစ ်မ ဆ်း ပြ ်းမှသ ြော သ က်ဆြိုင်ရ ြော တ ငဒ် ါ  

ြံု်းမျြော်း အတ င််း အချ ြိန် မ ထညာ့် သ င််းရ ြါမ ည်။ 

၂၈။ မကျြောက် အတ ွဲ ၏ အမမခ ခံမ စျ်း (Reserve Price)ထက် မလျ ြောာ့နည််းတ ငသ် င််းထြော်းမ သြော မ ်း နှုန ််း  

တ ငသ် င််းလ ြော မျ ြော်းကြို ထ ညာ့် သ င််းစ ဉ ််းစ ြော်းမခ င််းမမ ြြို ဘွဲ ြယ်ြျ က်မခ င််းခ ံရမ ည်  မြစ်ြါသ ည်။ 

၂၉။ တ ငဒ်ါြံု်းမှ ြော်းယ င််းထ ညာ့် သ င််းမ သြော မ ်း နှုန ််းတ င် သ င််း လ ြော (Bidding Form) မျြော်းကြို ြ ယ်ြျ က်  

မည်မြစ်ြ ါသ ည် ။ 

၃၀။ မကျ ြောက် အတ  ွဲမျြော်းကြို ယူ ရြိမုင (Euro)မ ြငာ့် တန်ြ  ျားသတ်မှတ်မခင််းမြစ် ြါသည် ။ ဝယ် ယူ သညာ့် မကျ ြောက်  

အတ ွဲတ န်ြြို်းကြို ယူရြိုမ င (Euro)မြငာ့် မြြောမ်ြရမ ည်မ ြစ်ပြ ်း တ န်ြြို်းမင (ယူ ရြိမု င ) ကြို ကြိန််း ဂဏန ််းမြငာ့်(၁ ) ကကြိမ်၊  

စြောသ ြော်းမြငာ့် (၁) ကကြိ မ် ရ ှင််းလင််းြ သစ ြော မ ရ်း သ ြော်းမြ ြောမ်ြရမ ည်။ 

၃၁။ တ န်ြြို်းမင ကြို ကြိန််း ဂဏ န််း ၊  စြောသြော်းတ ြိုို့မြငာ့် (၂)က ကြိမ်မရ်း သ ြော်းရြောတ င် တ ူ ည မှုမရှြိ ြါက မျ ြော်းရြော  

တ န်ြြို်းကြိုသ ြော ဝယ် ယူသ ညာ့်တန ်ြြိ်ုးအမ ြစ် သတ ်မှ တ ်ြါမ ည်။ (၂)ကက ြိမ် မရ ်း သြော်းရမ ညာ့် အစြော်း (၁) ကကြိ မ်သ ြော  

မရ ်းသြော်းြါ က မရ ်းသြော်း သ ညာ့် တ န်ြြို်းကြိုသ ြော ဝယ် ယူ သညာ့်တန ် ြြို်းအမြစ် သ တ ်မှတ်ြါမ ည်။ 

၃၂။ မ ်း နှုန ််းတ ငသ် င််းရ ြောတ င်  အဆြိမုြြိုမ ်း နှုန ််း  တညူ တြိုက်ဆြို ငမ်န မခ င််းအ တ  က် အြောမခံစ မြေါ်မ င  

လံမုလ ြောက် သညာ့် သက် ဆြိုင်ရြော မ ်း နှုန ််းတ င် သ င််းသူမ ျြော်းကြို သြော ထြမ်ံမ  ်း ပြြိြိုင် အဆြိမုြြိုတ င် သ င် ်းမ စပ ြ ်း  

စည််းက မ််း သတ ်မှတ်ချက် နှငာ့ ် ကြိုက်ည သ ညာ့် ရ တ န ာကနု် သည် အြော်း မရ ြော င််းခ ျ မြ်း ြါမ ည်။ 
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၃၃။ အက ယ်၍ မကျ ြောကအ် တ  ွဲ ဝယ်ယူခ ငာ့်ရရှြိသူ ကြို မှြော်းယ င််းမ  က ည ြောမြိြ ါက  မြန်လည်စြိစစ ်ပြ ်း ဝ ယ်  

ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိ သူအ မှန်၏ အမ ည်ကြို မရ ြော င််းခ ျချ ြိန် အတ င််း မြန်လည်မ ကည ြောမြ်း ြါမ ည်။ 

၃၄။ ဝယ် ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိ သညာ့် မ ကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း အတ က်  အမျ ြိြို်း အစြော်း၊  အရ ည် အမသ ်း၊  အမရ အတ က်၊  
အမလ်းချ ြိန်တ ြိုို့နှ ငာ့်စြ်လ ျ ဉ ််း၍  မြဿန ာတစ ်စံုတစ ်ရြော မြေါ်မြါ က်ြါက မရ ြောင််းသနူှ ငာ့် ဝ ယ်ယူ သူ (၂) ဦ ်း  
တ  င်သ ြော တ ြောဝန်ရှြိမ ည်မြ စ်ပြ ်း  သက်ဆြိုင်ရ ြောလု ြ်င န််း မကြော်မတ မ ျြော်းနှငာ့ ် မြါ င််းစ ြ်ည ြိနြိှု င််း မဆြောငရ်ွ က် နြို င်  
ြါသ ည်။ 

၃၅။ မစ ျ်းန ှုန််းတ ငသ် င််းလ ြော တ ငသ် င််းမ ခင််းမရ ှြိမသ ြော မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်းကြို မမ ရြောင််းခ ျရ သ ညာ့် မကျြော က်  
အတ ွဲစြောရင််း (Drop Lot) အမြစ် သတ ်မှတ်ြါ မည် ။ မမရြောင််းခ ျရ သ ညာ့် မကျ ြော က်အတ ွဲ မျြော်း ကြို အမမခ ခံမ  ်း  
မြငာ့်မြစ်မစ ၊  အမမခ ခံမ  ်း ထက်န ည််း၍ မြစ်မစ ၊  မျြော်း ၍မြစ ်မစ မရ ြောင််းခ ျမြ်း မ ည် မဟ ုတ်ြါ ။ 

၃၆။ ရတ နာကုန်သ ည် မျြော်း အ မန မြငာ့် မကျ ြောက် အတ ွဲဝ ယ်ယူရန် တ ငသ် င််းထ ြော်းမသြော မ ်း နှုန ််းတ င် သ င် ်း  
လ ြောမ ျြော်း အြော်း အမ ကြော င််းအမျ ြိြို်းမ ျ ြိြို်းမ  ကြော ငာ့် ြယ်ြ ျ က်ခ ငာ့် (Cancellation) တ ငမ်ြမခ င််းက ြို  သက်ဆြို င် ရြော  
မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း အတ က် မ ်း နှုန ််းတ ငသ် င််းလ ြောမ ျြော်း ြ ငာ့်မြ ြောကစ်ြိစ စ်မခ င််းမမ ြြိုမ  (၁ ၅:၀၀)န ာရ အ ထြိ  
စ မံမရ်း ရြောလြု် ငန််းမက ြော် မတ သြိုို့ တ ငမ်ြနြို ငသ် ည် ။ 

၃၇။ ရတ နာမြြ ွဲတ  င် ရတ န ာ ကုန်သ ည်မ ျြော်းအမနမ ြငာ့် မမန်မြောာ့မက ျြောက် မျက်ရတ နာမြြ ွဲဗဟြိုမ ကြောမ် တ   
နှငာ့ ် ဗဟြိုမကြော် မတ က တ ြောဝန်မြ်းအ ြ် ထ ြော်းသူမ ျ ြော်း၏ ဆံု်းမြတ ်ချ က်မျ ြော်း အမြေါ် လက်ခံလြို က်နာ မဆြောင်  
ရွက်ရမည် ။ 

၃၈။ အမခြော်းလြို အြ်မ သြော သ တ င််းအခ ျက် အလ က်မျ ြော်း ကြို ရတ နာမြြ ွဲကျ င််းြခ ျ ြိန်အတ င််း အသြိမ ြ်းမ က 

ညြောသ ြော်းမည်မြစ်ြါသည်။ မရှင််းလင််းသည်မျ ြော်းနှငာ့ ် သြိလြို သည်မျ ြော်းရှြိြါက သက်ဆြိုင်ရြော လုြ် ငန််းမက ြော် မတ  
မျြော်း သြိုို့ ဆက် သ ယ်စံုစ မ််းမမ်း မမ န််း နြိုငြ်ါ သ ည်။ 

ဝယ် ယူခွဲ ပ သာ ပကျ ာက် အတ ွဲမျာ်း အတ က် တ န်ဖ ို ်းပင ပ ြ်းပချ ပခ င််း 

၃၉။ ၂၀၂၂ ခ နှစ်၊ (၅၇)ကက မ်ရဖမောက်ဖမန်မော ရက ောက်မ က် တနာဖ  ွေွဲတွေ ် ဝယ် ယူရရှြိခ ွဲာ့သ ညာ့် မက ျ ြော က် 
အတ ွဲမျ ြော်းအတ က် တ စ် တ  ွဲချင််းအ လြိကု် အမရ ြောင် ်းအဝယ်စ ြောချြိုြ် (Sale Agreement)တ  င် မြျက် မက က်  
လက်မှတ်မ ရ်း ထြိ်ုး၍  စြောခ ျ ြိုြ်ချြိုြ်ဆြိ ု ကရမ ည်။ 

၄၀။ ဝယ် ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိ သူသ ည် အမ ကြော င််းအမ ျ ြိြို်းမျ ြိြို်းမ  က ြောငာ့် အမရြော င််းအဝ ယ်စ ြောခ ျြိုြ်တ င ် လ က်မှတ်မရ ်း  
ထြိ်ုးမ ခင််းမမြြိုခ ွဲာ့ြါ က ဝ ယ် ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိ သူက အမရြော င််းအဝယ်စ ြောချြို ြ်တ င် လက် မှတ်မရ ်းထြို်းပ ြ ်းသကွဲာ့ သြိုို့ သ တ ်  

မှတ်မည် ။ 

၄၁။ ဝယ် ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိ သူသ ည် ဝယ် ယူခ ငာ့်ရရှြိခ ွဲာ့မ သြော မကျြောက် အတ ွဲ အတ က် သတ ်မှတ်က ြောလ အတ င််း  
မြျက် မက က် မင မြ်းမခ ျရန ် တ ြောဝန်ယူရမ ည်။ ထြိိုု့မြင ် အမရ ြောင််းအဝ ယ် စြောချြိုြ်ြ ါ မင မြ်းမခ ျရန ်  စည််း  
ကမ််းသတ်မှတ်ခ ျက်မ ျြော်း ကြိုလ ည််း လြိကု်နာမ ဆြော ငရ်ွက်ရမ ည်။ 

၄၂။ ဝယ် ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိခွဲာ့မ သြော မ ကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း အတ က်  မင မြ်းမခ ျရြောတ င် မ အ ြောကြ်ါစ ည််းကမ််း သတ ်  
မှတ်ခ ျက်မ ျြော်းကြို တ ြိတြိ ကျကျ လြိကု်နာမ ဆြော ငရ်ွ က်ရမည် - 

 (က ) ဝယ် ယူခွဲာ့မ သြောမ ကျ ြောက် အတ  ွဲမ ျြော်းအတ  က် က ျသငာ့်တန်ြြို်းမ င မျ ြော်းကြို မမန် မ ြောာ့စ ်းြ ြော်းမရ ်းဘဏ်  
(မန မြည် မတ ြော)် တ  င် ြ ငာ့် လှစ်ထြော်း သ ညာ့် မမန်မ ြောာ့မ ကျြောက် မျက်ရတ န ာမြြ ွဲ ဗ ဟြိုမကြော်မတ  ၏  
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စြောရင််းသြိုို့ မြ်းမခ ျရမည်။ မင မြ်းမခ ျရြောတ  င် မ က ်းနန််းမင လ ွဲြြိုို့စနစ် (Telegraphic Transfer) 

သြိုို့မဟုတ ် အမြည်မ ြည် ဆြိုင်ရြောမ င လ ွဲ ြြိုို့စနစ် (SWIFT Message) မြငာ့်မြ်းမ ချရမည် ။ မ င မြ်း 
မခ ျရ ြောတ  င် မ မန်မ ြောာ့စ ်းြ ြော်းမရ ်းဘဏ် (မ နမ ြည်မတ ြော)်နှငာ့ ် ချ ြိတ ် ဆက် ထ ြော်းသ ညာ့်  မြည်ြရှြိဘ ဏ် 
မျြော်းမှ မဆ ြောင်ရွက်ရန ်မ ြစ်သ ည်။ 

 (ခ ) မြ်း သ င််း ထြော်းမ သြော အ ြော မခံစ မြေါ်မင စ ြောရင််းမှ စြော ရင််းလ ွဲမမြြော င််းမ ြ်းမ ခင််းကြို  မဆြောငရ်ွ က်  
မြ်း မည်။ 

 (ဂ ) မကျြောက် အတ ွဲတ န်ြြို်းကြို  မင သြော်းမြငာ့်မ ြ်းမ ချမခ င််း ၊  မင လ ွဲစြောတမ််းြ ငာ့် လှစ် ၍ မြ်း မခ ျမခ င််း၊  
ခရ  ်းသ ြော်းချက် လက်မှတ်၊  ြုဂဂလြိကခ ျက် လက်မှ တ ်၊ ဘဏ်မင လ ွဲလ က်မှ တ ် နှငာ့ ် အမ က ်း  
ကတ ်မြငာ့် မ ြ်းမ ချမခ င််းမ ျ ြော်းကြို လက်မခံြ ါ။ 

 (ဃ ) ရတ နာကုန်သ ည် မျြော်း အ မန မြငာ့် မကျြော က်အတ ွဲမ ျြော်းဝ ယ်ယူရ ြောတ င ် တ န်ြြို ်း၏(၁ ၀)ရ ြောခြို င်  
နှုန ််း အြောမခံစ မြ ေါ်မင ကြိ ု မြ်း သ င််းပြ ်း မြစ်၍  က ျန်( ၉၀)ရြောခြိုငန်ှုန ််း တ န်ြြို်းမင ကြို ရက်မြါင် ်း  
(၆၀) အတ င််း မြ်း မခ ျရမ ည်။ 

 (င) သတ ်မှတ် ကြောလအတ  င််း မြ်းမခ ျမ ခင််းမရှြိြ ါက မ ကျ ြောက် အတ  ွဲ အတ  က် မြ ်းသ င််း ထြော်းမ သြော  
အြောမခံစ မ ြေါ်မင  (၁ ၀)ရ ြော ခြိုင်နှုန််း တ န်ြြို်းမင နှငာ့် မကျြောက် အတ ွဲ အမှတ်မ ြ ြောမ်ြ၍ မြ်း သ င် ်း  
ထြော်းမ သြောမင မျ ြော်းကြို သြိ မ််းယမူ ည်။ 

 (စ ) ဝယ် ယူခွဲာ့မသ ြော မကျြော က် အတ ွဲမျ ြော်းအတ က် မင အမ ြညာ့် အဝ ရရ ှြိပြ ်းြါက EXW (Ex Works) 
စန စ်မြငာ့် တ ငြ်ြိုို့မြ်း မ ည်။ 

 (ဆ ) ဝယ် ယူခွဲာ့မသ ြော မကျ ြောက် အတ ွဲမျ ြော်းကြို မြည်တ င််းရ တ နာကုန် သည် မျြော်း အြော်း လ ွဲမမြြော င််းမ ြ်း  
မခ င််းက ြို လက်ခံမ ည် မဟ ု တ ်ြါ။ 

 (ဇ ) တ န်ြြို်းမင မြ်းမ ချရန် လ ွဲ ြြိုို့ထြော်းမ သြောမ င မျ ြော်းမှ တ န်ြြို်းမင မြ်းမ ချပြ ်း၍ ကျ န်ရှြိမသြောမ င မျ ြော်း  
ကြို မြည်ြရှြိ သက်ဆ   ် ော ဘဏ်စြောရင််း သြိုို့ စြောရင် ်းလ ွဲမမြြောင််း မြ်း မခ င််း၊  မန ာင်က ျင််းြ မ ညာ့်  
ရတ နာမြြ ွဲအတ က် ကကြိြို တ ငမ်င အမ ြစ် ထြော်းရ ှြိမခင် ်းမျြော်းက ြို မ ဆြော ငရ်ွက်ခ  ငာ့်မ ြြိုမည် ။ 

၄၃။ အြောမခံစ မ ြေါ်မင မ ြငာ့် မ ကျြောက် အတ ွဲတ န်ြြို်းမင မျ ြော်း မြ်း မခ ျရြောတ င် မြြ ွဲ ဗဟြိုမကြောမ်တ က သတ ်  
မှတ်ထြော်းမ သြော အြော မခံ စမ ြေါ်မင သုံ်းစ ွဲမခ င််းန ှငာ့် ြတ်သက် သ ညာ့် စ ည််းကမ််း သတ ်မှတ်ခ ျက်မ ျြော်း နှငာ့အ် ည  
မြ်း မခ ျခ ငာ့်မြြိုမ ည်။ 

၄၄။ တန်ြြို်းမင မြ ်းမခ ျပြ ်းမသ ြော မက ျြောက် အတ  ွဲမျြော်းအတ  က် ကုန််းလမ််း၊ မရလမ််း၊ မလမ က ြောင််း လ မ််းတ ြိုို့  
မြငာ့် ထုြ်ြြို်း၊  တ ငြ်ြိုို့မခ င််းမ ျ ြော်းကြို ရ က်မြါင််း ( ၃၀)အ တ  င််း အပြ ်းမ ဆြော ငရ်ွက်ရ မည်။ 

၄၅။ ရတ နာမြြ ွဲတ  င် မရ ြောင််း ချသူ၊ ဝယ် ယူသူ မျ ြော်း၏  အမ ကြောင််းအ မျ ြိြို်းမ ျ ြိြို်းမ  ကြောငာ့် တ ငမ်ြခ ျ က်မျ ြော ်း  
အမြေါ် သဘ ြောြတ ြိ အြ ွဲွဲ့ က သတ ်မှတ်စည််းမ ျဉ ််းစ ည််းကမ််း ချက် မျ ြော်းနှငာ့် အ ည  စြိစ စ်မမ ြရှင််းမ ဆြောင် ရွက်  
မြ်း ြါမ ည်။ 

၄၆။ သဘြော ြတြိအြ ွဲွဲ့ သ ည် မြြ ွဲဗဟြိုမကြော် မတ န ှငာ့် ဗဟြို မကြော်မတ ဝ ငမ်ျ ြော်း၏ အ တ ည်မြြိုချ က်၊  ဆံု်းမြတ ်  
ချက်ရယူပ ြ ်း မမြရ ှင််းမ ြ ်းရ မညာ့်ကြိစစရြ် မျ ြော်း ကြို မကျြောက် အတ ွဲ မရ ြော င််းသူ/ ဝယ် သူမျ ြော်း၊  သဘြော ြတြိ အြ ွဲွဲ့  
ဝငမ်ျ ြော်း၊  ဗဟြိုမကြောမ်တ ဝ ငမ်ျ ြော်းနှငာ့် ည ြိနြိှုင််းပြ ်း  မမြရ ှ င််းမ ဆြောင်ရွ က်မြ်းြါမ ည် ။ 
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န ိုငင်ံ သာ်း ပကျာက် မျက ်ရ တ နာလိုြ် ငန််းရှ ငမ်ျာ်း 

လ ိုက်နာ ပဆာ ငရွ် က်ရန် ပ ဖည ်စ က်စ ည််းက မ််းသတ ် မှတ်ခ ျ က်မျာ်း 

ပကျာက် အတ ွဲ ဝယ် ယူ သူ မျာ်း 

၄၇။ နြိုငင်ံ သြော်း မကျြော က်မျ က် ရတ နာကုန်သ ည် မျြော်း ကြို မအြောက် ြါစ ည််းကမ််း  သ တ ်မှတ်ချက်မ ျြော်း သတ ်  
မှတ်၍ ရတ နာမြြ ွဲ သြိုို့ တ က်မရြောက်ပြ ်း အြိတ ်ြ ငာ့်တ ငဒ်ါစနစ ်မြငာ့် မ က ျြော က်အ တ  ွဲမျြော်း ဝ ယ်ယူခ ငာ့်မြြိုမ ည်  - 

 (က ) မမန်မြောာ့မ ကျ ြောက်မ ျက် ရတနာဥြမဒနှ ငာ့် အည  မကျ ြောက်မ ျက်ရတန ာတ ူ်းမ ြြ်ောထတု ် လုြ်ရန်  
ခ ငာ့်မြြိုမြိနို့ရ်ရ ှြိ ခွဲာ့ သညာ့် ကု မပဏ ၊  အ သင််းမ ျြော်း၊ လြို ငစ်င်ရ ရှြိ သူမျ ြော်း၊  မမန်မြော နြိုငင်ကံုမပ ဏ မ ျြော ်း 
ဥြမဒန ှငာ့် အည  မှတ်ြံု တ ငထ်ြော်း သူမ ျြော်းကြို တ က်မရြောက်ခ ငာ့မ်ြ ြိုမ ည်မြစ်ပ ြ ်း သတ ်မှ တ ်  
အြောမခံစ မ ြေါ်မင  မ ြ်းသ င််းထြော်း သ ညာ့် မမန်မြောာ့မ ကျြောက် မျက်ရတ န ာဥြမ ဒနှငာ့အ် ည  ခ ငာ့်မ ြ ြို 

မြိနိ်ု့ရရ ှြိခွဲာ့သ ညာ့် ကုမပ ဏ ၊ အသင််းန ှငာ့် လြို ငစ်င်ရရှြိ သူမ ျြော်းကြို သြော ဝ ယ် ယူခ ငာ့် မြြိုမည် ။ (၃) ရ က် 
အတ င််း က ျန််း မြောမရ ်းစ စ် မဆ်း ထြော်း သညာ့် ကြိုဗစ် -  ၁၉ မရ ြောဂါ က င််းရ ှင််းမ  က ြောင််း အမ ထြော က် 
အထ ြော်း(မူရ င််း) ကြိုလ ည််း တ ငမ်ြနြိုင် သူ မ ြစ်ရမ ည်။ 

 (ခ ) မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်းကြို အြိ တ ်ြ ငာ့်တင်ဒ ါစန စ်မြငာ့်ဝ ယ်ယူ ကမ ညာ့် နြိုငင်ံ သြော်း ရတနာကုန်သည်  
မျြော်းသည် အ ြောမခံစမြေါ်မ င ကြိ ု မမန်မြောာ့စ ်း ြ ြော်း မရ ်းဘဏ် (မနမ ြည်မတ ြော)်ရှြိ မမန်မြောာ့မ ကျ ြောက် 
မျက် ရတန ာမြြ ွဲဗဟြိုမ က ြောမ်တ  ၏ အ ြောမခံစ မြေါ် မင စြောရင််းသြိုို့ ယြော ယ မြ်း သ င််းရ မည် ။ 

 (ဂ ) မြြ ွဲတက်မရ ြောကရ်န ် ဝင် မ က ်းမ င မျ ြော်းကြို မမန်မြောာ့ မကျြောက် မျက်ရတ န ာမြြ ွဲ ဗဟြိုမကြော် မ တ   
က ြ ငာ့်လှစ် ထြော်းရ ှြိ သညာ့် ဘဏ်စြောရင််း အမှတ် သြိုို့ ကကြိြိုတ ငမ်ြ်း သ င််းရ မ ည်။ 

 (ဃ ) သတ ်မှတ်ထ ြော်း သညာ့် အ ြောမခံစ မြေါ်မ င မြ်း သ င််းပြ ်း မှသ ြော မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော ်း ဝယ်ယူခ ငာ့်  
မြြိုမည်မ ြစ်ပြ ်း အြောမခံစ မ ြေါ်မင  မြ်း သ င််းမ ခင််းန ှငာ့်ြ တ ်သက်၍ မြြ ွဲဗဟြိုမ ကြော် မတ က သ တ ်  
မှတ်ထြော်း သ ညာ့် အြောမခံစ မြေါ်မင မ ြ်းသ င််းမ ခ င််း စည််းက မ််း သတ ်မှတ်ချက် မ ျြော်းကြို  လြိကု်န ာ  
မဆြောငရ်ွက်ရ မည် ။ 

အာမခံစ ပြေါ်ပင ပြ်း သ င််း ပခ င််း၊  ခိုန ှ မပ်ြ်းပချ ပခ င််းနှ င ်  ပြန်လ ည်ထိုတ ် ယူပခ င််း 

၄၈။ မြည်တ င််းရတန ာကုန် သည်မ ျြော်းအမနမ ြငာ့်  အ ြောမခံ စမြေါ်မ င ကြို မ ြြ ွဲ ဗဟြိုမက ြောမ်တ  က မြြ ွဲမကျင််းြမ  
အတညမ်ြ ြိုသတ ် မှတ်မြ်း သ ညာ့်မနို့ရက်ရှြိ   မမန်မြောနြို ငင်မံတ ြော် ဗဟြိုဘဏ် ၏  ရညည် န််းန ြို ငင်မံခ ြော်းမင  လွဲ လှ ယ် 
နှုန ််းမြငာ့ ် တ  က်ချက်၍ သတ ်မှတ်ထ ြော်း သညာ့်  ယူ ရြိမုင နှငာ့် ည မျှမ သ ြော  မမန်မ ြောကျြ်မ င မြ ငာ့်  ယ ြောယ မ ြ ်းသ င််း 

ရမည်။  

၄၉။ အြောမခံစ မ ြေါ်မင အြော်း ယူ ရြိမုင နှငာ့် ည မျှမ သ ြော မမန်မြောကျြ်မ င မြ ငာ့် ယြော ယ မြ ်းသ င််းရ ြောတ င ် မမန်မ ြောာ့  
စ ်း ြ ြော်းမ ရ်း ဘဏ်(မန မြ ည် မတ ြော)် ရှြိ မမန်မြောာ့မကျ ြောက် မျက်ရတ နာမ ြြ ွဲဗဟြိုမ က ြောမ်တ ၏  မင စ ြောရင််း သြိုို့ သ တ ် 
မှတ်ခ ျက်မ ျြော်းနှငာ့် အ ည  မ ြ်းသ င််းရ န်မြစ ်ပြ ်း မ င မြ ်းသ င််းပြ ်း မ က ြော င််း အမ ထြောက် အထ ြော်းမမြစ ြော (မူရ င််း ) ကြို  
အြောမခံစ မ ြေါ်မင  လက်ခံ မရ ်းအြ ွဲွဲ့ထံ မြျ က်မက က် အချ ြိန်မ အြ်နှံရမ ည်။ 

၅၀။ မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း မရ ြော င််းခ ျမခ င််းမှ တ ရြော်းဝင်ရရှြိ သ ညာ့် ယူရြိုမ င မြငာ့် အ ြော မခံစ မြေါ်မင  မြ်း သ င််း  
မခ င််းက ြို လက်ခံမဆ ြောင်ရွ က်မြ်းမညမ် ြစ်ပြ ်း မြြ ွဲဗ ဟြိုမကြော်မတ  ၏ သတ ်မှ တ ်မင စြောရင််း သြိုို့ စြောရ င််းမ မြြော င် ်း  
နည််းမ ြငာ့် မ ြ်း သ င််းရ မ ည် ။ 



9 

၅၁။ ဒဏမ် က ်းမ ြ်းမ ဆ ြောင်၍ မကျြောက် အတ ွဲဝ ယ် ယူခ ငာ့်  ြယ်ြ ျက်ခ ငာ့်မြ ြိုရြောတ င်  သတ ်မှတ်ဒ ဏ်မ က ်း  

မင ကြိ ု ယ ြောယ မ ြ်းသ င််းထြော်းမ သြော အ ြောမခံစ မြ ေါ် မင စြောရင််းမှ ချ က်ချင််းမ ြ ်းမ ဆြောင်ရမ ည်။ 

၅၂။ ယြော ယ မြ်း သ င််း ထြော်း သ ညာ့် အြောမခံစ မ ြေါ်မ င မှ ဝယ်ယူခ ငာ့်ရရှြိ သညာ့် မကျ ြော က်အတ ွဲ အတ က် (၁၀)  

ရြောခြိုငန်ှုန ််း တ န်ြြို်းမင မြ်း သ င််း ပြ ်း ကျန်မ င ကြို မက ျြောကတ် န်ြြို်းမ င မြ်း မခ ျရ ြော တ  င် ခုန ှြိမမ်ြ်း မခ ျခ ငာ့်မြြို မည်  

မြစ်ပြ ်း ဝယ် ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိ သ ညာ့် မက ျြောက် အတ ွဲအတ က် (၁၀) ရ ြောခြိုင်နှုန််း  တ န်ြြို်းမင မြ်းသ င််း ပြ ်း ကျန် မင နှ ငာ့်  

ဝယ် ယူခ ငာ့မ်ရရှြိ သ ညာ့် ရ တ နာကုန် သည် မျြော်း ၏ အြောမခံစ မ ြေါ်မင မျ ြော်း မြန် လည် ထုတ် ယူမခ င််းက ြို မ ြ်းသ င််း  

ခွဲာ့သညာ့် နှုန ််းထ ြော်းအတြိုင် ်း မဆြောငရ်ွက်ခ  ငာ့်မြြို မည် ။  ယောယီရ ျားသွေ ျ်ားထောျားသည ် အောမခံစရ ေါ်ရ ွေသည် 

မင လွဲလှ ယ်နှုန််း အရ  ဝယ်ယူခ ငာ့်ရရှြိ သညာ့်  မကျ ြော က်အတ ွဲတန ်ြြိ်ုး ၏  (၁ ၀) ရြောခြိုငန်ှုန ််း  မြညာ့်မ မခ င််း မ ရှြိြါက  

မြြ ွဲကျ င််း ပြ ်း  (၇) က်အ တ  င််း  ထြမ်ံမြ ညာ့် သ င််း မည်။ 

၅၃။ အြောမခံစ မ ြေါ်မင မျ ြော်း မြန်လည် ထုတ် ယူမခ င််းက ြို ရတ နာကုန်သ ည် တ ငမ် ြသ ညာ့် ရ ွေစော  ်ျားသ  ို့ 

စြောရင််းမမ ြြော င််းန ည််း  (Account Transfer)မြငာ့် မ ဆ ြောင်ရွက်ခ ငာ့မ် ြြိုြါ မည် ။ 

ဝယ် ယူခွဲ ပ သာ ပကျ ာက် အတ ွဲမျာ်း အတ က် ပင ပြ ်းပချ ပခ င််း 

၅၄။ ဝယ် ယူခ ငာ့ရ်ရ ှြိခွဲာ့မ သြော မ ကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း အတ က်  တ န်ြြို်း မင မြ်းမခ ျရြောတ င ် မအြောက် ြါ စည််းက မ််း 

သတ ်မှတ်ချ က်မျ ြော်းကြို တ ြိတြိကျကျ လြိကု်နာမ ဆြော ငရ်ွက်ရမ ည် - 

 (က ) ဝယ် ယူသူ သ ည် တ န်ြြို်း မင မြ်းမခ ျမ ညာ့် မကျ ြော က်မ က်၊ ရက ောကစ် မ်ျားအတွေွဲမ ောျားအတွေက် 

(၁၀၀)  ောခ   ်နှုန်ျား တန်ြ  ျားရ ွေက   ရက ောကအ်တွေွဲမ ောျား ရ ော ်ျားခ သည ်ရနို့ ှ  မမန် မြောနြိုင် ငမံတ ြော် 

ဗဟြိုဘဏ် ၏ ရ ည်ည န််း နြိုငင်မံခ ြော်းမင လွဲလှ ယ်နှုန််း မ ြငာ့် သတ ်မှတ်ထ ြော်းသ ညာ့် ယူရြိုမင နှ ငာ့် 

ည မျှမ သြော မမန်မ ြောက ျြ်မ င မြငာ့် မမန်မ ြောာ့စ ်း ြ ြော်းမ ရ်း ဘဏ် (မန မြ ည်မတ ြော)် တ  င် ြ ငာ့်လှစ် ထြော်း 

သ ညာ့် မမန်မြောာ့မ ကျြော က်မျ က်ရတ နာမြြ ွဲဗ ဟြိုမကြော် မတ ၏  မင စ ြောရင််း သြိုို့ သ တ ်မှတ်ချက်မ ျ ြော ်း 

နှငာ့အ် ည  မြ်း သ င််းရ န်မြစ ် သ ည် ။  

 (ခ) ဝယ် ယူသူ အမနမြ ငာ့် မကျြောက်တ န် ြြို်းမင မ ျြော်းမြ ်းသ င််းရ ြောတ င ် ယြော ယ မြ ်းသ င််းထ ြော်းမသ ြော 

အြောမခံစ မ ြေါ်မင ကြို ခ ုနှြိမ် မြ်း မခ ျခ ငာ့်မြြိုမ ည်။ 

  (ဂ) မြ်း သ င််း ထြော်းမ သြော အ ြော မခံစ မြေါ်မင စ ြောရင််းမှ စြော ရင််းလ ွဲမမြြော င််းမ ြ်းမ ခင််းကြို  မဆြောငရ်ွ က်  

မြ်း မည်။ 

 (ဃ) မကျြောက် အတ ွဲတ န်ြြို်းကြို မင လ ွဲစြောတ မ််း ြ ငာ့်လှစ်၍  မြ်း မခ ျမခ င််း၊  ခရ  ်းသ ြော်းချက်လက်မှတ် ၊  

ြုဂဂလြိကခ ျ က်လက် မှတ်၊  ဘဏ်မင လ ွဲလက် မှတ်န ှငာ့်  အမ က ်းက တ ်မြငာ့် မြ်း မ ချမခ င််းမျ ြော်း ကြို  

လက်မခံြါ ။ 

 ( ) ရတ နာကုန်သ ည် မျြော်း အ မန မြငာ့် ဝယ်ယူခ ငာ့်ရရှြိ သ ညာ့် မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း အတ က် တ န်ြြို်း 

မင မျြော်းကြို ရက်မြါ င််း (၆ ၀)အတ င််း မြ်း မခ ျရမ ည် ။ 

 (စ) သတ ်မှတ် ကြောလအတ  င််း မြ်းမခ ျမ ခင််းမရှြိြါက မကျ ြောက် အတ  ွဲ အတ  က် ယ ြောယ မ ြ်းသ င််း 

ထြော်းမ သ ြော အ ြောမခံစမြ ေါ်မင နှငာ့် မကျ ြောက်အတ  ွဲ အမှတ် မြြောမ်ြ၍ မြ်း သ င််း ထြော်းမ သြောမင မျ ြော်း 

ကြို သြိမ််း ယူမ ည်။ 
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ပကျာက် အတ ွဲတ ငပ်ြ ပရ ာင််းချ သူ မျာ်း 

၅၅။ နြိုငင်ံ သြော်းမက ျြောက် မျက်ရ တ နာကုန် သည် မျြော်း ကြို မအြောက် ြါစ ည််းကမ််း  သ တ ်မှတ်ချက်မ ျြော်း သ တ ်  

မှတ်၍ ရတ နာမြြ ွဲတ  င် မ ကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း တ ငမ်ြ မရ ြောင််းခ ျခ ငာ့်မ ြြိုြါမ ည် - 

 (က ) မမန်မြောာ့မက ျြောက် မျက်ရတနာမရ ြောင််းဝယ်မရ်းလု ြ်ငန် ်း၊ မမန်မြောာ့မကျြောက်မ ျက်ရတနာဥြမဒန ှ ငာ့်  

အည  မက ျြောက် မျက်ရတ နာ ထုတ်လုြ်မခ င််းလုြ် င န််း ကြို ခ ငာ့်မြြိုမြိနို့ ် ရယူလု ြ်ကြိငုခ်ွဲာ့ သ ညာ့်  

ကုမပဏ နှ ငာ့် အ သင််းမ ျြော်း၊ လြိငုစ်င်ရရှြိ သူမ ျြော်း ကြို တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျခ ငာ့်မြြို ြါမ ည် ။ 

 (ခ ) ရတ နာမြြ ွဲတ  င် မက ျြော က်အတ ွဲ တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျ မညာ့် ကုမပ ဏ / အ သင််း၊  လြိငုစ်င်ရရှြိ သူမ ျြော ်း  

သ ည် မကျ ြောက် အတ ွဲမျ ြော်း  တ ငမ်ြရ န် လ ြောမရြော က် အြ်နှံ သညာ့် အခါ မ အြော က်ြါ အမ ထြော က်  

အထ ြော်းမျ ြော်းကြို ြူ်း တ  ွဲတင်မ ြရမည် - 

 (၁ ) ရတ နာမြြ ွဲတ  င် ဝ ယ် ယူ ခွဲာ့သညာ့် မ ကျ ြောကအ်တ ွဲမ ြ စ်ြါက အမရ ြောင််း အဝ ယ်စြောခ ျြိုြ်  

မူရင််း/ မြိတတူမနှ်၊ 

 (၂) မြငြ်မ ်း က က်တ င ် ဝ ယ် ယူခွဲာ့ြါက  ဝယ် ယူ သ ညာ့်မ ကျြောက် အတ ွဲ အတ  က်  တ  င််းဝခ န ်  

မြ်းမဆ ြောငခ်ွဲာ့ သညာ့် အမ ထြောက် အထ ြော်း ( ြံုစံ မ.က .လ (၁၄) မြိတတူမှ န်) ၊ 

 (၃) မကျြောက် အတ ွဲ အမရအ တ  က်၊ အမလ်းချ ြိန်မ ျြော်း မှ န်ကန ်မှုရှြိမ က ြော င််းန ှငာ့် တ ငမ်ြသ ညာ့်  

မကျြောက် အတ ွဲနှငာ့စ် ြ်လ ျ ဉ ််း၍  မြဿန ာတစ ်စံုတစ ်ရြော မြေါ်မြါက်လ ြောြါက တ ြောဝန်  

ယူမမြရှင််းမည်မြစ်မ က ြောင််း ဝန်ခ ံကတ ြိ မြြိုခ ျက်။ 

 (ဂ ) မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း တ င် မြမရ ြောင််းခ ျမ ညာ့် နြိုင် ငသံ ြော်းရတ နာကုန် သ ည်မျ ြော်းသ ည် ကုမပဏ ၊ 

အသင််းအမ ည်မြ ငာ့် တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျမခ င််းမ ြစ်ြါက တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျသ ညာ့် ကု မပဏ ၊ အသင််း  

အမ ည်မြငာ့် လ ည််းမ ကြော င််း၊  ရတ နာဆြိုင်အမ ည်မြ ငာ့်  တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျ ြါက လြိငုစ်င်ရရှြိ သူ  

အမ ည်မြငာ့် လ ည််းမ ကြော င််း မမန်မြောာ့နြိုငင်မံခ ြော်းကုန် သ ယ်မှုဘ ဏ် (MFTB)တ  င်မ ြစ်မစ ၊  မမန်မြောာ့  

ရင််းနှ ်းမမ ြိုြ်နှံမှုနှ ငာ့်ကူ်းသန် ်းမရ ြောင််းဝယ်မရ်းဘဏ် (MICB)တ  င်မြစ်မစ၊ မ မန်မြောာ့စ ်းြ ြော်းမရ ်းဘဏ်  

(MEB)တ  င်မြစ်မစ၊ န    ်ံရတောအ်စ  ျား က တ ောျားဝ ခ်ွေ  ်ဖ  သည ် ဘဏ်မ ောျားတွေ ်ဖြစ်ရစ နြိုင် ငံ 

မခ ြော်းမင ဘဏ်စ ြောရင််းန ှငာ့် ဖမန်မောက  ်ရ ွေစော  ်ျား ြွေ  ်လှစ်ထောျား ှ  မည်။ 

 (ဃ ) မြြ ွဲတက်မရ ြောကရ်န ် ဝင် မ က ်းမ င မျ ြော်းကြို မမန်မြောာ့ မကျြောက် မျက်ရတ န ာမြြ ွဲ ဗဟြိုမကြော် မ တ   

က ြ ငာ့်လှစ် ထြော်းရ ှြိ သညာ့် ဘဏ်စြောရင််း အမှတ် သြိုို့ ကကြိြိုတ ငမ်ြ်း သ င််းရ မ ည်။ 

 (င) မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်းကြို အြိတ ်ြ ငာ့်တ ငဒ်ါစနစ ်မြ ငာ့် သြော မရ ြောင််းခ ျခ ငာ့်မြြိုမ ည် မြစ်ပြ ်း  မြြ ွဲဗ ဟြို  

မကြော်မတ က သတ ်မှတ် ထြော်း သညာ့် အြိတ ်ြ ငာ့်တ ငဒ်ါစနစ ်မြငာ့် မရ ြော င််းခ ျမခ င််း စည််းက မ််း  

သတ ်မှတ်ချ က်မျ ြော်းကြို လြို က်နာမဆြော ငရ်ွက်ရမ ည်။ 

 (စ ) မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း မရ ြော င််းခ ျရြောတ င် ဝ ယ် ယူသူရ တ နာကုန် သည် က အြော မခံစ မြေါ်မင  လံု  

မလြောက် မှုမရှြိြါ က အ ြောမ ခံစ မြေါ်မင  လံမုလ ြောကစ် ြောမြ်းသ င််းထ ြော်းသူမ ျြော်း အ နက်မှ မ ်း နှုန ််း 

အမျ ြော်း ဆံု်းမ ြ်းသ င််းသူ ကြို  မရ ြောင််းခ ျမ ည်မြစ်ရြော  မကျြောက် အတ ွဲမျ ြော်းကြို  အမှန်တ က ယ်  

မရ ြောင််းခ ျနြိုင် မ ညာ့် အမမငာ့် ဆံု်းမ  ်း နှုန ််းအြော်း အမမခ ခံ မ ်း နှုန ််းအမြစ် သတ ်မှ တ ်တင်မြရမ ည်။ 
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 (ဆ ) မရ ြောင််းခ ျရရှြိ သညာ့် မက ျ ြောက်အတ  ွဲမ ျြော်းအတ  က် အမ ရြောင််းအဝယ်စ ြောခ ျြိုြ် (Sale Agreement) 

တ  င် တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျ သူ  သြိုို့မဟုတ ် တ င် မြမရ ြော င််းခ ျသူ က တ ရြော်းဝင် ကြိုယ်စြော်း လှယ် လ ွဲ  

အြ်မခ င််းခ ံရ သူက Seal တ ံဆြိြ်ရြိုက်နှြိြ်၍ မြျ က်မက က် လက် မှတ်မ ရ်း ထြိ်ုး ကရမည် ။  

အမ ကြော င််းအမ ျ ြိြို်းမျ ြိြို်းမ  က ြောငာ့် လ က်မှတ်မရ ်းထြို်းမ ခ င််း မမြြိုခွဲာ့ြါက အမရြော င် ်းအဝယ်စ ြောချြို ြ်  

တ  င် လက်မှတ်မ ရ်း ထြိ်ုးပ ြ ်း သကွဲာ့သြိုို့ သတ ် မှတ်မ ည် ။ အမရြောင််း အဝ ယ်စြောချြို ြ် ြါ စည််း ကမ် ်း  

သတ ်မှတ်ချ က်မျ ြော်းကြိုလ ည််း လြိကု်န ာမဆြော ငရ်ွက် ရမည်။ 

 (ဇ ) မရ ြောင််းခ ျပြ ်း မကျ ြောကအ် တ  ွဲမျြော်း အြော်း မြြ ွဲကြော လ အတ င််း ဝယ် ယူ သူက အမရြောင််း အဝ ယ်  

စြောချြိုြ်တ င ် လက် မှတ်မ ရ်း ထြိ်ုးပ ြ ်း မြန်လည် က ညာ့်ရှု လြိြုါက မြ သနြို ငရ်န ်  တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျ  

သူက စ စ ဉ ်မဆြော ငရ်ွက်မ ြ်းရ မည်။ 

 ( ) တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျမသ ြော မ ကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်းနှငာ့စ် ြ် လျဉ ််း၍  မြြ ွဲ ကြော လအ တ  င််း အမရြော င််း  

အဝယ်စ ြောချြို ြ် ချြိုြဆ်ြိုမခ င််း၊  ဝယ်ယူ သူရတ နာ ကု န်သ ည်သြိုို့ မြ သမခ င််း၊  ည ြိ နြိှုင််းမ မြရှင််းရ န်  

ကြိစစရြ်မျ ြော်း မြေါ်မြါ က် လြောြါ က ည ြိနြိှု င််းမ မြရှင််းမ ခင််းတ ြိုို့ မဆြောငရ်ွက်နြို ငရ်န ် တ ငမ်ြမရ ြောင် ်း  

ချသူကြို ယ်တြို င ် သြိုို့မဟု တ ် ဒါရြိုက်တြော သြိုို့ မဟု တ ် အမှုမဆြော င ် သြိုို့မ ဟုတ ် တ ရြော်း ဝ င်  

ကြိုယ်စြော်း လှယ် လ ွဲ အြ်ထ ြော်းသူ တ စ်ဦ်း ဦ်း ကြို သတ ်မှတ်တ ြောဝန်မြ်းထ ြော်းရှြိ ရမည်။ မရ ြောင် ်း  

ဝယ်မှုဆြို ငရ်ြော ကြိစစရြ်မ ျြော်း အတ က် သက် ဆြိုင်ရ ြော လုြ်ငန််း မက ြောမ်တ မ ျြော်းနှ ငာ့် ဆက်သ ယ်  

မဆြောငရ်ွက်ရ မည် ။ 

 (ည) မြြ ွဲတ င ် တ ငမ်ြမရ ြော င််းခ ျသ ညာ့် မကျြော က်အတ ွဲ မျြော်း ၏ အမျ ြိြို်း အစြော်း၊  အရည် အမ သ ်း၊  

အမလ်းချ ြိန်၊  အမရ အတ က်တ ြိုို့ကြို တ ြောဝန် ယူရမ ည်။ 

 (ဋ) မြြ ွဲကြော လအတ  င််း ခင််း ကျင််းမ ြ သထ ြော်းမသ ြော မ ကျြောက် အတ ွဲမှ မ ကျ ြောက် စြိမ််းတ ံု်းမျြော်းကျ ြိြို်းြွဲာ့  

မခ င််း၊  က ွဲအက်မခ င််းမ ြစ်မ ြေါ်ြါ က တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျ သူ ၏ တ ြောဝန် သ ြောမြစ်ပြ ်း  တ ငမ်ြမရ ြော င််း  

ချသူက အသြိမ ြ်းမ  ကည ြောချက်ကြို အချ ြိန်မ ထုတ်မြ န်မြ်း ရမည်။ 

 (ဌ ) မြြ ွဲကျ င််းြရ ြောဝ င််းအတ  င် ်း စတ ငခ်င််းကျင််းခ ျ ြိန် မှ စ၍  မကျြောက် အတ ွဲမျ ြော်း ၏ လံခုခ ံြိုမရ်း ၊  

မြျြောကရ်ှ မှု၊ မှြော်းယ င််းမှု၊  မရ ြောမထ ်းမှုမရှြိမစမ ရ်း ၊  သတ ်မှတ်ချ ြိန် အတ င််း  ခင််းကျင််းမြ သ  

မရ ြောင််းခ ျနြိုငမ်ရ ်းန ှ ငာ့် ထု ြ်ြြို်းတ ငြ်ြိုို့မရ ်းတ ြိုို့ကြို တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျသူ က မအ ြောကြ်ါ အတြို င် ်း  

တ ြောဝန်ယူ မ ဆ ြောင်ရွက်ရ မည် - 

 (၁ ) တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျမ ညာ့် မကျြောက် အတ ွဲမျ ြော်း ၏ အမရအတ က်၊  အရည် အမသ ်း၊  အရွယ်  

အစြော်းအရ လံမု လြော က်မ သြော မကျ ြောကတ်  ွဲ ထြိန််းသြိမ််း သူအမရ အတ က်ကြို  ထြော်းရ ှြိ  

ရမည်။ 

 (၂) မကျြောက် အတ ွဲ ထြိန််းသြိမ််း သူမ ျြော်း သည် ကြိုဗစ် -  ၁ ၉ မရ ြောဂါက ြောက ယ်မဆ်း မျြော်းကြို  

သတ ်မှတ် အကကြိမ် အမရ အတ က်အတြို င််း ထြိ်ုးန ှံပြ ်းစ  ်းသမူျ ြော်း မြစ်ရ မ ညာ့်အမ ြင် က ြော  

က ယ်မဆ်း ထြိ်ုးန ှံပြ ်းစ ်း မ က ြောင််း အမ ထြော က်အ ထြော်း( မူရင််း) နှငာ့ ် ( ၃)ရ က်အတ င် ်း  

ကျန််း မြောမရ ်းစ စ်မဆ ်း ထြော ်းသညာ့် ကြိုဗစ် -  ၁၉ မရ ြော ဂါ ကင််းရှင််းမ က ြောင််း အ မထြော က်  

အထ ြော်း(မူရ င််း) ကြိုလ ည််း တ ငမ်ြနြိုင် သူ မ ြစ်ရမ ည်။ 
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 (၃) မကျြောက်တ  ွဲ ထြိန််း သြိမ််းသူ မျြော်း ၏ အမ ည် ၊  ကြို ယ်မရ်း ရြောဇဝ ငအ်က ျဉ ််း၊  လြိငုစ် င်  

ဓြောတ်ြံုတြိုို့ကြို သက်ဆြို ငရ်ြောလြု် ငန််းမက ြော် မတ သြိုို့ မ ြ်းြြိုို့တ ငမ်ြရမ ည်။ 

 (၄) မကျြောက်တ  ွဲ ထြိန််း သြိမ််းသူ  အမျ ြိြို်း အစြော်းအ လြိကု် သတ ်မှတ်ထ ြော်း သညာ့် တ ူ ည ဝတ် စံု  

ဝတ ်ဆငန်ြိုငမ်ရ ်း မဆ ြောင် ရွက်မြ်း ရမည်မ ြစ်ပြ ်း သ တ ်မှတ်ဝတ ်စံု ဝတ ်ဆင် ထြော်းမ ခင် ်း  

မရှြိြါက မကျ ြောကခ်င််း က င််း နယ်မမမ အတ  င််းသြိိုု့ ဝ ငမ်ရ ြောကခ် ငာ့်မ ြြိုမ ည်မဟု တ ်ြါ။ 

 (၅ ) မကျြောက်အတ  ွဲ ထြိန််း သြိ မ််းသူမ ျြော်းက မြြ ွဲက ြောလ အတ င််း မကျြော က်အတ ွဲ မျြော်း ကြို  

သတ ်မှတ်ချ ြိန်၊  သတ ်မှတ် မန ရြောမျ ြော်းတ  င် မန ို့စဉ ်ခင််းကျင််းမြ သနြိုငမ်ရ ်း စ စ ဉ ်မဆ ြော င် 

ရွက်ရမည် ။ 

 (၆ ) တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျသ ညာ့် မ ကျြောက် အတ ွဲ အလြိုက် အ မျ ြိြို်းအစ ြော်း၊  အမရအတ က် မျြော်း ကြို 

အမခြော်းမ ကျ ြောက် အတ ွဲမျ ြော်း ၏ အမ ျ ြိြို်းအစ ြော်း၊  အမရအတ က်မ ျြော်းနှငာ့ ် မှ ြော်းယ င် ်းမှု၊  မရ ြော 

မန ှာမှု၊ မလ ျြောာ့န ည််းမှု၊  မ ြျြောက် ဆံု်းမှုမရှြိမစမ ရ်း  မ ကျြောက် အတ ွဲ ထြိန််းသြိ မ််းသူမ ျြော်း  

အြော်း အချ ြိန်မ ြညာ့် တ ြောဝန် ယူမစြော ငာ့် ကြ်မစရ မ ည်။ 

 (၇ ) တ စ်မန ို့တ ြော ခင််းကျ င််းမ ြ သ မရ ြော င််းခ ျပြ ်းြါက မ ကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း ၏ အ မျ ြိြို်း အစြော်း၊  

အမရအတ က် မျ ြော်းကြို မြ န်လည်စစ ်မ ဆ်း ၍ စန စ်တ ကျသြိ မ််းဆ ည််းရ မည် ။  ကြိုက် ည  

မှန်ကန်မှု ရှြိ မရှြိ သက်ဆြို ငရ်ြော မကျ ြောကခ်င််းက င််း နယ်မမမမှ ူ်း သြိုို့မဟုတ ် တ ြောဝန်ခံ  

အရြောရှြိ ထံ သတင််းြြိုို့ အမ  ကြောင််း က ြော်းရ မည် ။ 

 (၈) မန ာကတ် စ်မန ို့ နံန က်မရ ြောကခ်ျ ြိန်တ  င ် လက်ရ ြောြျ က် မြျ က်နှငာ့ ် မက ျြောက် အတ ွဲမျ ြော ်း  

မလျြောာ့န ည််းမှု၊  မြျ ြောကဆ်ံု ်းမှု ရှြိ မရှြိ၊ အမျ ြိြို်းအစ ြော်း၊  အမရအတ က် မှန်ကန် မှု  ရှြိ မရှြိ 

စစ ်မဆ်း ရမည်။ 

 (၉) မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြ ွဲဗဟြိုမကြော်မတ  ၏ သတ ်မှတ်စည််းကမ််းမျြော်းကြို 

လြိကု်နာမ ဆြောငရ်ွက်မခင််းမရှြိသမ ြငာ့် မြြ ွဲ တက်မရြောက်ခ ငာ့် ြြိတ်ြင် ထြော်း သူမ ျ ြော်း၊  မြြ ွဲ 

ဝငမ်ရ ြောကခ် ငာ့်မရှြိ သူမျ ြော်း ကြို မကျြောက် အတ ွဲထြိန််း သြိမ််း သူအမြစ် ဝငမ်ရ ြော က်ခ ငာ့်ရရှြိ  

မရ ်း မဆြောငရ်ွက်မြ်း မခ င််း မမြြိုရ။ 

 (ဍ ) က ွဲနြိုင်မသ ြော လျှ ြိြို နာ အက် မ က ြောင််းြါ မ ကျြော က်တ ံု်းမျြော်းကြို မြ ြ ွဲပြ ်းဆ ံု်းပြ ်းမ နာ က် သြိမ််းဆ ည် ်း  

မခ င််း၊  မရ  ွဲ့ မမြြောင််းမခ င််း မဆြောငရ်ွက်ရ ြောတ င ် တ ငမ်ြ မရ ြောင််းခ ျ သူကြို ယ်တြိုင် က က ်း ကြ်ြ်ူးမ ြါင် ်း  

မဆြောငရ်ွက်ရ မည် ။ 

 (ဎ) မြြ ွဲပြ ်းဆ ံု်းြါက မရ ြော င််းခ ျ ရမ ခင််းမရ ှြိမသြော မ ကျြော က် အတ ွဲမျ ြော်းကြို သတ ် မှတ် ကြောလ အတ င််း  

ထုတ်ယူရမ ည် ။ သတ ်မှ တ ်ကြောလ အတ င််း ထုတ် ယူမခ င််းမမ ြြို ြါက မြြ ွဲ ဗ ဟြိုမကြော်မတ  သြိုို့  

တ ငမ်ြပြ ်း လြိအု ြ်သ လြိ ု အမရ်း ယူ မ ဆြော ငရ်ွက် သ ြော်းမည် ။ 

 (ဏ) မရ ြောင််းခ ျရမ သြော မက ျြော က်အတ ွဲမ ျြော်း  မင ရရှြိြါ က ဝယ် ယူသူ သြိုို့ ထု တ ်မြ်းခ  ငာ့်မြြိုြါ ရ န်  

မရ ြောင််းခ ျ သူက တ ရြော်းဝ ငစ်ြောမြငာ့် တ ငမ်ြရ မည် ။  တ ငမ်ြစြောတ  င် ကုမပဏ မျ ြော်းအမနမြ ငာ့်  

ဒါရြိုက်တြော တ စ်ဦ်း ဦ်း က လည််းမ က ြောင််း၊  သမ ဝါ ယမ အသင််းမ ြစ်ြါက ဥ ကကဋ္ဌ သြိုို့မဟု တ ်  
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အမှုမဆ ြောင်တစ ်ဦ်း ဦ်း က လည််းမ က ြောင််း၊  လြို ငစ်င် ရရ ှြိသူမြစ်ြါ က လြို ငစ်င် ရရ ှြိသူ ကြို ယ် တ ြို င်  

လည််းမ က ြောင််း လက်မှ တ ်မရ်း ထြိ်ုးရ မည်။ ယူရြို  (၁) သန််း နှငာ့် အထ က် မရ ြောင််းခ ျရမ သ ြော  

မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း အတ က် ဝယ်ယူ သူ သြိုို့ ထုတ်မြ်း ခ ငာ့်မြြိုရန် တ ငမ်ြမရ ြောင် ်းခ ျသူကြို ယ် တ ြို င်  

လြောမရ ြော က်မလျှ ြောကထ် ြော်း ရမည်။ 

 (တ ) မင မြ်းမခ ျပြ ်း မကျ ြောက် အတ ွဲမျ ြော်းကြို မြ ည်တ င််းရ တ နာကုန် သည် မျြော်း သြိုို့ ထုတ်မြ်း ရြောတ င်  

လည််း မက ြောင််း၊  မလမ ကြောင််းခ ရ ်း ၊  မရ မ က ြောင််း ခရ  ်း၊  ကုန််း လမ််းခ ရ ်း မြငာ့် မြည်ြ သြိုို့ တ င် ြြိုို့ 

နြိုငရ်န ် ထုြ် ြြို်းချ ြိန်တ  င် လည််းမ က ြောင််း မက ျြော က် အတ ွဲ ြြိုင်ရှ င ် သြိုို့မဟုတ ် တရြော်းဝင ် ကြို ယ်  

စြော်းလှယ် လ ွဲအြ်သူ၊ တငြ်ြိုို့မညာ့် အက ျ ြိြို်းမဆြောင် ကု မပဏ ၏ တ ြောဝန်ခံ သြိုို့မ ဟုတ ် တ ရြော်းဝင်  

ကြိုယ်စြော်း လှယ် လ ွဲ အြ် သူ၊  မမန်မြောာ့မကျ ြောက်မ ျက် ရတနာမရ ြောင််းဝယ်မရ်းလု ြ် ငန််း၊ မ မန်မ ြော 

နြိုငင်မံက ျ ြောက်မ ျက် ရတန ာလု ြ် ငန််းရှင် မျ ြော်းအသင််းမှ ကြိုယ်စ ြော်းလှ ယ်တြိုို့နှ ငာ့် အတ ူ ြ ငာ့်မြ ြောက်၊  

စစ ်မဆ်း ၊  ချ ြိန်တ  ယ်အြ် နှံထုြ်ြြိ်ုးရ မ ည်။ ြ ငာ့်မြ ြော က်၊  စစ ်မဆ်း ၊ ချ ြိန်တ  ယ်မဆြောင်ရွက်စ ဉ ်  

အမရအတ က်၊  အမလ်းချ ြိန် မလျ ြောာ့နည််းက  ြောမခြော်းမှုရှြိ ြါ က တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျ သူ ကသ ြော တ ြောဝ န် 

ယူ ည ြိနြိှုင််းမ မြရှင််း မဆ ြောင် ရွက်မြ်း ရမည် ။ 

 (ထ) မမရြောင််းခ ျရ သ ညာ့် မက ျြော က်အတ ွဲမ ျြော်း ထုတ် ယူရန်  တ ငမ်ြသ ညာ့် အခါ မြစ်မ စ၊  မရ ြောင််းခ ျ ရ  

သ ညာ့်မကျ ြောက် အတ ွဲမျ ြော်း ထုတ်ယူရန် တ ငမ်ြ သညာ့် အခါမြစ်မစ ၊  အမရ ြောင််းအ ဝယ်ြ ျက် သ ညာ့်  

မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း ထုတ်ယူရန် တ ငမ်ြ သညာ့် အခါ မြစ်မစ  မလျှြော က်လ ြောမ ျ ြော်းကြို ကုမပ ဏ  

သြိုို့မဟုတ ် အသင််း၏ မူရ င််းတ ံဆြိြ်အ မှတ်အ သြော်း ြါ တ ရြော်းဝင်စြောမ ြငာ့် သြော မရ ်းသြော်းတ င် မ ြ  

ရမည်။ လြို ငစ်င်ရရှြိ သူမ ျြော ်းအမန မြငာ့် တ ငမ်ြစ ြောတ င ် သက်ဆြို ငရ်ြော လြို ငစ်င် အလြိုက် မူရ င််း  

တ ံဆြိြ်အမှတ် အ သြော်းြါ တ ရြော်းဝင်စြောမြ ငာ့် မ ရ်း သ ြော ်းတ ငမ်ြရမည် ။ 

 (ဒ) မလျှြောက် လ ြောတ  င ် ဒါ ရြို က်တ ြော၊ ဥ ကကဋ္ဌ၊  အမှုမ ဆ ြောင် သြိုို့မဟုတ ် လြိငုစ် ငရ် ရှြိသူ ကြို ယ်တြိုင်  

လက်မှတ်မရ ်းထြိ်ုးရမည်။ ကြိုယ်စြော ်းလှ ယ်ကလက်မှ တ ်မရ်းထြိ်ုးတငမ် ြမခင် ်းမမြ ြိုရ။ လက် မှတ်  

မရ ်းထြို်းသ ူ ြုဂဂြိြိုလ်တ င ် ကြိုယ်ြြို င ်Seal တ ံဆြိြ် ြါရှြိရမည်။ 

 (ဓ) မရ ြောင််းခ ျရ သ ညာ့် မကျ ြော က်အတ ွဲမ ျြော်း၊  မမရြောင််းခ ျ ရသ ညာ့် မကျ ြောကအ်တ ွဲ မ ျြော်း၊  အမရြော င််း  

အဝယ် ြျ က်သ ညာ့် မက ျ ြောကအ်တ ွဲ မျြော်း မြန် လ ည်ထတု ် ယူရြောတ င ် ဒါ ရြို က်တ ြော၊ ဥကကဋ္ဌ၊  

အမှုမဆ ြောင်၊ လြိငုစ်င်ရရှြိ သူ ကြိုယ်တြိုင် သြိုို့ မဟုတ ် တ ရြော်းဝင် ကြိုယ်စြော်း လှ ယ်လ ွဲ အြ် ထြော်း သူ  

ကြိုယ်တြိုင် လြောမရ ြောကထ်ု တ ်ယူရမ ည်။ 

 (န ) ဝယ် ယူသူ က တ န်ြြို်းမင  အမမန်ဆံု်းမြ်း မခ ျမရ ်း အ တ  က် တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျ သူ အမနမြငာ့် ဆက်  

သ ယ်မတ ြောင််းခ ံနြို ငသ် ည်။ 

 (ြ) တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျသူ သ ည်  မရ ြောင််းခ ျပြ ်းမ သ ြော မက ျြောကစ်ြိမ််းတ  ွဲမ ျြော်းနှ ငာ့် ြတ် သက်၍ သက်  

ဆြိုင်ရြော လုြ်ငန််း မ ကြောမ် တ  က လုြ် ငန််းလြိုအ ြ်ချ က်အရ ည ြိနြိှုင််းမ ခေါ် ယူ လျှ င ် မဆြော လျ ငစ် ြော  

လြောမရ ြော က် မဆြော ငရ်ွက်မ ြ်းရ မည်။ 

 (ြ) မရ ြောင််းခ ျရမ သြော မက ျြော က်အတ ွဲမ ျြော်းကြို မင မြ်းမ ချရန် သတ ် မှတ်က ြောလ ရက်မြါင််း (၆ ၀)  

အတ င််း မြန်လ ည်ထတု ် ယူခ ငာ့မ်မ ြြိုြါ။ 
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 (ဗ) ရက်မြါင််း(၆ ၀) မကျ ြော် လ န်မသ ြောလ် ည််း မြြ ွဲဗ ဟြိုမကြော်မတ  က မ င မြ်း မခ ျရန ်ကြော လ တ ြို်း 

မမ ငာ့်သတ ် မှတ်မြ်း ြါက ယင််းက ြောလ အတ င််း မရ ြော င််းခ ျရမ သ ြော မကျြောက် အ တ  ွဲအတ  က် ဝယ်  
ယူ သူက မင မ ြ်းမ ချမခ င််း မမြြိုမတ ြောာ့မ က ြောင််း အမ ထြောက် အထ ြော်း တ စ်စ ံုတ စ်ရြော တ ငမ်ြနြို င ်
မခ င််းမရ ှြိက မ ြန်လ ည်ထု တ ်ယူခ ငာ့မ်မြ ြိုြါ။ 

 (ဘ ) သတ ်မှတ်က ြောလ အတ င််း  မင မြ်းမခ ျမခ င််းမရ ှြိ၍ အ မရ ြောင််းအဝ ယ် ြ ျက်မြ ယ် မသြော မက ျြော က်  
အတ ွဲမျ ြော်းကြို သတ်မှတ ် ကြောလ အတ င််း အပြ ်း ထု တ ်ယူရမ ည်။ 

 (မ) မကျြောက် အတ ွဲမရြော င််းရ မ င မှ အခ န် အခ မ ျြော်း နုတ ် ယူပြ ်း ကျန်မ င ကြို တ ငမ်ြ  မရ ြောင််းခ ျသ ညာ့်  
ကုမပဏ ၊ အ သင််း သြိုို့ မ ဟုတ ် လြိငုစ်င်ရရှြိ သူ ၏  Bank Account တ စ်ခ ုတည််းသြိုို့ သ ြော  
လ ွဲမမြြော င််းထ ညာ့်သ င််းမ ြ်း မည် မ ြစ်ြါ သ ည်။ 

 (ယ) မကျြောက် အတ ွဲ မရ ြော င််းခ ျ ရမ င မျ ြော်းကြို တ ငမ်ြမရ ြော င််းခ ျသ ညာ့် ကု မပဏ ၊ အ သင််း သြိုို့မဟု တ ်  
လြိငုစ်င်ရရှြိ သူ ၏ မင စ ြော ရင််း သြိုို့ လ ွဲမမ ြြောင််း ထ ညာ့် သ င််းမ ြ်းရ ြောတ င ် စြောရ င််းလ ွဲမမြြော င််းန ည် ်း  
(Account Transfer)မြငာ့်  လ ွဲမမြြောင််း ထညာ့် သ င််းမ ြ ်းမညမ်ြစ်ြါ သ ည်။ 

 (ရ ) မရ ြောင််းခ ျရမ င မျ ြော်း ထညာ့် သ င််းန ြိုင်ရန် တ ငမ်ြ သ ညာ့်  မလျှြောကလ် ြောမျ ြော်းကြို မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော ်း  
မရ ြောင််းခ ျရ သ ညာ့်မနို့မှ ရ က်သတ တ (၂)ြတ ်အတ  င််း  မမန်မြောာ့မက ျြောက် မျက်ရ တ နာမရြောင််းဝ ယ်  
မရ ်းလုြ်ငန််း ၊  မင စြောရင််း ဌြောနသြိုို့ လူ ကြိုယ်တြို ငမ်ြ စ်မစ ၊  စြောတ ြိုက်မှမြစ်မစ  မလျှြောကထ် ြော ်း  
ရမည်။ 

 (လ) မြည်တ င််း အခ န်မျ ြော်းဦ်း စ ်း ဌြောနတ  င် မရ ြောင််းခ ျရမ င  မ က ညြော လ ြော တ င် သ င််း နြိုငမ်ရ ်းအတ  က်  

ခ ွဲမဝမှုဇယ ြော်းမျ ြော်းအ ြော်း မမန်မြောာ့မက ျြော က်မျ က်ရတ နာမရြောင််းဝ ယ်မရ်း လု ြ်င န််း ၊  မင စြောရင် ်း  
ဌြောနတ  င် အမမန် ဆံု်းထုတ် ယူရြါမ ည် ။ 

၅၆။ ရတနာမြြ ွဲတ င ် တငမ်ြမရ ြောင််းချသညာ့် မကျ ြောက် အတ  ွဲမျြော်း မရ ြောင််းရမင အမြေါ် မြည်မ ထြောငစ်ု ၏  
အခ န်အမက ြောကဥ်ြမ ဒနှ ငာ့် မမန်မြောာ့မက ျြော က်မျ က် ရတ နာဥြမဒ အရ သ တ ်မှတ်ထြော်း သ ညာ့် အခ န် အခ 
နှုန ််းထြော်းမျ ြော်းအတြို င််း မြ်း မဆြောငရ်မ ည်။ 

အပထ ပထ  

၅၇။ မကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်းမရ ြော င််း ချမခ င််း၊  ဝယ် ယူမခ င််းန ှ ငာ့်ြတ်သ က်၍ သဘ ြော ြတြိအြ ွဲွဲ့ နှငာ့ ် မမန် မြောာ့  
မကျြောက် မျက်ရတ န ာမြြ ွဲ ဗဟြိုမကြောမ်တ ၏ ဆံု်းမြ တ ်ချက်မျ ြော်းကြို လက်ခ ံ လြိကု်နာ မ ဆ ြောင်ရွက် ရ မ ည်။ 

၅၈။ ရတ နာမြြ ွဲက ျင််းြရ ြော ခန ််းမဝင််းအတ င််း သြိုို့ မြငြ် မှ မကျြောက်မ ျက်ရတ နာ မျြော်းကြို ယူမ ဆြောင် လ ြော  
မခ င််းမမ ြြိုရ။ 

၅၉။ မင မြ်းမခ ျရန ် စည််းက မ််းသတ ်မှတ်ချ က်အရ မ ကျြောက် အတ ွဲမ ျြော်း ဝယ် ယူခွဲာ့ပြ ်း မင မြ်းမခ ျရ န်  
ခ ငာ့်မြြိုသတ ် မှတ်မြ်း ထ ြော်းသ ညာ့် ရက်မြါင််း (၆၀) မ ြညာ့် သ ည်အ ထြိ မင အမ ကမြ်း မခ ျမခ င််းမရ ှြိ လျှ င ် ယြော ယ  
မြ်း သ င််း ထြော်း သညာ့် အြော မခံစ မြေါ်မင  (၁၀)ရ ြောခြို င် နှုန ််းကြို သြိမ််းယူ မည် ။ 

၆၀။ ယြော ယ မြ်း သ င််း ထြော်း သ ညာ့် အြောမခံစ မ ြေါ်မ င မျ ြော်း  မြန်လည်ထတု ် ယူမခ င််း နှငာ့ြ်တ်သ က်၍ မမန်မြောာ့  
မကျြောက် မျက်ရတ န ာမြြ ွဲ ဗဟြိုမကြောမ်တ က သ တ ်မှတ်ထြော်း သ ညာ့် အြော မခံစ မြေါ်မင သုံ်းစ ွဲမခ င််းန ှငာ့်  ြတ်  
သက် သ ညာ့် စ ည််းကမ််း သ တ ်မှ တ ်ချက်မ ျြော်းနှငာ့် အ ည  မဆြောငရ်ွက်မြ်း မ ည် ။ 
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၆၁။ တ န်ြြို်းမင  အမြ ညာ့် အဝမ ြ်းမ ချပြ ်းမသ ြော မကျ ြောက် အတ ွဲမျ ြော်းကြို သက်ဆြို ငရ် ြော လုြ် ငန််း မကြော် မတ  

က မကျြော က်အတ ွဲ ထြိန််းသြိမ််းထ ြော်းရှြိသ ညာ့်မနရ ြောမှ ဝယ် ယူသူ ကြိုယ်တြို င ်သြိုို့ မဟုတ ် ဝယ် ယူ သူက တ ရြော်း ဝ င်  

ကြိုယ်စြော်း လှယ် လ ွဲ အြ်ထ ြော်းသူ ထံသြိုို့ လ ွဲမမြြော င််းမ ြ်းသ ညာ့်စနစ ်မြငာ့် ထုတ် မြ်း ြါမ ည်။ တ ရြော်းဝ င ် ကြို ယ်  

စြော်းလှယ် လ ွဲ အြ်ထ ြော်းမ ကြောင််း ဝယ် ယူ သူကြို ယ် တ ြိုင် သက်ဆြို ငရ်ြော လု ြ်ငန််း မကြော် မတ သြိုို့ လ ြော မရ ြောက်  

အတညမ်ြ ြို လက်မှတ်မ ရ ်းထြို်းရ ြါမ ည်။ 

၆၂။ ရတ နာမြြ ွဲတ  င် မကျ ြော က်မျက်ရတ န ာမျ ြော်း အြ် နှံမခ င််း၊  ထုတ်ယူမခ င််း၊  မင မ က ်းဆ ြိုင်ရ ြော ကြိစစရြ်  

မျြော်းနှငာ့ ် ရံ်ုး လုြ်ငန််း ဆြို ငရ် ြောကြိစစရြ်မ ျြော်း မဆြော ငရ်ွ က်မခ င််းက ြို မရ ြောင််းခ ျ သူ၊ ဝယ်ယူ သူ ကြိုယ်တြို င ် မဆြော ငရ်ွက်  

ရမည်မြစ်ြ ါသ ည် ။ ကြို ယ်တြိုင်မဆ ြောင်ရွ က်နြိုငမ်ခ င််းမရ ှြိ၍ ကြိုယ်စ ြော်းလှ ယ်မ ြငာ့် လ ွဲ အြ်မဆ ြောင်ရွက် မည် ဆြို  

ြါက မဆြော ငရ်ွက်လြို သ ညာ့် အမ က ြောင််း အရြောကြို မ ြြ်ောမြ၍ ကြို ယ်စြော်း လှယ် လ ွဲအြ် ထြော်းမ  က ြောင််း တ ငမ်ြစ ြော  

နှငာ့ ် စြောချြို ြ်စြောတမ််းမ ျြော်း  မှတ်ြံုတင်ဥြမဒ နှငာ့် အ ည  တ ရြော်းဝ င ် မှတ်ြံုတ ငထ်ြော်းမ သြော အ ထူ်းကြို ယ်စြော်း  

လှယ် လ ွဲစြော (Special Power)တ ြိုို့မြငာ့်သ ြော မဆ ြောင်ရွ က်ခ ငာ့်မြြိုမ ည်မြစ်ြ ါသ ည် ။ 

၆၃။ မကျြောက် အတ ွဲဝ ယ် ယူသူ သြိုို့မဟုတ ် တ ငမ်ြမရ ြောင််း ချသူ နြိုငင်ံ သ ြော်းမကျ ြောက် မျက်ရတ နာ ကုန်သ ည်  

မျြော်း သ ည် မြြ ွဲဗဟြိုမက ြော် မတ ၏ သတ ်မှတ်စ ည််း ကမ််းမျ ြော်းကြို လြိကု်နာမ ဆြောင်ရွက်ရန ် ြ ျက်က က်ြါ က  

မြြ ွဲတက်မရ ြောကခ် ငာ့်၊ ဝ ယ်ယူခ ငာ့်၊ တ ငမ်ြမရ ြောင််းခ ျခ ငာ့် ြြိတ်ြ ငမ်ခ င််းအ ြါ အ ဝင ် သတ ် မှတ်စည််းကမ််းမျြော်းနှငာ့်  

အည  မြြ ွဲ ဗဟြိုမက ြောမ်တ  က အမရ ်းယူမဆ ြောငရ်ွက် သ ြော်းမည်မြစ် ြါသည် ။ 

ပမန်မာ ပ ကျ ာကမ်ျက ် ရတ နာပြြ ွဲဗဟ ို ပက ာမ်တီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


