၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ (၅၇)ကကြိမ်မမမြောက်မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲ
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြြီလ)
ရတနာပြြွဲဆိုင်ရာ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်း
အာမခံစပြေါ်ပငပြ်းသင််းပခင််း၊ ပကျာက်အတွဲမျာ်းဝယ်ယူပခင််း၊
အာမခံစပြေါ်ပငသံို်းစွဲပခင််းနှငြ
် တ်သက်သည် စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်း
အာမခံစပြေါ်ပငပြ်းသင််းပခင််း
၁။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ (၅၇)ကကြိမ်မမမြောက်မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲသို့ တက်ရ ောက်ဝယ်ယူကကမည်

တနာကန်သည်မ ောျားသည် ဝယ်ယူလသည် ရက ောက်အတွေွဲအမ ျားအစောျားအလက် အောမခံစရ ေါ်ရ မ
ွေ ောျားက
ကက တ ရ
် ျားသွေ ်ျား မည် ဖြစ် ါသည်။
၂။

ရက ောက်အတွေွဲအမ ျားအစောျားလက် အနည်ျားဆံျားရ ျားသွေ ်ျား မည် အောမခံစရ ေါ်ရ ွေနှုန်ျားထောျားနှ ် ဝယ်

ယူခွေ ဖ် မည် ရက ောက်အတွေွဲတန်ြျားမ ောျားမှော ရအောက် ါအတ ျား် ဖြစ် ါသည် စဉ်

၃။

မကျြောက်အတွဲ

အနည်ျိုးဆုျိုး မြျိုးသင်ျိုးရမညာ့်

ဝယ်ယူခငာ့မ် ြ မညာ့်

အမျြိ ျိုးအစြောျိုး

အြောမခစမြေါ်မင (ယူရြို)

မကျြောက်အတွဲတန်ဖြိုျိုး(ယူရြို)

(က)

ရက ောက်မ က်

၂၀၀၀

၂၀၀၀၀

(ခ)

ရက ောက်စမ်ျား

၂၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

အောမခံစရ ေါ်ရ ွေက ယူရရ ွေနှ ်ညီမျှရသော အရမ ကန်ရ ေါ်လော သို့မဟတ် ယွေမ်ရ ွေဖြ ်လည်ျား ရ ျား

သွေ ်ျားန ် ါသည်။ ယ ျား် သို့ရ ျားသွေ ်ျား ောတွေ ် ဖ

ွေွဲဗဟရကော်မတီက ဖ

ွေွဲမက ျား် မီ အတည်ဖ သတ်မှတ်ရ ျား

သည်ရနို့ က် ှ ဖမန်မောန ် ရ
ံ တော်ဗဟဘဏ်၏ ည်ညွှန်ျားန ် ံဖခောျားရ လ
ွေ ွဲလှယ်နှုန်ျားဖြ ် တွေက်ခ က်၍ သတ်
မှတ်ထောျားသည် ယူရရ ွေနှ ည
် ီမျှရသော အရမ ကန်ရ ေါ်လော သို့မဟတ် ယွေမ်ရ ွေဖြ ် ရ ျားသွေ ်ျား မည်ဖြစ်
ါသည်။
၄။

အောမခံစရ ေါ်ရ ွေက ဝယ်ယူမည် ရက ောက်အတွေွဲအမ ျားအစောျားအလက် ရအောက် ါရနို့ က်မ ောျားတွေ ်

အပ ျားီ ရ ျားသွေ ျား်
စဉ်

ါမည် မကျြောက်အတွဲ

မရြောင်ျိုးချမညာ့်စနစ်

အမျြိ ျိုးအစြောျိုး

၅။

အြောမခစမြေါ်မင
မြျိုးသင်ျိုးရမညာ့်မနေ့ရက်

(က)

ရက ောက်မ က်

အတ်ြွေ ်တ ် ါ

၂၄-၄-၂၀၂၂

(ခ)

ရက ောက်စမ်ျား

အတ်ြွေ ်တ ် ါ

၂၅-၄-၂၀၂၂

ရတနာကုန်သည်အမနမြငာ့် အနည််းဆံု်းမြ်းသင််းရန် သတ်မှတ်ထြော်းမသြော အြောမခံစမြေါ်မင အမြင်

ကကြိြိုတင်မင (Advance)အမြစ် မြ်းသင််းထြော်းနြိုငပ် ြ်း မြြွဲကြောလအတင််း မြိမြိ၏ အြောမခံစမြေါ်မငစြောရင််းသြိုို့
မြစ်မစ၊

အမခြော်းရတနာကုန်သည်၏

ကကြိြိုတင်တင်မြမဆြောင်ရွက်နြိုငြ
် ါသည်။

အြောမခံစမြေါ်မငစြောရင််းသြိမုို့ ြစ်မစ

စြောရင််းလမ
ွဲ မြြောင််းမြ်းလြိြ
ု ါက
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၆။

ရတနာကုန်သည်အမနမြငာ့် ရတနာမြြွဲကြောလအတင််း မကျြောက်အတွဲမျြော်း ဝယ်ယူရရှြိမခင််းမရှြိဘွဲ

မြ်းသင််းထြော်းမသြော အြောမခံစမြေါ်မငမျြော်းကြို အမခြော်းဝယ်ယူမညာ့် ရတနာကုန်သည်၏ အြောမခံစမြေါ်
မငစြောရင််းသြိုို့ စြောရင််းလမ
ွဲ မြြောင််းမြ်းလြိြ
ု ါက ကကြိြိုတင်တင်မြမဆြောင်ရွက်နြိုငြ
် ါသည်။
၇။

အြောမခံစမြေါ်မငကြို

မမန်မြောာ့စ်းြြော်းမရ်းဘဏ်(မနမြည်မတြော်)တင်

ြငာ့်လှစ်ထြော်းသညာ့်

မမန်မြောာ့

မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ၏ အြောမခံစမြေါ်မငစြောရင််းသြိုို့ မ က်းနန််းမငလြ
ွဲ ြိုို့စနစ် (Telegraphic
Transfer) သြိမ
ုို့ ဟုတ် အမြည်မြည်ဆြိုငရ
် ြော မငလြ
ွဲ ြိုို့စနစ် (SWIFT Message) မြငာ့် မြ်းသင််းရမည်။
၈။

ဖ ည်

တနာကန်သည်မ ောျားက အောမခံစရ ေါ်ရ ွေက ရ ွေသောျားဖြ ်ရ ျားသွေ ်ျား၍ ဖ

ွေွဲတက်ရ ောက်ဝယ်

ယူခွေ ် တ ဖ် ဖခ ျား် အတွေက် သက်ဆ ် ော ဥ ရ ၊ နည်ျားဥ ရ ၊ သတ်မှတ်လ ်ထျားလ
ံ
်နည်ျားမ ောျားနှ ်အညီ
သက်ဆ ် ောဌောနမ ောျားနှ ် ညနှု ်ျားရဆော ် ွက်ရ ျားမည်။
၉။

တနာဖ

ွေွဲကောလအတွေ ်ျား အောမခံစရ ေါ်ရ ွေ ထ ်မံဖြည်သွေ ်ျားဖခ ်ျားနှ ်စ ်လ ဉ်ျား၍ ဖ

ွေွဲဗဟရကော်မတီ

က ရဆော ် ွက်ရ ျားန ်သည်မ ောျားက ကက တ ်အသရ ျား ထတ်ဖ န်ရကကညောရ ျားမည်ဖြစ်ပ ီျား သက်ဆ ် ော
လ ် န်ျားရကော်မတီမ ောျားက ခွေ ်ဖ ခ က်မ ောျားအတ ်ျား ရဆော ် ွက်ရ ျား ါမည်။
ပကျာက်အတွဲမျာ်းဝယ်ယူပခင််း
၁၀။

မကျြောက်စြိမ််းအတွဲမျြော်း ဝယ်ယူခငာ့်ရရှြိမသြော ရတနာကုန်သည်၏ မြြွဲဝင်ခငာ့်အမှတ်၊ မကျြောက်စြိမ််း

အတွဲအမှတ်နှင်ာ့ တန်ြြို်းမျြော်းကြို အမှတ်စဉ် ငယ်စဉ်ကက်းလြိက
ု ်အတြိုင်း် KIOSK စက် မျြော်း၊ Display Board
မျြော်းတင် မအြောင်စြောရင််းထုတ်မြန်နြိုင်မရ်း မဆြောင်ရွက်မြ်းြါမည်။
၁၁။

မြ်းသင််းထြော်းသညာ့် အြောမခံစမြေါ်မငအမြေါ် သတ်မှတ်ခငာ့်မြြိုတန်ြ်းြို ထက် မကျြော်လန်ဝယ်ယူသညာ့်

မကျြောက်စြိမ််းအတွဲအြော်း ဝယ်ယူခငာ့မ် ြြိုမည်မဟုတ်ြါ။ ယင််းအတွဲ၏ မနာက်တင် ဆက်လက်မရြောင််းချမညာ့်
မကျြောက်စြိမ််းအတွဲမျြော်းအတက် အြောမခံစမြေါ်မင လံမ
ု လြောက်မှုရှြိြါက ဆက်လက်ဝယ်ယူခငာ့မ် ြြိုြါမည်။
၁၂။

မကျြောက်အတွဲမျြော်း ဝယ်ယူရြောတင် အြောမခံစမြေါ်မင လံမ
ု လြောက်စြော မြ်းသင််းထြော်းသူမျြော်းအနက်မှ

မ ်းနှုန််းအမျြော်းဆံု်း မြ်းသင််းသူကြို စြိစစ်ဝယ်ယူခငာ့်မြြိုြါမည်။
၁၃။

အဆြိမု ြြိုမ ်းနှုန််း အမျြော်းဆံု်းတင်သင််းသညာ့် မကျြောက်အတွဲအတက် အြောမခံစမြေါ်မင မလံမ
ု လြောက်

မှုမျြော်းကြို မအြောက်ြါအတြိုင်း် မမြရှင််းမဆြောင်ရွက်မြ်းသြော်းမည် မြစ်ြါသည် (က)

မကျြောက်အတွဲဝယ်ယူသူ

မြည်တင််းရတနာကုန်သည်နှငာ့်

မမန်မြောနြိုင်ငမ
ံ ကျြောက်မျက်

ရတနာလုြ်ငန််းရှင်မျြော်းအသင််း၊ မြည်ြရတနာကုန်သည်နှင်ာ့ အကျြိြို်းမဆြောင်ကုမပဏတြိုို့အမန
မြငာ့် သတ်မှတ်မနို့ရက်အတင််း လြိုအြ်သညာ့် အြောမခံစမြေါ်မငကြို ထြ်မံမြညာ့်သင််းမည်မြစ်
မ ကြောင််း သတ်မှတ်ထြော်းသညာ့် ဝန်ခံကတြိမြြိုချက်ကြို သဘြောြတြိအြွဲွဲ့၏မရှွဲ့မမှြောက်တင်
လက်မှတ်မရ်းထြိ်းု မစ၍ အဆြိြ
ု ါမကျြောက်အတွဲအြော်း ဝယ်ယူခငာ့မ် ြြိုြါမည်။
(ခ)

ဝယ်ယူသူအမနမြငာ့် အြောမခံစမြေါ်မင ထြ်မံမြ်းသင််းမည်ဟု ဝန်ခံကတြိမြြိုမသြော်လည််း
သတ်မှတ်မနို့ရက်အတင််း မြ်းသင််းမခင််းမရှြိြါက ကျန်ရှြိမနမသြော အြောမခံစမြေါ်မငကြို သြိမ််း
ယူမညာ့်အမြင် မြြွဲတက်မရြောက်ခငာ့် ြြိတ်ြင်မရ်း မဆြောင်ရွက်သြော်းမည်။
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(ဂ)

မ ်းနှုန််းအမျြော်းဆံု်းမြ်းသင််းသညာ့် ရတနာကုန်သည်က အြောမခံစမြေါ်မင ထြ်မံမြညာ့်သင််း
နြိုငမ် ခင််းမရှြိလျှင် မကျြောက်အတွဲကြို မကျြောက်အတွဲြုြိငရ
် ှင်၏ သမဘြောတူညချက်မြငာ့် ဒုတြိယ
မ ်းနှုန််းအမျြော်းဆံု်း မြ်းသင််းသူအြော်း ဝယ်ယူခငာ့မ် ြြိုမည်။

(ဃ)

မကျြောက်အတွဲြြိုင်ရှငက
် ဒုတြိယမ ်းနှုန််းအမျြော်းဆံု်း မြ်းသင််းသူအြော်း မရြောင််းချရန် သမဘြော
မတူလျှင်မြစ်မစ၊ ဒုတြိယမ ်းနှုန််းအမျြော်းဆံု်းမြ်းသင််းသူက အြောမခံစမြေါ်မင လံမ
ု လြောက်မှု
မရှြိလျှငမ် ြစ်မစ အဆြိုြါ မကျြောက်အတွဲအြော်း မမရြောင််းချရသညာ့် မကျြောက်အတွဲ (Drop Lots)
အမြစ် သတ်မှတ်မည်။

၁၄။

မကျြောက်အတွဲမျြော်း မရြောင််းချရြောတင် အမ ကြောင််းအမျြိြို်းမျြိြို်းမ ကြောငာ့် ညြိနြိှုင်း် မမြရှင််းရမညာ့် မကျြောက်

အတွဲမျြော်းစြောရင််းကြို KIOSK စက်မျြော်းတင်လည််းမကြောင််း၊ Display Board မျြော်းမြငာ့် လည််းမကြောင််း၊
သဘြောြတြိအြွဲ့ွဲ က အသြိမြ်းမ ကညြောမခင််းမြငာ့်လည််းမကြောင််း မဆြောင်ရွက်မြ်းြါမည်။
၁၅။

ဝယ်ယူသူသည် မြိမဝ
ြိ ယ်ယူခငာ့်ရရှြိမသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းအြော်း အမ ကြောင််းအမျြိြို်းမျြိြို်း မ ကြောငာ့်

ြယ်ြျက်မြ်းရန်(Cancellation)တင်မြမခင််း၊ မစြောဒကတက်မခင််း(Complaint)နှငာ့် မစျ်းနှုန််းတင်သင််းလြော
မြန်လည် ကညာ့်ရှုခငာ့်မြြိုရန် တင်မြမခင််းမျြော်းကြို အဆြိုြါအတွဲမျြော်း ဝယ်ယူခငာ့်ရရှြိမ ကြောင််း မ ကညြောသညာ့် မနို့
(၁၃:၀၀)နာရ မနာက်ဆံု်းထြော်း၍ စမံမရ်းရြောလုြ်ငန််းမကြော်မတရံ်းု မှတစ်ဆငာ့် သဘြောြတြိအြွဲွဲ့ထံ တင်မြ
မဆြောင်ရွက်နြိုင်ြါသည်။ သတ်မှတ်ချြိန်ထက် မကျြော်လန်တင်မြလြောမှုမျြော်းကြို လက်ခံစဉ််းစြော်းမဆြောင်ရွက်
မြ်းမည်မဟုတ်ြါ။
၁၆။

သဘြောြတြိအြွဲ့ွဲ သြိုို့ တင်မြမှုမျြော်းအတက် (၁၅:၀၀)နာရအချြိန်ထြိ လြောမရြောက်မမြရှင််းမခင််းမရှြိြါက

သဘြောြတြိအြွဲွဲ့သည် မည်သညာ့် မရြောင််းသူ/ဝယ်ယူသူကြိုမျှ ထြ်မံဆက်သယ်မခင််း၊ မစြောငာ့်ဆြိုင််းမခင််းမမြြိုဘွဲ
သတ်မှတ်စည််းကမ််းချက်မျြော်းနှငာ့်အည မမြရှင််းမဆြောင်ရွက်၍ မအြောင်စြောရင််းထုတ်မြန် မ ကညြောမရြောင််းချ
နြိုငမ
် ရ်း မဆြောင်ရွက်သြော်းြါမည်။
၁၇။

သဘြောြတြိအြွဲ့ွဲ ၏ မမြရှင်း် မဆြောင်ရွက်မှုအမြေါ် မစြောဒက(Complaint) တင်မြလြိြ
ု ါက အဆြိုြါ

မကျြောက်အတွဲမျြော်း ရှင််းလင််းမ ကညြောသညာ့်အချြိန်မှ (၃)နာရအတင််း ဝယ်ယူသူ/ မရြောင််းချသူမျြော်းက
သဘြောြတြိအြွဲ့ွဲ ထံ တင်မြမဆြောင်ရွက်နြိုငြ
် ါသည်။
၁၈။

မကျြောက်အတွဲအမှတ်နှငာ့် တန်ြြို်းမငမျြော်း မှြော်းယင််းမရ်းသြော်းမြိမ ကြောင််း ရတနာကုန်သည်က သတ်

မှတ်မနို့ရက်၊ သတ်မှတ်အချြိန်အတင််း မစြောဒကတင်မြလြောမှုအမြေါ် သဘြောြတြိအြွဲွဲ့က သတ်မှတ်ချက်
မျြော်းနှငာ့်အညစြိစစ်၍ ဒဏ်မ က်းမင မြ်းမဆြောင်မစမခင််းမမြြိုဘွဲ ြယ်ြျက်မြ်းမခင််း သြိမ
ုို့ ဟုတ် ြယ်ြျက်ခငာ့်
တင်မြမခင််းအြော်း မငင််းြယ်မခင််း သြိုို့မဟုတ် သတ်မှတ်ဒဏ်မ က်း မြ်းမဆြောင်မစ၍ ြယ်ြျက်မြ်းမခင််း
မဆြောင်ရွက်မြ်းမည်။
၁၉။

ဒဏ်မ က်းမြ်းမဆြောင်၍ မကျြောက်အတွဲဝယ်ယူခငာ့် ြယ်ြျက်ခငာ့်မြြိုရြောတင် မအြောက်ြါ သတ်မှတ်

ဒဏ်မ က်းမငတစ်မျြိြို်းကြို အြောမခံစမြေါ်မငစြောရင််းမှ ချက်ချင််းမြ်းမဆြောင်ရမည်မြစ်ြါသည် (က)

မှြော်းယင််းမရ်းသြော်းမြိမသြော မကျြောက်အတွဲတန်ြြို်း၏ ၁၀ ရြောခြိုငန
် ှုန််း၊

(ခ)

ယူရုမ
ြိ င (၃၀၀၀၀) ထက် မြြိမ
ု သြော ဒဏ်မ က်းမင။

4
၂၀။

သတ်မှတ်မနို့ရက်၊

သတ်မှတ်ချြိန်အတင််း

ဝယ်ယူသူရတနာကုန်သည်၏

တင်မြချက်အရ

သဘြောြတြိအြွဲ့ွဲ က စြိစစ်ြယ်ြျက်ခငာ့်မြြိုသညာ့် မကျြောက်အတွဲကြို မအြောက်ြါအတြိုင်း် ညြိနြိှုင််းမမြရှင်း်
မဆြောင်ရွက်မြ်းြါမည် (က)

မကျြောက်အတွဲြြိုငရ
် ှင်၏ သမဘြောတူညချက်မြငာ့် ဒုတြိယမ ်းနှုန််း အမျြော်းဆံု်း မြ်းသင််းသူ
အြော်း ဝယ်ယူခငာ့်မြြိုမည်၊

(ခ)

မကျြောက်အတွဲြြိုငရ
် ှင်က သမဘြောမတူလျှင်မြစ်မစ၊ ဒုတြိယမ ်းနှုန််းအမျြော်းဆံု်း မြ်းသင််း
သူက ဝယ်ယူလမြို ခင််းမရှြိလျှင်မြစ်မစ၊ ဒုတြိယမ ်းနှုန််းအမျြော်းဆံု်း မြ်းသင််းသူက ဝယ်ယူ
လြိမ
ု သြော်လည််း အြောမခံစမြေါ်မင လံမ
ု လြောက်မှုမရှြိလျှင်မြစ်မစ မရြောင််းချရသညာ့် မကျြောက်
အတွဲစြောရင််းမှ ြယ်ြျက်မည်။

ပြည်ြရတနာကိုန်သည်မျာ်း အာမခံစပြေါ်ပင ပြန်လည်ထိုတ်ယူပခင််း၊ လပ
ွဲ ပြာင််းသံို်းစွဲပခင််း
၂၁။

မြ်းသင််းထြော်းမသြော အြောမခံစမြေါ်မငကြို မြန်လည်ထုတ်ယူမခင််း၊ လမ
ွဲ မြြောင််းသံု်းစွဲမခင််းနှငာ့် စြ်လျဉ််း

၍ မအြောက်ြါအတြိုင်း် မဆြောင်ရွက်ခငာ့်မြြိုြါမည် (က)

ဝယ်ယူခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်း၏ တန်ြြို်းသည် အြောမခံစမြေါ်မငထက်နည််းြါက ခုနှြိမ်
မြ်းမချခငာ့်မြြိုမည်။

(ခ)

အြောမခံစမြေါ်မငသည် ဝယ်ယူခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်း တန်ြြို်း၏ (၁၀)ရြောခြိုင်နှုန််းထက်
ြြိုမြိုြါက မအြောက်ြါအတြိုင််း ခုနှြိမ်မြ်းမချခငာ့်မြြိုမည် (၁)

ရတနာကုန်သည် ဝယ်ယူခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းမှ နှစ်သက်ရြော မကျြောက်အတွဲ
အတက် တန်ြြို်းမငမြ်းမချမခင််း၊

(၂)

အမခြော်းကုန်သည်မျြော်း ဝယ်ယူခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် တန်ြြို်းမငမြ်း
မချမခင််း။

(ဂ)

မကျြောက်အတွဲမျြော်း

ဝယ်ယူရရှြိမခင််းမရှြိြါက

မြ်းသင််းထြော်းသညာ့်

အြောမခံစမြေါ်မငကြို

မအြောက်ြါအတြိုင်း် မဆြောင်ရွက်ခငာ့်မြြိုမည် -

၂၂။

(၁)

ရတနာကုန်သည် တင်မြသညာ့် ဘဏ်စြောရင််းသြိို့ု စြောရင််းလွဲမမြြောင််းမြ်းမခင််း၊

(၂)

ဝယ်ယူခငာ့ရ
် ရှြိသညာ့် အမခြော်းရတနာကုန်သည်သြိုို့ လမ
ွဲ မြြောင််းမြ်းမခင််း။

မြည်ြသြိုို့ ဘဏ်စြောရင််း မြန်လည်လွဲမမြြောင််းမြ်းရြောတင် မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတက အြောမခံစမြေါ်မင

စြောရင််းြငာ့်လှစ်ထြော်းသညာ့်ဘဏ်နှငာ့် ချြိတ်ဆက်ထြော်းသညာ့် မြည်ြရှြိဘဏ်မျြော်းမှတစ်ဆငာ့် မ က်းနန််းမငလွဲြြိုို့
စနစ် (Telegraphic Transfer) မြငာ့် ဆက်သယ်မဆြောင်ရွက်မြ်းမည်မြစ်ြါသည်။
အတ်ဖင်တင်ဒါစနစ်ပဖင် ပရာင််းချပခင််း
၂၃။

၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၅၇)ကကမ်ရဖမောက်ဖမန်မောရက ောက်မ က် တနာဖ

ွေွဲ အစအစဉ်အတြိုင်း် ရက ောက်မ က်

နှ ် မကျြောက်စြိမ််းအတွဲမျြော်းကြို အြိတ်ြငာ့်တင်ဒါစနစ်မြငာ့် မရြောင််းချမညာ့်ရက်မတြိုင်မ သတ်မှတ်အချြိန်အထြိ
စစ်မဆ်း ကညာ့်ရခ
ှု ငာ့်မြြိုြါမည်။

5
၂၄။

ဝယ်ယူသူအမနမြငာ့် မြိမြိဝယ်ယူမညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း၏ အမျြိြို်းအစြော်း၊ အရွယ်အစြော်း၊ အရည်

အမသ်း၊ အမရအတက်နှင်ာ့ အမလ်းချြိန်တြိုို့ကြို မသချြောစြော ကညာ့်ရှုစစ်မဆ်းပြ်း မကျနြ်မှသြော ဝယ်ယူရန်
မြစ်ြါသည်။
၂၅။

ရတနာကုန်သည်မျြော်းသည် မ ်းနှုန််းတင်သင််းလြော (Bidding Form)မျြော်းကြို သတ်မှတ်မ ်းနှုန််း

မြငာ့် ဝယ်ယူ ကရမည်။ ရတနာကုန်သည်တစ်ဦ်းချင််းက ဝယ်ယူမသြော မစျ်းနှုန််းတင်သင််းလြောအမရအတက်၊
အမှတ်စဉ်မျြော်းကြို မှတ်ြံုတင်ထြော်းရှြိမည်မြစ်ပြ်း လမ
ွဲ မြြောင််းသံု်းစွဲမခင််း မမြြိုရ။ မစျ်းနှုန််းတင်သင််းလြော
ဝယ်ယူသညာ့်သူက မစျ်းနှုန််းတင်သင််းလြောမြေါ်တင် မရ်းသြော်းချက်မျြော်းကြို တြောဝန်ယမ
ူ မြရှင်း် မြ်းရမည်။
၂၆။

မစျ်းနှုန််းတင်သင််းလြော (Bidding Form)မျြော်း တင်သင််းရြောတင် မအြောက်ြါအချက်မျြော်းကြို မြညာ့်စံု

မှန်ကန်စြောမြငာ့် ရှင််းလင််းြသစြော မရ်းသြော်းမြြော်မြရမည် -

၂၇။

(က)

ဝယ်ယူသညာ့်အတွဲအမှတ်၊ အမမခခံမ ်း၊

(ခ)

ဝယ်ယူသညာ့်တန်ြ်းြို ၊

(ဂ)

ဝယ်ယူသူလက်မှတ်၊

(ဃ)

ဝယ်ယူသူအမည်နှင်က
ာ့ ုမပဏ၊

(င)

ကုန်သည်မှတ်ြံုတင်အမှတ်(Bidder's Regd.No)။

ရတနာကုန်သည်မျြော်းအမနမြငာ့် ဝယ်ယူလုမ
ြိ သြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို မစျ်းနှုန််း တင်သင််းလြော

တင် တစ်တွဲချင််း မြညာ့်စက်မရ်းသြော်းအဆြိမု ြြိုပြ်း တင်ဒါြံု်းမျြော်းအတင််းသြိုို့ မထညာ့်သင််းမ မရ်းသြော်းရမညာ့်
အချက်အလက်မျြော်း မြညာ့်စံုမန
ှ ်ကန်မခင််း ရှြိ မရှြိ မစာ့စြ်မသချြောစြော စစ်မဆ်းပြ်းမှသြော သက်ဆြိုင်ရြော တင်ဒါ
ြံု်းမျြော်းအတင််း အချြိန်မထညာ့်သင််းရြါမည်။
၂၈။

မကျြောက်အတွဲ၏ အမမခခံမစျ်း (Reserve Price)ထက် မလျြောာ့နည််းတင်သင််းထြော်းမသြော မ ်းနှုန််း

တင်သင််းလြောမျြော်းကြို ထညာ့်သင််းစဉ််းစြော်းမခင််းမမြြိုဘွဲ ြယ်ြျက်မခင််းခံရမည် မြစ်ြါသည်။
၂၉။

တင်ဒါြံု်းမှြော်းယင််းထညာ့်သင််းမသြော မ ်းနှုန််းတင်သင််းလြော (Bidding Form) မျြော်းကြို ြယ်ြျက်

မည်မြစ်ြါသည်။
၃၀။

မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို ယူရမ
ြို င(Euro)မြငာ့် တန်ြျားသတ်မှတ်မခင််းမြစ်ြါသည်။ ဝယ်ယူသညာ့် မကျြောက်

အတွဲတန်ြြို်းကြို ယူရုမ
ြိ င(Euro)မြငာ့် မြြော်မြရမည်မြစ်ပြ်း တန်ြြို်းမင(ယူရမ
ြို င)ကြို ကြိန််းဂဏန််းမြငာ့်(၁)ကကြိမ်၊
စြောသြော်းမြငာ့် (၁)ကကြိမ် ရှင််းလင််းြသစြော မရ်းသြော်းမြြော်မြရမည်။
၃၁။

တန်ြြို်းမငကြို ကြိန််းဂဏန််း၊ စြောသြော်းတြိမုို့ ြငာ့် (၂)ကကြိမ်မရ်းသြော်းရြောတင် တူညမှုမရှြိြါက မျြော်းရြော

တန်ြြို်းကြိုသြော ဝယ်ယူသညာ့်တန်ြ်းြို အမြစ် သတ်မှတ်ြါမည်။ (၂)ကကြိမ် မရ်းသြော်းရမညာ့်အစြော်း (၁)ကကြိမ်သြော
မရ်းသြော်းြါက မရ်းသြော်းသညာ့် တန်ြြို်းကြိုသြော ဝယ်ယူသညာ့်တန်ြြို်းအမြစ် သတ်မှတ်ြါမည်။
၃၂။

မ ်းနှုန််းတင်သင််းရြောတင် အဆြိမု ြြိုမ ်းနှုန််း တူညတြိုက်ဆြိုငမ
် နမခင််းအတက် အြောမခံစမြေါ်မင

လံမ
ု လြောက်သညာ့် သက်ဆြိုင်ရြော မ ်းနှုန််းတင်သင််းသူမျြော်းကြိုသြော ထြ်မံမ ်းပြြိြိုင် အဆြိမု ြြိုတင်သင််းမစပြ်း
စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်နှငာ့် ကြိုက်ညသညာ့် ရတနာကုန်သည်အြော်း မရြောင််းချမြ်းြါမည်။
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၃၃။

အကယ်၍ မကျြောက်အတွဲ ဝယ်ယူခငာ့်ရရှြိသူကြို မှြော်းယင််းမ ကညြောမြိြါက မြန်လည်စြိစစ်ပြ်း ဝယ်

ယူခငာ့ရ
် ရှြိသူအမှန်၏အမည်ကြို မရြောင််းချချြိန်အတင််း မြန်လည်မ ကညြောမြ်းြါမည်။
၃၄။

ဝယ်ယူခငာ့ရ
် ရှြိသညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် အမျြိြို်းအစြော်း၊ အရည်အမသ်း၊ အမရအတက်၊

အမလ်းချြိန်တြိန
ုို့ ှင်စ
ာ့ ြ်လျဉ််း၍ မြဿနာတစ်စံုတစ်ရြော မြေါ်မြါက်ြါက မရြောင််းသူနှင်ာ့ ဝယ်ယူသူ(၂)ဦ်း
တင်သြော တြောဝန်ရှြိမည်မြစ်ပြ်း သက်ဆြိုင်ရြောလုြ်ငန််းမကြော်မတမျြော်းနှငာ့် မြါင််းစြ်ညြိနြိှုင်း် မဆြောင်ရွက်နြိုင်
ြါသည်။
၃၅။

မစျ်းနှုန််းတင်သင််းလြော တင်သင််းမခင််းမရှြိမသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို မမရြောင််းချရသညာ့် မကျြောက်

အတွဲစြောရင််း (Drop Lot) အမြစ် သတ်မှတ်ြါမည်။ မမရြောင််းချရသညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို အမမခခံမ ်း
မြငာ့်မြစ်မစ၊ အမမခခံမ ်းထက်နည််း၍မြစ်မစ၊ မျြော်း၍မြစ်မစ မရြောင််းချမြ်းမည် မဟုတ်ြါ။
၃၆။

ရတနာကုန်သည်မျြော်းအမနမြငာ့် မကျြောက်အတွဲဝယ်ယူရန် တင်သင််းထြော်းမသြော မ ်းနှုန််းတင်သင််း

လြောမျြော်းအြော်း အမ ကြောင််းအမျြိြို်းမျြိြို်းမ ကြောငာ့် ြယ်ြျက်ခငာ့် (Cancellation) တင်မြမခင််းကြို သက်ဆြိုင်ရြော
မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် မ ်းနှုန််းတင်သင််းလြောမျြော်း ြငာ့်မြြောက်စြိစစ်မခင််းမမြြိုမ (၁၅:၀၀)နာရအထြိ
စမံမရ်းရြောလုြ်ငန််းမကြော်မတသြိုို့ တင်မြနြိုငသ
် ည်။
၃၇။

ရတနာမြြတ
ွဲ င် ရတနာကုန်သည်မျြော်းအမနမြငာ့် မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြဗ
ွဲ ဟြိုမကြော်မတ

နှငာ့် ဗဟြိုမကြော်မတက တြောဝန်မြ်းအြ်ထြော်းသူမျြော်း၏ ဆံု်းမြတ်ချက်မျြော်းအမြေါ် လက်ခံလုြိက်နာမဆြောင်
ရွက်ရမည်။
၃၈။

အမခြော်းလြိုအြ်မသြော သတင််းအချက်အလက်မျြော်းကြို ရတနာမြြက
ွဲ ျင််းြချြိန်အတင််း အသြိမြ်းမ က

ညြောသြော်းမည်မြစ်ြါသည်။ မရှင််းလင််းသည်မျြော်းနှငာ့် သြိလုြိသည်မျြော်းရှြိြါက သက်ဆြိုင်ရြော လုြ်ငန််းမကြော်မတ
မျြော်းသြိုို့ ဆက်သယ်စံုစမ််းမမ်းမမန််းနြိုငြ
် ါသည်။
ဝယ်ယူခွဲပသာ ပကျာက်အတွဲမျာ်းအတက် တန်ဖို်းပငပြ်းပချပခင််း
၃၉။

၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၅၇)ကကမ်ရဖမောက်ဖမန်မောရက ောက်မ က် တနာဖ

တ
ွေွဲ ွေ ် ဝယ်ယူရရှြိခွဲာ့သညာ့် မကျြောက်

အတွဲမျြော်းအတက် တစ်တွဲချင််းအလြိက
ု ် အမရြောင််းအဝယ်စြောချြိုြ် (Sale Agreement)တင် မြျက်မကက်
လက်မှတ်မရ်းထြိ်းု ၍ စြောချြိုြ်ချြိုြ်ဆြို ကရမည်။
၄၀။

ဝယ်ယူခငာ့ရ
် ရှြိသူသည် အမ ကြောင််းအမျြိြို်းမျြိြို်းမ ကြောငာ့် အမရြောင််းအဝယ်စြောချြိုြ်တင် လက်မှတ်မရ်း

ထြိ်းု မခင််းမမြြိုခွဲာ့ြါက ဝယ်ယူခငာ့ရ
် ရှြိသူက အမရြောင််းအဝယ်စြောချြိုြ်တင် လက်မှတ်မရ်းထြို်းပြ်းသကွဲာ့သြိုို့ သတ်
မှတ်မည်။
၄၁။

ဝယ်ယူခငာ့ရ
် ရှြိသူသည် ဝယ်ယူခငာ့်ရရှြိခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲအတက် သတ်မှတ်ကြောလအတင််း

မြျက်မကက် မငမြ်းမချရန် တြောဝန်ယူရမည်။ ထြိို့မု ြင် အမရြောင််းအဝယ်စြောချြိုြ်ြါ မငမြ်းမချရန် စည််း
ကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျြော်းကြိုလည််း လြိက
ု ်နာမဆြောင်ရွက်ရမည်။
၄၂။

ဝယ်ယူခငာ့ရ
် ရှြိခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် မငမြ်းမချရြောတင် မအြောက်ြါစည််းကမ််း သတ်

မှတ်ချက်မျြော်းကြို တြိတြိကျကျ လြိက
ု ်နာမဆြောင်ရွက်ရမည် (က)

ဝယ်ယူခွဲာ့မသြောမကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် ကျသငာ့်တန်ြြို်းမငမျြော်းကြို မမန်မြောာ့စ်းြြော်းမရ်းဘဏ်
(မနမြည်မတြော်)တင် ြငာ့်လှစ်ထြော်းသညာ့် မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ၏
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စြောရင််းသြိုို့ မြ်းမချရမည်။ မငမြ်းမချရြောတင် မ က်းနန််းမငလွဲြုစ
ို့ြိ နစ် (Telegraphic Transfer)
သြိမ
ုို့ ဟုတ် အမြည်မြည်ဆြိုင်ရြောမငလွဲြစ
ြိုို့ နစ် (SWIFT Message) မြငာ့်မြ်းမချရမည်။ မငမြ်း
မချရြောတင် မမန်မြောာ့စ်းြြော်းမရ်းဘဏ်(မနမြည်မတြော်)နှငာ့် ချြိတ်ဆက်ထြော်းသညာ့် မြည်ြရှြိဘဏ်
မျြော်းမှ မဆြောင်ရွက်ရန်မြစ်သည်။
(ခ)

မြ်းသင််းထြော်းမသြော အြောမခံစမြေါ်မငစြောရင််းမှ စြောရင််းလွဲမမြြောင််းမြ်းမခင််းကြို မဆြောင်ရွက်
မြ်းမည်။

(ဂ)

မကျြောက်အတွဲတန်ြြို်းကြို မငသြော်းမြငာ့်မြ်းမချမခင််း၊ မငလွဲစြောတမ််းြငာ့်လှစ်၍ မြ်းမချမခင််း၊
ခရ်းသြော်းချက်လက်မှတ်၊ ြုဂဂလက
ြိ ချက်လက်မှတ်၊ ဘဏ်မငလွဲလက်မှတ်နှငာ့် အမ က်း
ကတ်မြငာ့် မြ်းမချမခင််းမျြော်းကြို လက်မခံြါ။

(ဃ)

ရတနာကုန်သည်မျြော်းအမနမြငာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်းဝယ်ယူရြောတင် တန်ြြို်း၏(၁၀)ရြောခြိုင်
နှုန််း အြောမခံစမြေါ်မငကြို မြ်းသင််းပြ်းမြစ်၍ ကျန်(၉၀)ရြောခြိုငန
် ှုန််း တန်ြြို်းမငကြို ရက်မြါင််း
(၆၀)အတင််း မြ်းမချရမည်။

(င)

သတ်မှတ်ကြောလအတင််း မြ်းမချမခင််းမရှြိြါက မကျြောက်အတွဲအတက် မြ်းသင််းထြော်းမသြော
အြောမခံစမြေါ်မင (၁၀)ရြောခြိုင်နှုန််း တန်ြြို်းမငနှင်ာ့ မကျြောက်အတွဲအမှတ်မြြော်မြ၍ မြ်းသင််း
ထြော်းမသြောမငမျြော်းကြို သြိမ််းယူမည်။

(စ)

ဝယ်ယူခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် မငအမြညာ့်အဝ ရရှြိပြ်းြါက EXW (Ex Works)
စနစ်မြငာ့် တင်ြမ
ြိုို့ ြ်းမည်။

(ဆ)

ဝယ်ယူခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို မြည်တင််းရတနာကုန်သည်မျြော်းအြော်း လမ
ွဲ မြြောင််းမြ်း
မခင််းကြို လက်ခံမည် မဟုတ်ြါ။

(ဇ)

တန်ြြို်းမငမြ်းမချရန် လွဲြထ
ြိုို့ ြော်းမသြောမငမျြော်းမှ တန်ြြို်းမငမြ်းမချပြ်း၍ ကျန်ရှြိမသြောမငမျြော်း
ကြို မြည်ြရှြိ သက်ဆ ် ော ဘဏ်စြောရင််းသြိုို့ စြောရင််းလွဲမမြြောင််းမြ်းမခင််း၊ မနာင်ကျင််းြမညာ့်
ရတနာမြြအ
ွဲ တက် ကကြိြိုတင်မငအမြစ် ထြော်းရှြိမခင််းမျြော်းကြို မဆြောင်ရွက်ခငာ့်မြြိုမည်။

၄၃။

အြောမခံစမြေါ်မငမြငာ့် မကျြောက်အတွဲတန်ြြို်းမငမျြော်း မြ်းမချရြောတင် မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတက သတ်

မှတ်ထြော်းမသြော အြောမခံစမြေါ်မငသံု်းစွဲမခင််းနှငာ့် ြတ်သက်သညာ့် စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျြော်းနှငအ
ာ့် ည
မြ်းမချခငာ့်မြြိုမည်။
၄၄။

တန်ြြို်းမငမြ်းမချပြ်းမသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် ကုန််းလမ််း၊ မရလမ််း၊ မလမ ကြောင််းလမ််းတြိုို့

မြငာ့် ထုြ်ြု်းြိ ၊ တင်ြမြိုို့ ခင််းမျြော်းကြို ရက်မြါင််း (၃၀)အတင််း အပြ်းမဆြောင်ရွက်ရမည်။
၄၅။

ရတနာမြြတ
ွဲ င် မရြောင််းချသူ၊ ဝယ်ယူသူမျြော်း၏ အမ ကြောင််းအမျြိြို်းမျြိြို်းမ ကြောငာ့် တင်မြချက်မျြော်း

အမြေါ် သဘြောြတြိအြွဲွဲ့က သတ်မှတ်စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းချက်မျြော်းနှငာ့်အည စြိစစ်မမြရှင်း် မဆြောင်ရွက်
မြ်းြါမည်။
၄၆။

သဘြောြတြိအြွဲ့ွဲ သည် မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတနှငာ့် ဗဟြိုမကြော်မတဝင်မျြော်း၏ အတည်မြြိုချက်၊ ဆံု်းမြတ်

ချက်ရယူပြ်း မမြရှင််းမြ်းရမညာ့်ကြိစစရြ်မျြော်းကြို မကျြောက်အတွဲ မရြောင််းသူ/ဝယ်သူမျြော်း၊ သဘြောြတြိအြွဲွဲ့
ဝင်မျြော်း၊ ဗဟြိုမကြော်မတဝင်မျြော်းနှငာ့်ညြိနြိှုင််းပြ်း မမြရှင်း် မဆြောင်ရွက်မြ်းြါမည်။
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နိုငင
် ံသာ်းပကျာက်မျက်ရတနာလိုြ်ငန််းရှငမ
် ျာ်း
လက
ို ်နာပဆာင်ရွက်ရန် ပဖည်စက်စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်း
ပကျာက်အတွဲ ဝယ်ယူသူမျာ်း
၄၇။

နြိုငင
် ံသြော်း မကျြောက်မျက်ရတနာကုန်သည်မျြော်းကြို မအြောက်ြါစည််းကမ််း သတ်မှတ်ချက်မျြော်းသတ်

မှတ်၍ ရတနာမြြွဲသြိုို့ တက်မရြောက်ပြ်း အြိတ်ြငာ့်တင်ဒါစနစ်မြငာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း ဝယ်ယူခငာ့်မြြိုမည် (က)

မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာဥြမဒနှင်ာ့အည

မကျြောက်မျက်ရတနာတူ်းမြြော်ထတ
ု ်လုြ်ရန်

ခငာ့်မြြိုမြိနို့ရ
် ရှြိခွဲာ့သညာ့် ကုမပဏ၊ အသင််းမျြော်း၊ လြိုငစ
် င်ရရှြိသူမျြော်း၊ မမန်မြောနြိုငင
် က
ံ ုမပဏမျြော်း
ဥြမဒနှငာ့်အည

မှတ်ြံုတင်ထြော်းသူမျြော်းကြို

တက်မရြောက်ခငာ့မ် ြြိုမည်မြစ်ပြ်း

သတ်မှတ်

အြောမခံစမြေါ်မင မြ်းသင််းထြော်းသညာ့် မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာဥြမဒနှငအ
ာ့် ည ခငာ့်မြြို
မြိနို့်ရရှြိခွဲာ့သညာ့် ကုမပဏ၊ အသင််းနှငာ့် လြိုငစ
် င်ရရှြိသူမျြော်းကြိုသြော ဝယ်ယူခငာ့်မြြိုမည်။ (၃)ရက်
အတင််း ကျန််းမြောမရ်းစစ်မဆ်းထြော်းသညာ့် ကြိုဗစ် - ၁၉ မရြောဂါ ကင််းရှင််းမ ကြောင််း အမထြောက်
အထြော်း(မူရင််း)ကြိုလည််း တင်မြနြိုင်သူ မြစ်ရမည်။
(ခ)

မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို အြိတ်ြငာ့်တင်ဒါစနစ်မြငာ့်ဝယ်ယူ ကမညာ့် နြိုငင
် ံသြော်းရတနာကုန်သည်
မျြော်းသည် အြောမခံစမြေါ်မငကြို မမန်မြောာ့စ်းြြော်းမရ်းဘဏ်(မနမြည်မတြော်)ရှြိ မမန်မြောာ့မကျြောက်
မျက်ရတနာမြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ၏ အြောမခံစမြေါ်မငစြောရင််းသြိုို့ ယြောယမြ်းသင််းရမည်။

(ဂ)

မြြွဲတက်မရြောက်ရန် ဝင်မ က်းမငမျြော်းကြို မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ
က ြငာ့်လှစ်ထြော်းရှြိသညာ့် ဘဏ်စြောရင််းအမှတ်သြိုို့ ကကြိြိုတင်မြ်းသင််းရမည်။

(ဃ)

သတ်မှတ်ထြော်းသညာ့် အြောမခံစမြေါ်မငမြ်းသင််းပြ်းမှသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်း ဝယ်ယူခငာ့်
မြြိုမည်မြစ်ပြ်း အြောမခံစမြေါ်မင မြ်းသင််းမခင််းနှငာ့်ြတ်သက်၍ မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတက သတ်
မှတ်ထြော်းသညာ့် အြောမခံစမြေါ်မငမြ်းသင််းမခင််း စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျြော်းကြို လြိက
ု ်နာ
မဆြောင်ရွက်ရမည်။

အာမခံစပြေါ်ပငပြ်းသင််းပခင််း၊ ခိုနှမ်ပြ်းပချပခင််းနှင် ပြန်လည်ထတ
ို ်ယူပခင််း
၄၈။

မြည်တင််းရတနာကုန်သည်မျြော်းအမနမြငာ့် အြောမခံစမြေါ်မငကြို မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတက မြြွဲမကျင််းြမ

အတည်မြြိုသတ်မှတ်မြ်းသညာ့်မနို့ရက်ရှြိ မမန်မြောနြိုငင
် မ
ံ တြော်ဗဟြိုဘဏ်၏ ရည်ညန််းနြိုငင
် မံ ခြော်းမင လွဲလှယ်
နှုန််းမြငာ့် တက်ချက်၍ သတ်မှတ်ထြော်းသညာ့် ယူရမ
ြို ငနှငာ့်ညမျှမသြော မမန်မြောကျြ်မငမြငာ့် ယြောယမြ်းသင််း
ရမည်။
၄၉။

အြောမခံစမြေါ်မငအြော်း ယူရမ
ြို ငနှငာ့်ညမျှမသြော မမန်မြောကျြ်မငမြငာ့် ယြောယမြ်းသင််းရြောတင် မမန်မြောာ့

စ်းြြော်းမရ်းဘဏ်(မနမြည်မတြော်)ရှြိ မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြဗ
ွဲ ဟြိုမကြော်မတ၏ မငစြောရင််းသြိုို့ သတ်
မှတ်ချက်မျြော်းနှငာ့်အည မြ်းသင််းရန်မြစ်ပြ်း မငမြ်းသင််းပြ်းမ ကြောင််း အမထြောက်အထြော်းမမြစြော(မူရင််း)ကြို
အြောမခံစမြေါ်မင လက်ခံမရ်းအြွဲွဲ့ထံ မြျက်မကက် အချြိန်မအြ်နှံရမည်။
၅၀။

မကျြောက်အတွဲမျြော်း မရြောင််းချမခင််းမှ တရြော်းဝင်ရရှြိသညာ့် ယူရုမ
ြိ ငမြငာ့် အြောမခံစမြေါ်မင မြ်းသင််း

မခင််းကြို လက်ခံမဆြောင်ရွက်မြ်းမည်မြစ်ပြ်း မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ၏ သတ်မှတ်မငစြောရင််းသြိုို့ စြောရင််းမမြြောင််း
နည််းမြငာ့် မြ်းသင််းရမည်။
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၅၁။

ဒဏ်မ က်းမြ်းမဆြောင်၍ မကျြောက်အတွဲဝယ်ယူခငာ့် ြယ်ြျက်ခငာ့်မြြိုရြောတင် သတ်မှတ်ဒဏ်မ က်း

မငကြို ယြောယမြ်းသင််းထြော်းမသြော အြောမခံစမြေါ်မငစြောရင််းမှ ချက်ချင််းမြ်းမဆြောင်ရမည်။
၅၂။

ယြောယမြ်းသင််းထြော်းသညာ့် အြောမခံစမြေါ်မငမှ ဝယ်ယူခငာ့်ရရှြိသညာ့် မကျြောက်အတွဲအတက် (၁၀)

ရြောခြိုငန
် ှုန််း တန်ြြို်းမငမြ်းသင််းပြ်း ကျန်မငကြို မကျြောက်တန်ြြို်းမငမြ်းမချရြောတင် ခုနှြိမမ
် ြ်းမချခငာ့်မြြိုမည်
မြစ်ပြ်း ဝယ်ယူခငာ့ရ
် ရှြိသညာ့် မကျြောက်အတွဲအတက် (၁၀) ရြောခြိုင်နှုန််း တန်ြြို်းမငမြ်းသင််းပြ်း ကျန်မငနှင်ာ့
ဝယ်ယူခငာ့မ
် ရရှြိသညာ့် ရတနာကုန်သည်မျြော်း၏ အြောမခံစမြေါ်မငမျြော်း မြန်လည်ထုတ်ယူမခင််းကြို မြ်းသင််း
ခွဲာ့သညာ့် နှုန််းထြော်းအတြိုင််း မဆြောင်ရွက်ခငာ့်မြြိုမည်။ ယောယီရ ျားသွေ ျား် ထောျားသည် အောမခံစရ ေါ်ရ ွေသည်
မငလွဲလှယ်နှုန််းအရ ဝယ်ယူခငာ့်ရရှြိသညာ့် မကျြောက်အတွဲတန်ြ်းြို ၏ (၁၀)ရြောခြိုငန
် ှုန််း မြညာ့်မမခင််းမရှြိြါက
မြြွဲကျင််း ပြ်း (၇) က်အတင််း ထြ်မံမြညာ့်သင််း မည်။
၅၃။

အြောမခံစမြေါ်မငမျြော်း မြန်လည်ထုတ်ယူမခင််းကြို ရတနာကုန်သည် တင်မြသညာ့် ရ ွေစော

်ျားသို့

စြောရင််းမမြြောင််းနည််း (Account Transfer)မြငာ့် မဆြောင်ရွက်ခငာ့မ် ြြိုြါမည်။
ဝယ်ယူခွဲပသာ ပကျာက်အတွဲမျာ်းအတက် ပငပြ်းပချပခင််း
၅၄။

ဝယ်ယူခငာ့ရ
် ရှြိခွဲာ့မသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် တန်ြြို်းမငမြ်းမချရြောတင် မအြောက်ြါ စည််းကမ််း

သတ်မှတ်ချက်မျြော်းကြို တြိတြိကျကျ လြိက
ု ်နာမဆြောင်ရွက်ရမည် (က)

ဝယ်ယူသူသည် တန်ြြို်းမငမြ်းမချမညာ့် မကျြောက်မ က်၊ ရက ောက်စမ်ျားအတွေွဲမ ောျားအတွေက်
(၁၀၀) ောခ ်နှုန်ျား တန်ြျားရ က
ွေ ရက ောက်အတွေွဲမ ောျား ရ ော ်ျားခ သည်ရနို့ ှ မမန်မြောနြိုင်ငမ
ံ တြော်
ဗဟြိုဘဏ်၏ ရည်ညန််းနြိုငင
် မံ ခြော်းမငလွဲလှယ်နှုန််းမြငာ့် သတ်မှတ်ထြော်းသညာ့် ယူရုမ
ြိ ငနှင်ာ့
ညမျှမသြော မမန်မြောကျြ်မငမြငာ့် မမန်မြောာ့စ်းြြော်းမရ်းဘဏ် (မနမြည်မတြော်)တင် ြငာ့်လှစ်ထြော်း
သညာ့် မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြဗ
ွဲ ဟြိုမကြော်မတ၏ မငစြောရင််းသြိုို့ သတ်မှတ်ချက်မျြော်း
နှငအ
ာ့် ည မြ်းသင််းရန်မြစ်သည်။

(ခ)

ဝယ်ယူသူအမနမြငာ့် မကျြောက်တန်ြြို်းမငမျြော်းမြ်းသင််းရြောတင် ယြောယမြ်းသင််းထြော်းမသြော
အြောမခံစမြေါ်မငကြို ခုနှြိမ်မြ်းမချခငာ့်မြြိုမည်။

(ဂ)

မြ်းသင််းထြော်းမသြော အြောမခံစမြေါ်မငစြောရင််းမှ စြောရင််းလွဲမမြြောင််းမြ်းမခင််းကြို မဆြောင်ရွက်
မြ်းမည်။

(ဃ)

မကျြောက်အတွဲတန်ြြို်းကြို မငလွဲစြောတမ််း ြငာ့်လှစ်၍ မြ်းမချမခင််း၊ ခရ်းသြော်းချက်လက်မှတ်၊
ြုဂဂလက
ြိ ချက်လက်မှတ်၊ ဘဏ်မငလလ
ွဲ က်မှတ်နှငာ့် အမ က်းကတ်မြငာ့် မြ်းမချမခင််းမျြော်းကြို
လက်မခံြါ။

( )

ရတနာကုန်သည်မျြော်းအမနမြငာ့် ဝယ်ယူခငာ့်ရရှြိသညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် တန်ြြို်း
မငမျြော်းကြို ရက်မြါင််း (၆၀)အတင််း မြ်းမချရမည်။

(စ)

သတ်မှတ်ကြောလအတင််း မြ်းမချမခင််းမရှြိြါက မကျြောက်အတွဲအတက် ယြောယမြ်းသင််း
ထြော်းမသြော အြောမခံစမြေါ်မငနှငာ့် မကျြောက်အတွဲအမှတ်မြြော်မြ၍ မြ်းသင််းထြော်းမသြောမငမျြော်း
ကြို သြိမ််းယူမည်။

10
ပကျာက်အတွဲတင်ပြပရာင််းချသူမျာ်း
၅၅။

နြိုငင
် ံသြော်းမကျြောက်မျက်ရတနာကုန်သည်မျြော်းကြို မအြောက်ြါစည််းကမ််း သတ်မှတ်ချက်မျြော်း သတ်

မှတ်၍ ရတနာမြြတ
ွဲ င် မကျြောက်အတွဲမျြော်း တင်မြမရြောင််းချခငာ့်မြြိုြါမည် (က)

မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမရြောင််းဝယ်မရ်းလုြ်ငန််း၊ မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာဥြမဒနှင်ာ့
အည မကျြောက်မျက်ရတနာ ထုတ်လုြ်မခင််းလုြ်ငန််းကြို ခငာ့်မြြိုမြိနို့် ရယူလုြ်ကင
ြို ခ
် ွဲာ့ သညာ့်
ကုမပဏနှင်ာ့ အသင််းမျြော်း၊ လြိင
ု စ
် င်ရရှြိသူမျြော်းကြို တင်မြမရြောင််းချခငာ့်မြြိုြါမည်။

(ခ)

ရတနာမြြတ
ွဲ င် မကျြောက်အတွဲ တင်မြမရြောင််းချမညာ့် ကုမပဏ/ အသင််း၊ လြိင
ု စ
် င်ရရှြိသူမျြော်း
သည် မကျြောက်အတွဲမျြော်း တင်မြရန် လြောမရြောက်အြ်နှံသညာ့်အခါ မအြောက်ြါ အမထြောက်
အထြော်းမျြော်းကြို ြူ်းတွဲတင်မြရမည် (၁)

ရတနာမြြတ
ွဲ င် ဝယ်ယူခွဲာ့သညာ့် မကျြောက်အတွဲမြစ်ြါက အမရြောင််း အဝယ်စြောချြိုြ်
မူရင််း/မြိတတူမှန်၊

(၂)

မြင်ြမ ်းကက်တင် ဝယ်ယူခွဲာ့ြါက ဝယ်ယူသညာ့်မကျြောက်အတွဲအတက် တင််းဝခန်
မြ်းမဆြောင်ခွဲာ့သညာ့် အမထြောက်အထြော်း (ြံုစံ မ.က.လ (၁၄) မြိတတူမှန်)၊

(၃)

မကျြောက်အတွဲအမရအတက်၊ အမလ်းချြိန်မျြော်း မှန်ကန်မှုရမ
ှြိ ကြောင််းနှငာ့် တင်မြသညာ့်
မကျြောက်အတွဲနှငစ
ာ့် ြ်လျဉ််း၍ မြဿနာတစ်စံုတစ်ရြော မြေါ်မြါက်လြောြါက တြောဝန်
ယူမမြရှင််းမည်မြစ်မ ကြောင််း ဝန်ခံကတြိမြြိုချက်။

(ဂ)

မကျြောက်အတွဲမျြော်း တင်မြမရြောင််းချမညာ့် နြိုင်ငသ
ံ ြော်းရတနာကုန်သည်မျြော်းသည် ကုမပဏ၊
အသင််းအမည်မြငာ့် တင်မြမရြောင််းချမခင််းမြစ်ြါက တင်မြမရြောင််းချသညာ့် ကုမပဏ၊ အသင််း
အမည်မြငာ့်လည််းမကြောင််း၊ ရတနာဆြိုင်အမည်မြငာ့် တင်မြမရြောင််းချြါက လြိင
ု စ
် င်ရရှြိသူ
အမည်မြငာ့်လည််းမကြောင််း မမန်မြောာ့နြိုငင
် မံ ခြော်းကုန်သယ်မှုဘဏ် (MFTB)တင်မြစ်မစ၊ မမန်မြောာ့
ရင််းနှ်းမမြိုြ်နှံမန
ှု ှင်က
ာ့ ူ်းသန််းမရြောင််းဝယ်မရ်းဘဏ်(MICB)တင်မြစ်မစ၊ မမန်မြောာ့စ်းြြော်းမရ်းဘဏ်
(MEB)တင်မြစ်မစ၊ န ် ံရတော်အစျား က တ ောျားဝ ခ
် ွေ ်ဖ သည် ဘဏ်မ ောျားတွေ ်ဖြစ်ရစ နြိုင်ငံ
မခြော်းမငဘဏ်စြောရင််းနှငာ့် ဖမန်မောက ်ရ စ
ွေ ော

(ဃ)

်ျား ြွေ ်လှစ်ထောျား ှ မည်။

မြြွဲတက်မရြောက်ရန် ဝင်မ က်းမငမျြော်းကြို မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ
က ြငာ့်လှစ်ထြော်းရှြိသညာ့် ဘဏ်စြောရင််းအမှတ်သြိုို့ ကကြိြိုတင်မြ်းသင််းရမည်။

(င)

မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို အြိတ်ြငာ့်တင်ဒါစနစ်မြငာ့်သြော မရြောင််းချခငာ့်မြြိုမည်မြစ်ပြ်း မြြွဲဗဟြို
မကြော်မတက သတ်မှတ်ထြော်းသညာ့် အြိတ်ြငာ့်တင်ဒါစနစ်မြငာ့် မရြောင််းချမခင််း စည််းကမ််း
သတ်မှတ်ချက်မျြော်းကြို လြိုက်နာမဆြောင်ရွက်ရမည်။

(စ)

မကျြောက်အတွဲမျြော်း မရြောင််းချရြောတင် ဝယ်ယူသူရတနာကုန်သည်က အြောမခံစမြေါ်မင လံု
မလြောက်မှုမရှြိြါက အြောမခံစမြေါ်မင လံမ
ု လြောက်စြောမြ်းသင််းထြော်းသူမျြော်းအနက်မှ မ ်းနှုန််း
အမျြော်းဆံု်းမြ်းသင််းသူကြို

မရြောင််းချမည်မြစ်ရြော

မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို

အမှန်တကယ်

မရြောင််းချနြိုင်မညာ့် အမမငာ့်ဆံု်းမ ်းနှုန််းအြော်း အမမခခံမ ်းနှုန််းအမြစ် သတ်မှတ်တင်မြရမည်။
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(ဆ)

မရြောင််းချရရှြိသညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် အမရြောင််းအဝယ်စြောချြိုြ် (Sale Agreement)
တင် တင်မြမရြောင််းချသူ သြိမ
ုို့ ဟုတ် တင်မြမရြောင််းချသူက တရြော်းဝင် ကြိုယ်စြော်းလှယ်လွဲ
အြ်မခင််းခံရသူက Seal တံဆြိြ်ရြိုက်နှြိြ်၍ မြျက်မကက် လက်မှတ်မရ်းထြိ်းု ကရမည်။
အမ ကြောင််းအမျြိြို်းမျြိြို်းမ ကြောငာ့် လက်မှတ်မရ်းထြို်းမခင််း မမြြိုခွဲာ့ြါက အမရြောင််းအဝယ်စြောချြိုြ်
တင် လက်မှတ်မရ်းထြိ်းု ပြ်း သကွဲာ့သြိုို့ သတ်မှတ်မည်။ အမရြောင််းအဝယ်စြောချြိုြ်ြါ စည််းကမ််း
သတ်မှတ်ချက်မျြော်းကြိုလည််း လြိက
ု ်နာမဆြောင်ရွက်ရမည်။

(ဇ)

မရြောင််းချပြ်း မကျြောက်အတွဲမျြော်းအြော်း မြြွဲကြောလအတင််း ဝယ်ယူသူက အမရြောင််းအဝယ်
စြောချြိုြ်တင် လက်မှတ်မရ်းထြိ်းု ပြ်း မြန်လည် ကညာ့်ရှုလြ
ြို ါက မြသနြိုငရ
် န် တင်မြမရြောင််းချ
သူက စစဉ်မဆြောင်ရွက်မြ်းရမည်။

( )

တင်မြမရြောင််းချမသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းနှငစ
ာ့် ြ်လျဉ််း၍ မြြွဲကြောလအတင််း အမရြောင််း
အဝယ်စြောချြိုြ် ချြိုြဆ
် ြိုမခင််း၊ ဝယ်ယူသူရတနာကုန်သည်သြိုို့ မြသမခင််း၊ ညြိနြိှုင်း် မမြရှင််းရန်
ကြိစစရြ်မျြော်း မြေါ်မြါက်လြောြါက ညြိနြိှုင်း် မမြရှင််းမခင််းတြိုို့ မဆြောင်ရွက်နြိုငရ
် န် တင်မြမရြောင််း
ချသူကြိုယ်တြိုင် သြိမ
ုို့ ဟုတ် ဒါရြိုက်တြော သြိုို့မဟုတ် အမှုမဆြောင် သြိမ
ုို့ ဟုတ် တရြော်းဝင်
ကြိုယ်စြော်းလှယ်လွဲအြ်ထြော်းသူ တစ်ဦ်းဦ်းကြို သတ်မှတ်တြောဝန်မြ်းထြော်းရှြိရမည်။ မရြောင််း
ဝယ်မှုဆြိုငရ
် ြောကြိစစရြ်မျြော်းအတက် သက်ဆြိုင်ရြော လုြ်ငန််းမကြော်မတမျြော်းနှင်ာ့ ဆက်သယ်
မဆြောင်ရွက်ရမည်။

(ည)

မြြွဲတင်

တင်မြမရြောင််းချသညာ့်

မကျြောက်အတွဲမျြော်း၏

အမျြိြို်းအစြော်း၊

အရည် အမသ်း၊

အမလ်းချြိန်၊ အမရအတက်တြိက
ုို့ ြို တြောဝန်ယူရမည်။
(ဋ)

မြြွဲကြောလအတင််း ခင််းကျင််းမြသထြော်းမသြော မကျြောက်အတွဲမှ မကျြောက်စြိမ််းတံု်းမျြော်းကျြိြို်းြွဲာ့
မခင််း၊ ကွဲအက်မခင််းမြစ်မြေါ်ြါက တင်မြမရြောင််းချသူ၏ တြောဝန်သြောမြစ်ပြ်း တင်မြမရြောင််း
ချသူက အသြိမြ်းမ ကညြောချက်ကြို အချြိန်မထုတ်မြန်မြ်းရမည်။

(ဌ)

မြြွဲကျင််းြရြောဝင််းအတင််း စတင်ခင််းကျင််းချြိန်မှစ၍ မကျြောက်အတွဲမျြော်း၏ လံခု ခံြိုမရ်း၊
မြျြောက်ရှမှု၊ မှြော်းယင််းမှု၊ မရြောမထ်းမှုမရှြိမစမရ်း၊ သတ်မှတ်ချြိန်အတင််း ခင််းကျင််းမြသ
မရြောင််းချနြိုငမ
် ရ်းနှင်ာ့ ထုြ်ြု်းြိ တင်ြမ
ြိုို့ ရ်းတြိက
ုို့ ြို တင်မြမရြောင််းချသူက

မအြောက်ြါအတြိုင််း

တြောဝန်ယူ မဆြောင်ရွက်ရမည် (၁)

တင်မြမရြောင််းချမညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း၏ အမရအတက်၊ အရည်အမသ်း၊ အရွယ်
အစြော်းအရ လံမ
ု လြောက်မသြော မကျြောက်တွဲထြိန််းသြိမ််းသူအမရအတက်ကြို ထြော်းရှြိ
ရမည်။

(၂)

မကျြောက်အတွဲထြိန််းသြိမ််းသူမျြော်းသည် ကြိုဗစ် - ၁၉ မရြောဂါကြောကယ်မဆ်းမျြော်းကြို
သတ်မှတ်အကကြိမ်အမရအတက်အတြိုင်း် ထြိ်းု နှံပြ်းစ်းသူမျြော်း မြစ်ရမညာ့်အမြင် ကြော
ကယ်မဆ်းထြိ်းု နှံပြ်းစ်းမ ကြောင််း

အမထြောက်အထြော်း(မူရင််း)နှငာ့်

(၃)ရက်အတင််း

ကျန််းမြောမရ်းစစ်မဆ်းထြော်းသညာ့် ကြိုဗစ် - ၁၉ မရြောဂါ ကင််းရှင််းမ ကြောင််း အမထြောက်
အထြော်း(မူရင််း)ကြိုလည််း တင်မြနြိုင်သူ မြစ်ရမည်။
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(၃)

မကျြောက်တွဲထြိန််းသြိမ််းသူမျြော်း၏

အမည်၊

ကြိုယ်မရ်းရြောဇဝင်အကျဉ််း၊

လြိင
ု စ
် င်

ဓြောတ်ြံုတြိက
ုို့ ြို သက်ဆြိုငရ
် ြောလုြ်ငန််းမကြော်မတသြိုို့ မြ်းြြိုတ
ို့ င်မြရမည်။
(၄)

မကျြောက်တွဲထြိန််းသြိမ််းသူ အမျြိြို်းအစြော်းအလြိက
ု ် သတ်မှတ်ထြော်းသညာ့် တူညဝတ်စံု
ဝတ်ဆင်နြိုငမ
် ရ်း မဆြောင်ရွက်မြ်းရမည်မြစ်ပြ်း သတ်မှတ်ဝတ်စံု ဝတ်ဆင်ထြော်းမခင််း
မရှြိြါက မကျြောက်ခင််းကင််းနယ်မမမ အတင််းသြိို့ု ဝင်မရြောက်ခငာ့်မြြိုမည်မဟုတ်ြါ။

(၅)

မကျြောက်အတွဲ ထြိန််းသြိမ််းသူမျြော်းက မြြွဲကြောလအတင််း မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို
သတ်မှတ်ချြိန်၊ သတ်မှတ်မနရြောမျြော်းတင် မနို့စဉ်ခင််းကျင််းမြသနြိုငမ
် ရ်း စစဉ်မဆြောင်
ရွက်ရမည်။

(၆)

တင်မြမရြောင််းချသညာ့် မကျြောက်အတွဲအလြိုက် အမျြိြို်းအစြော်း၊ အမရအတက်မျြော်းကြို
အမခြော်းမကျြောက်အတွဲမျြော်း၏ အမျြိြို်းအစြော်း၊ အမရအတက်မျြော်းနှငာ့် မှြော်းယင််းမှု၊ မရြော
မနှာမှု၊ မလျြောာ့နည််းမှု၊ မြျြောက်ဆံု်းမှုမရှြိမစမရ်း မကျြောက်အတွဲ ထြိန််းသြိမ််းသူမျြော်း
အြော်း အချြိန်မြညာ့် တြောဝန်ယူမစြောငာ့် ကြ်မစရမည်။

(၇)

တစ်မနို့တြော ခင််းကျင််းမြသ မရြောင််းချပြ်းြါက မကျြောက်အတွဲမျြော်း၏ အမျြိြို်းအစြော်း၊
အမရအတက်မျြော်းကြို မြန်လည်စစ်မဆ်း၍ စနစ်တကျသြိမ််းဆည််းရမည်။ ကြိုက်ည
မှန်ကန်မှု ရှြိ မရှြိ သက်ဆြိုငရ
် ြော မကျြောက်ခင််းကင််း နယ်မမမမှူ်း သြိမ
ုို့ ဟုတ် တြောဝန်ခံ
အရြောရှြိထံ သတင််းြြိုို့ အမ ကြောင််း ကြော်းရမည်။

(၈)

မနာက်တစ်မနို့ နံနက်မရြောက်ချြိန်တင် လက်ရြောြျက် မြျက်နှငာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း
မလျြောာ့နည််းမှု၊ မြျြောက်ဆံု်းမှု ရှြိ မရှြိ၊ အမျြိြို်းအစြော်း၊ အမရအတက် မှန်ကန်မှု ရှြိ မရှြိ
စစ်မဆ်းရမည်။

(၉)

မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ၏

သတ်မှတ်စည််းကမ််းမျြော်းကြို

လြိက
ု ်နာမဆြောင်ရွက်မခင််းမရှြိသမြငာ့် မြြွဲတက်မရြောက်ခငာ့် ြြိတ်ြင်ထြော်းသူမျြော်း၊ မြြွဲ
ဝင်မရြောက်ခငာ့်မရှြိသူမျြော်းကြို မကျြောက်အတွဲထန
ြိ ််းသြိမ််းသူအမြစ် ဝင်မရြောက်ခငာ့်ရရှြိ
မရ်း မဆြောင်ရွက်မြ်းမခင််းမမြြိုရ။
(ဍ)

ကွဲနြိုင်မသြော လျှြိြိုနာအက်မ ကြောင််းြါ မကျြောက်တံု်းမျြော်းကြို မြြွဲပြ်းဆံု်းပြ်းမနာက် သြိမ််းဆည််း
မခင််း၊ မရွဲ့မမြြောင််းမခင််း မဆြောင်ရွက်ရြောတင် တင်မြမရြောင််းချသူကြိုယ်တြိုင် ကက်း ကြ်ြ်းူ မြါင််း
မဆြောင်ရွက်ရမည်။

(ဎ)

မြြွဲပြ်းဆံု်းြါက မရြောင််းချရမခင််းမရှြိမသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို သတ်မှတ်ကြောလအတင််း
ထုတ်ယူရမည်။ သတ်မှတ်ကြောလအတင််း ထုတ်ယူမခင််းမမြြိုြါက မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတသြိုို့
တင်မြပြ်း လြိအ
ု ြ်သလြို အမရ်းယူ မဆြောင်ရွက်သြော်းမည်။

(ဏ) မရြောင််းချရမသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်း မငရရှြိြါက ဝယ်ယူသူသြိုို့ ထုတ်မြ်းခငာ့်မြြိုြါရန်
မရြောင််းချသူက တရြော်းဝင်စြောမြငာ့် တင်မြရမည်။ တင်မြစြောတင် ကုမပဏမျြော်းအမနမြငာ့်
ဒါရြိုက်တြော တစ်ဦ်းဦ်းကလည််းမကြောင််း၊ သမဝါယမအသင််းမြစ်ြါက ဥကကဋ္ဌ သြိမ
ုို့ ဟုတ်
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အမှုမဆြောင်တစ်ဦ်းဦ်းကလည််းမကြောင််း၊ လြိုငစ
် င်ရရှြိသူမြစ်ြါက လြိုငစ
် င်ရရှြိသူ ကြိုယ်တြိုင်
လည််းမကြောင််း လက်မှတ်မရ်းထြိ်းု ရမည်။ ယူရုြိ (၁)သန််းနှငာ့်အထက် မရြောင််းချရမသြော
မကျြောက်အတွဲမျြော်းအတက် ဝယ်ယူသူသြိုို့ ထုတ်မြ်းခငာ့်မြြိုရန် တင်မြမရြောင််းချသူကြိုယ်တြိုင်
လြောမရြောက်မလျှြောက်ထြော်းရမည်။
(တ) မငမြ်းမချပြ်း မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို မြည်တင််းရတနာကုန်သည်မျြော်းသြိုို့ ထုတ်မြ်းရြောတင်
လည််းမကြောင််း၊ မလမ ကြောင််းခရ်း၊ မရမ ကြောင််းခရ်း၊ ကုန််းလမ််းခရ်းမြငာ့် မြည်ြသြိုို့ တင်ြြိုို့
နြိုငရ
် န် ထုြ်ြြို်းချြိန်တင်လည််းမကြောင််း မကျြောက်အတွဲ ြြိုင်ရှင် သြိမ
ုို့ ဟုတ် တရြော်းဝင် ကြိုယ်
စြော်းလှယ်လအ
ွဲ ြ်သူ၊ တင်ြမ
ြိုို့ ညာ့် အကျြိြို်းမဆြောင်ကုမပဏ၏ တြောဝန်ခံ သြိမ
ုို့ ဟုတ် တရြော်းဝင်
ကြိုယ်စြော်းလှယ်လွဲအြ်သူ၊

မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမရြောင််းဝယ်မရ်းလုြ်ငန််း၊

မမန်မြော

နြိုငင
် မ
ံ ကျြောက်မျက်ရတနာလုြ်ငန််းရှင်မျြော်းအသင််းမှ ကြိုယ်စြော်းလှယ်တြိုို့နှင်ာ့အတူ ြငာ့်မြြောက်၊
စစ်မဆ်း၊ ချြိန်တယ်အြ်နှံထုြ်ြ်းြို ရမည်။ ြငာ့်မြြောက်၊ စစ်မဆ်း၊ ချြိန်တယ်မဆြောင်ရွက်စဉ်
အမရအတက်၊ အမလ်းချြိန် မလျြောာ့နည််းကြောမခြော်းမှုရှြိြါက တင်မြမရြောင််းချသူကသြော တြောဝန်
ယူညြိနြိှုင််းမမြရှင််း မဆြောင်ရွက်မြ်းရမည်။
(ထ)

မမရြောင််းချရသညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း ထုတ်ယူရန် တင်မြသညာ့်အခါ မြစ်မစ၊ မရြောင််းချရ
သညာ့်မကျြောက်အတွဲမျြော်း ထုတ်ယူရန် တင်မြသညာ့်အခါမြစ်မစ၊ အမရြောင််းအဝယ်ြျက်သညာ့်
မကျြောက်အတွဲမျြော်းထုတ်ယူရန် တင်မြသညာ့်အခါမြစ်မစ မလျှြောက်လြောမျြော်းကြို ကုမပဏ
သြိမ
ုို့ ဟုတ် အသင််း၏ မူရင််းတံဆြိြ်အမှတ်အသြော်းြါ တရြော်းဝင်စြောမြငာ့်သြော မရ်းသြော်းတင်မြ
ရမည်။ လြိုငစ
် င်ရရှြိသူမျြော်းအမနမြငာ့် တင်မြစြောတင် သက်ဆြိုငရ
် ြော လြိုငစ
် င်အလြိုက် မူရင််း
တံဆြိြ်အမှတ်အသြော်းြါ တရြော်းဝင်စြောမြငာ့် မရ်းသြော်းတင်မြရမည်။

(ဒ)

မလျှြောက်လြောတင် ဒါရြိုက်တြော၊ ဥကကဋ္ဌ၊ အမှုမဆြောင် သြိမ
ုို့ ဟုတ် လြိင
ု စ
် င်ရရှြိသူ ကြိုယ်တြိုင်
လက်မှတ်မရ်းထြိ်းု ရမည်။ ကြိုယ်စြော်းလှယ်ကလက်မှတ်မရ်းထြိ်းု တင်မြမခင််းမမြြိုရ။ လက်မှတ်
မရ်းထြို်းသူ ြုဂဂြိြိုလ်တင် ကြိုယ်ြြိုင် Seal တံဆြိြ် ြါရှြိရမည်။

(ဓ)

မရြောင််းချရသညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း၊ မမရြောင််းချရသညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း၊ အမရြောင််း
အဝယ်ြျက်သညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း မြန်လည်ထတ
ု ်ယူရြောတင် ဒါရြိုက်တြော၊ ဥကကဋ္ဌ၊
အမှုမဆြောင်၊ လြိင
ု စ
် င်ရရှြိသူ ကြိုယ်တြိုင် သြိုို့မဟုတ် တရြော်းဝင် ကြိုယ်စြော်းလှယ်လွဲအြ်ထြော်းသူ
ကြိုယ်တြိုင် လြောမရြောက်ထုတ်ယူရမည်။

(န)

ဝယ်ယူသူက တန်ြြို်းမင အမမန်ဆံု်းမြ်းမချမရ်းအတက် တင်မြမရြောင််းချသူအမနမြငာ့် ဆက်
သယ်မတြောင််းခံနြိုငသ
် ည်။

(ြ)

တင်မြမရြောင််းချသူသည် မရြောင််းချပြ်းမသြော မကျြောက်စြိမ််းတွဲမျြော်းနှင်ာ့ ြတ်သက်၍ သက်
ဆြိုင်ရြော လုြ်ငန််းမကြော်မတက လုြ်ငန််းလြိုအြ်ချက်အရ ညြိနြိှုင််းမခေါ်ယူလျှင် မဆြောလျင်စြော
လြောမရြောက် မဆြောင်ရွက်မြ်းရမည်။

(ြ)

မရြောင််းချရမသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို မငမြ်းမချရန် သတ်မှတ်ကြောလ ရက်မြါင််း (၆၀)
အတင််း မြန်လည်ထတ
ု ်ယူခငာ့မ
် မြြိုြါ။
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(ဗ)

ရက်မြါင််း(၆၀) မကျြော်လန်မသြော်လည််း မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတက မငမြ်းမချရန်ကြောလ တြို်း
မမငာ့်သတ်မှတ်မြ်းြါက ယင််းကြောလအတင််း မရြောင််းချရမသြော မကျြောက်အတွဲအတက် ဝယ်
ယူသူက မငမြ်းမချမခင််းမမြြိုမတြောာ့မ ကြောင််း အမထြောက်အထြော်း တစ်စံုတစ်ရြော တင်မြနြိုင်
မခင််းမရှြိက မြန်လည်ထုတ်ယူခငာ့မ
် မြြိုြါ။

(ဘ)

သတ်မှတ်ကြောလအတင််း မငမြ်းမချမခင််းမရှြိ၍ အမရြောင််းအဝယ် ြျက်မြယ်မသြော မကျြောက်
အတွဲမျြော်းကြို သတ်မှတ်ကြောလအတင််း အပြ်းထုတ်ယူရမည်။

(မ)

မကျြောက်အတွဲမရြောင််းရမငမှ အခန် အခမျြော်း နုတ်ယူပြ်း ကျန်မငကြို တင်မြ မရြောင််းချသညာ့်
ကုမပဏ၊ အသင််း သြိုို့မဟုတ် လြိင
ု စ
် င်ရရှြိသူ၏ Bank Account တစ်ခုတည််းသြိုို့သြော
လမ
ွဲ မြြောင််းထညာ့်သင််းမြ်းမည် မြစ်ြါသည်။

(ယ)

မကျြောက်အတွဲ မရြောင််းချရမငမျြော်းကြို တင်မြမရြောင််းချသညာ့် ကုမပဏ၊ အသင််း သြိမ
ုို့ ဟုတ်
လြိင
ု စ
် င်ရရှြိသူ၏ မငစြောရင််းသြိုို့ လမ
ွဲ မြြောင််းထညာ့်သင််းမြ်းရြောတင် စြောရင််းလွဲမမြြောင််းနည််း
(Account Transfer)မြငာ့် လမ
ွဲ မြြောင််းထညာ့်သင််းမြ်းမည်မြစ်ြါသည်။

(ရ)

မရြောင််းချရမငမျြော်း ထညာ့်သင််းနြိုင်ရန် တင်မြသညာ့် မလျှြောက်လြောမျြော်းကြို မကျြောက်အတွဲမျြော်း
မရြောင််းချရသညာ့်မနို့မှ ရက်သတတ(၂)ြတ်အတင််း မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမရြောင််းဝယ်
မရ်းလုြ်ငန််း၊ မငစြောရင််းဌြောနသြိုို့ လူကြိုယ်တြိုငမ် ြစ်မစ၊ စြောတြိုက်မှမြစ်မစ မလျှြောက်ထြော်း
ရမည်။

(လ)

မြည်တင််းအခန်မျြော်းဦ်းစ်းဌြောနတင် မရြောင််းချရမင မ ကညြောလြော တင်သင််းနြိုငမ
် ရ်းအတက်
ခွဲမဝမှုဇယြော်းမျြော်းအြော်း မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာမရြောင််းဝယ်မရ်းလုြ်ငန််း၊ မငစြောရင််း
ဌြောနတင် အမမန်ဆံု်းထုတ်ယူရြါမည်။

၅၆။

ရတနာမြြွဲတင် တင်မြမရြောင််းချသညာ့် မကျြောက်အတွဲမျြော်း မရြောင််းရမငအမြေါ် မြည်မထြောင်စု၏

အခန်အမကြောက်ဥြမဒနှင်ာ့ မမန်မြောာ့မကျြောက်မျက်ရတနာဥြမဒအရ သတ်မှတ်ထြော်းသညာ့် အခန် အခ
နှုန််းထြော်းမျြော်းအတြိုင်း် မြ်းမဆြောင်ရမည်။
အပထပထ
၅၇။

မကျြောက်အတွဲမျြော်းမရြောင််းချမခင််း၊

ဝယ်ယူမခင််းနှင်ြ
ာ့ တ်သက်၍

သဘြောြတြိအြွဲ့ွဲ နှငာ့်

မမန်မြောာ့

မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ၏ ဆံု်းမြတ်ချက်မျြော်းကြို လက်ခံလက
ြို ်နာ မဆြောင်ရွက်ရမည်။
၅၈။

ရတနာမြြက
ွဲ ျင််းြရြော ခန််းမဝင််းအတင််းသြိုို့ မြင်ြမှ မကျြောက်မျက်ရတနာမျြော်းကြို ယူမဆြောင်လြော

မခင််းမမြြိုရ။
၅၉။

မငမြ်းမချရန် စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်အရ မကျြောက်အတွဲမျြော်း ဝယ်ယူခွဲာ့ပြ်း မငမြ်းမချရန်

ခငာ့်မြြိုသတ်မှတ်မြ်းထြော်းသညာ့် ရက်မြါင််း (၆၀)မြညာ့်သည်အထြိ မငအမ ကမြ်းမချမခင််းမရှြိလျှင် ယြောယ
မြ်းသင််းထြော်းသညာ့် အြောမခံစမြေါ်မင (၁၀)ရြောခြိုင်နှုန််းကြို သြိမ််းယူမည်။
၆၀။

ယြောယမြ်းသင််းထြော်းသညာ့် အြောမခံစမြေါ်မငမျြော်း မြန်လည်ထတ
ု ်ယူမခင််းနှငြ
ာ့် တ်သက်၍ မမန်မြောာ့

မကျြောက်မျက်ရတနာမြြွဲဗဟြိုမကြော်မတက သတ်မှတ်ထြော်းသညာ့် အြောမခံစမြေါ်မငသံု်းစွဲမခင််းနှငာ့် ြတ်
သက်သညာ့် စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျြော်းနှငာ့်အည မဆြောင်ရွက်မြ်းမည်။
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၆၁။

တန်ြြို်းမင အမြညာ့်အဝမြ်းမချပြ်းမသြော မကျြောက်အတွဲမျြော်းကြို သက်ဆြိုငရ
် ြော လုြ်ငန််း မကြော်မတ

က မကျြောက်အတွဲထြိန််းသြိမ််းထြော်းရှြိသညာ့်မနရြောမှ ဝယ်ယူသူ ကြိုယ်တြိုင် သြိုို့မဟုတ် ဝယ်ယူသူက တရြော်း ဝင်
ကြိုယ်စြော်းလှယ်လွဲအြ်ထြော်းသူထံသြိုို့ လမ
ွဲ မြြောင််းမြ်းသညာ့်စနစ်မြငာ့် ထုတ်မြ်းြါမည်။ တရြော်းဝင် ကြိုယ်
စြော်းလှယ်လွဲအြ်ထြော်းမ ကြောင််း ဝယ်ယူသူကြိုယ်တြိုင် သက်ဆြိုငရ
် ြော လုြ်ငန််းမကြော်မတသြိုို့ လြောမရြောက်
အတည်မြြို လက်မှတ်မရ်းထြို်းရြါမည်။
၆၂။

ရတနာမြြတ
ွဲ င် မကျြောက်မျက်ရတနာမျြော်း အြ်နှံမခင််း၊ ထုတ်ယူမခင််း၊ မငမ က်းဆြိုင်ရြော ကြိစစရြ်

မျြော်းနှငာ့် ရံ်းု လုြ်ငန််းဆြိုငရ
် ြောကြိစစရြ်မျြော်း မဆြောင်ရွက်မခင််းကြို မရြောင််းချသူ၊ ဝယ်ယူသူကြိုယ်တြိုင် မဆြောင်ရွက်
ရမည်မြစ်ြါသည်။ ကြိုယ်တြိုင်မဆြောင်ရွက်နြိုငမ် ခင််းမရှြိ၍ ကြိုယ်စြော်းလှယ်မြငာ့် လွဲအြ်မဆြောင်ရွက်မည်ဆြို
ြါက မဆြောင်ရွက်လြိုသညာ့် အမ ကြောင််းအရြောကြိုမြြော်မြ၍ ကြိုယ်စြော်းလှယ် လအ
ွဲ ြ်ထြော်းမ ကြောင််း တင်မြစြော
နှငာ့် စြောချြိုြ်စြောတမ််းမျြော်း မှတ်ြံုတင်ဥြမဒနှငာ့်အည တရြော်းဝင် မှတ်ြံုတင်ထြော်းမသြော အထူ်းကြိုယ်စြော်း
လှယ်လစ
ွဲ ြော (Special Power)တြိမုို့ ြငာ့်သြော မဆြောင်ရွက်ခငာ့်မြြိုမည်မြစ်ြါသည်။
၆၃။

မကျြောက်အတွဲဝယ်ယူသူ သြိမ
ုို့ ဟုတ် တင်မြမရြောင််းချသူ နြိုငင
် ံသြော်းမကျြောက်မျက်ရတနာကုန်သည်

မျြော်းသည် မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတ၏ သတ်မှတ်စည််းကမ််းမျြော်းကြို လြိက
ု ်နာမဆြောင်ရွက်ရန် ြျက်ကက်ြါက
မြြွဲတက်မရြောက်ခငာ့်၊ ဝယ်ယူခငာ့်၊ တင်မြမရြောင််းချခငာ့် ြြိတ်ြင်မခင််းအြါအဝင် သတ်မှတ်စည််းကမ််းမျြော်းနှငာ့်
အည မြြွဲဗဟြိုမကြော်မတက အမရ်းယူမဆြောင်ရွက်သြော်းမည်မြစ်ြါသည်။
ပမန်မာပကျာက်မျက်ရတနာပြြဗ
ွဲ ဟိုပကာ်မတီ

