၂၀၂၀ ပြည့် နှစ ်၊ ဇန် နဝါရီ လ ၁၄ ရက်
လု ပ် ငန်း နှင ့် ဆက် သွ ယ ် ဆဆာင် ရွ က် သ ူမ ှမဆလျော် ကန် ဆ သာဆရာင်း ဝယ် မှု မျေားပပုလုပ ်ပြင် း အတွ က်
ကကီးကကပ်စစ်ဆဆးရန်အြျေက်မျေား
 ဆငွဆြျေးသက်ဆသြံလ က်မှတ်မျေားလဲလ ှယ်ဆရာင်း ဝယ်ဆရး

နည်းဉပဆေ

၆၈(ဋ)

အရ

လုပ်ငန်း

နှင့်ဆ က်သွယ် ဆဆာင်ရွက်သူသည် ဉပဆေ အြန်း ၉ ပါ တားပမစ်သည့်ပပုလုပ်မှုမျေားကို ကျေူးလွန်သည်
(သို့မဟုတ်)ကျေူးလွန်နိုင်သည်ကိုသိရိလ
ှ ျှင်

အဆိုပါလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်သူထံမှ

ဆငွဆြျေး

သက်ဆသြံလက်မတ
ှ ်မျေားအဆရာင်းအဝယ် ပပုလုပ်မည့်အမှာစာမျေားကို လက်မြံပြင်း၊
 ဆငွဆြျေးသက်ဆသြံလ က်မှတ်မျေားလဲလ ှယ်ဆရာင်း ဝယ်ဆရးနည်းဉပဆေ ၇၁(က) အရ မမျှတဆသာ
အဆရာင်းအဝယ်ဆဆာင်ရွက်မက
ှု ို ကာကွယ်တားဆီးရန်လိုအပ်ဆသာအဆကာင်အထည်ဆော် ဆဆာင်ရွက်
မှုနည်းလမ်းမျေားသတ်မှတ်ပြင်း
ကကီးကကပ်စစ်ဆဆးရန် ပထမအြျေက် - အဆထွဆထွ
 ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်ကုမဏ
္ပ ီမျေားသည်အငောင်းအဝယ်ငောင်ေွက်မှုမျေားကိစ
ု ီစစ်ေန်ဌာနတွေင်း
စည်းမျေဉ်းစည်းကမ်း မျေားချေမှတ်ေမည်။ အေိုပါစည်းမျေဉ်းစည်းကမ်းမျေားတွေင် လုပ်ငန်းငောင်ေွက်
ပုအ
ံ ေင့်ေင့်နှင့် ငအာက်ငော်ပပပါကိစ္စေပ်မျေားပါဝင်ေမည်ပေစ်ပပီး သက်ေိုင်ောအောေှိမျေားအငနပေင့်
မှနက
် န်စွောသိေှန
ိ ားလည်ထားေမည်ပေစ်သည်။
 ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်ကုမဏ
္ပ ီမျေားသည်အငောင်းအဝယ်ငောင်ေွက်မှုမျေားကိုစိစစ်ေန် တာဝန်
ခံဌာနခွေဲတစ်ခုသတ်မှတ်ငပးေမည်ပေစ်ပပီး ယင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဌာနခွေဲ၏လုပပ
် င
ို ်ခွေင့်နှင့် တာဝန်
ကိုသတ်မှတ်ငပးေမည်ပေစ်သည်။
ကကီးကကပ်စစ်ဆဆးရန်ေုတိယအြျေက် - လုပင
် န်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်သူမျေား၏ပင်ကိုယစ
် ိတ်ဆနသဆော
ထားကို မှနက
် န်စွာသိရိန
ှ ားလည်ပြင်း


ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျေားသည်လုပ်ငန်းနှင့်ေက်သွေယ်ငောင်ေွက်သူမျေား၏ငောင်းဝယ်
မှုပသ
ုံ ဏ္ဍာန်၊

အငောင်းအဝယ်လုပင
် ောင်မန
ှု ှင့်အငတွေ့အကကုံ

စသည်တ့သ
ို ိေှိနိုင်ေန်

မကကာခဏ

ေက်သွေယေ
် မည်ပေစ်ပပီး၊ ထိုသို့ေက်သွေယ်ပခင်းကို ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်စာေင်း ေွေင့်လှစ်သည့်
လုပ်ငန်းစဉ်တင
ွေ င
် မးခွေန်းလွှာမျေားထည့်သွေင်းပခင်းပေင်းလည်းငကာင်း၊

အခါအားငလျော်စွော ေန်းစစ်မှု

မျေားပပုလုပ်ပခင်းပေင့်လည်းငကာင်းငောင်ေွက်နိုင်သည်။
ကကီးကကပ်စစ်ဆဆးရန် တတိယအြျေက် - အဆရာင်းအဝယ်ဆဆာင်ရွက်မအ
ှု ားစိစစ်ပြင်း


ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျေားသည်အချေန်ိ နှင့်တစ်ငပပးညီ(သို့)အနည်းေုံးတစ်ပတ်တစ်ကကိမ်
အငောင်းအဝယ်ငောင်ေွက်မက
ှု ိုစိစစ်ေမည်။



ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျေားသည် အငောင်းအဝယ်ငောင်ေွက်မှုကို စိစစ်နိုင်ေန် လုပ်ငန်း
ငောင်ေွက်သူမျေားငေွးထုတ်ောတွေင် ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းငော်ထုတ်ေမည်ပေစ်ပပီး အွေန်လိုင်းပေင့် အငောင်း
အဝယ်ငောင်ေွက်သူမျေားအတွေက် မျေက်နှာချေင်းေိုင်ငတွေ့ေုံေမှုမေှိပခင်းငကကာင့် ပိ၍
ု သတိပပုငေွးချေယ်
ေန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသင
ို့ ေွးချေယ်ောတွေင် ငအာက်ပါအချေက်မျေား ပါဝင်ေမည် ပေစ်သည်၁)

အချေန်ိ ကာလတစ်ခုအတွေင်း

သတ်မှတထ
် ားငသာ

အစုေှယ်ယာမျေားကို

ပမာဏမျေားပပားစွော

အငောင်းအဝယ်ပပုလုပ်သူ၊
၂)

ငေွးချေယ်သတ်မှတ်ထားငသာ အစုေှယ်ယာမျေားကိုတစ်ချေန်ိ တည်းတွေင် တူညီငသာငေးနှုန်းပေင့်
အငောင်းငောအဝယ်ပါပပုလုပ်သူ၊ထိုသို့ငောင်ေွက်ပခင်းပေင့်ငေးကွေက်တွေင်ပါဝင်သည့် အပခားသူမျေား

-၂အငနပေင့် အေိုပါအစုေှယ်ယာမျေားသည် အငောင်းအဝယ် အလွေန်သွေက်လက်သကဲ့သို့ အထင်
အပမင်မာှ းနိုင်ငစေန် လှည့်စားငသာအငောင်းအဝယ်ငောင်ေွက်ပခင်း၊
၃)

အစုေ ှယ်ယာပမာဏအမျေားအပပားအတွေက်

အငောင်းအဝယ်အမှာစာမျေားကို

ပယ်ေျေက်သူ

(သို့မဟုတ်) အဝယ်(သို့မဟုတ်) အငောင်းငေးနှုန်းမျေားကို အနိမ်င
့ ေးနှုန်းမျေားသို့ ငပပာင်းလဲသူ၊
( ငေးအပမင့်ပေင့်ဝယ်ယူပခင်း(သို့မဟုတ်) ငေးအနိမ်ပ့ ေင့်ငောင်းချေပခင်း)
၄)

အပိတ်ငေးနှုန်းမျေားတွေင်ငေးနှုန်းတည်ပမဲငနငစေန် အငောင်းအဝယ်ပပုလုပ်သူ - အပိတ်ငေးနှုန်း
မျေားကို ေည်ညွှန်းငေးနှုန်းအပေစ် အသုံးပပုပခင်းနှင့်အစုေှယ်ယာတန်ေိုးသတ်မှတ်ပခင်းတိ့အ
ု တွေက်
အသုံးပပုပခင်း၊

၅)

ငေးကွေက်ငပါက်ငေးပပိုလဲငစေန်အငောင်းအဝယ်ပပုလုပ်သူ နှင့်

၆)

မမျှတငသာအငောင်းအဝယ်ပပုလုပ်ငနငကကာင်းငကာ်မေှင်(သို့မဟုတ်)

ေန်ကုန်စငတာ့အိပ်ချေန်ိ း

သို့သတင်းငပးတိုင်ကကားခံေသူ၊


ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျေားသည် မမျှတသည့်ငောင်းဝယ်ပခင်းအား စိစစ်ောတွေင် အငောင်း
အဝယ်ပမာဏ၊ လုပ်ငန်းနှင့်ေက်သွေယ်ငောင်ေွက်သူမျေား၏ စိတ်ငနသငောထား၊ အငောင်းအဝယ်
ငောင်ေ ွက်မှု ပုံသဏ္ဍာန်စသည်တို့ အေအချေ ိန်တိုအတွေင်း ငေးနှုန်းေွေဲတင်ပခင်း (ငေးနှုန ်းေွေဲခ ျေပခင်း )၊
အပိတ်ငေးနှုန်းတည်ငနငစေန်ပါဝင်ငောင်းဝယ်ပခင်း၊ မမှန်ကန်ငသာနည်းလမ်း သို့မဟုတ် အငောင်း
အဝယ်အမှာစာတစ်ပပိုင်တည်းတင်၍ လှညစ
့် ားပခင်း စသည်တု့ိ ပါဝင်ငသာ စစ်ငေးမှုမျေားပပုလုပ်
ေမည်။

ကကီးကကပ်စစ်ဆဆးရန်စတုတအ
္ထ ြျေက်- မမျှတသည့်အဆရာင်းအဝယ်ဆဆာင်ရွက်မှုအား အဆရးယူဆဆာင်ရွက်ပြင်း


ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျေားသည် လုပ်ငန်းနှင့်ေက်သွေယ် ငောင်ေွက်သူ၏ အငောင်း
အဝယ်ငောင်ေွက်မှုသည်မမျှတသည့် ငောင်းဝယ်မှုပေစ်ငစနိုင်ငကကာင်း စိစစ်ဆတွ့ရှိပါက ယင်းသံသယ
ပေစ်ေွေယ်ငောင်းဝယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍လုပ်ငန်းနှင့်ေက်သွေယ် ငောင်ေွက်သူထံ အငကကာင်းကကားေမည်။
ထိုသအ
ို့ ငကကာင်းကကားငသာ်လည်း

တိုးတက်မှုမေှိဟုထင်ပမင်ပါက

ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်

ကုမ္ပဏီသည် အေိုပါေက်သွေက်ငောင်ေွက်သူ၏ အငောင်းအဝယ်အမှာစာမျေားကို ယာယီေပ်ေိုင်း
ပခင်း ၊ ကန့်သတ်ပခင်းနှင့် ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်စာေင်း (trading account)အား ပိတ်သိမ်း
ပခင်းတို့ကသ
ို င့်ငလျှာ်သည့်နည်းလမ်းပေင့် အငေးယူငောင်ေွက်ေမည်။


စိစစ်မှုေလဒ်အေ ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ သည် လုပ်ငန်းနှင့်ေက်သွေယ် ငောင်ေွက်
သူ၏ငောင်းဝယ်မှုသည်မမျှတသည့်ငောင်းဝယ်မှုပေစ်ငကကာင်းသိေှိလျှင်

ငငွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်

ကုမ္ပဏီအငနပေင့် အေိုပါငောင်းဝယ်မှုတွေင်ပါဝင်သူမျေား၏ အမည်စာေင်းအား ငငွေငချေးသက်ငသခံ
လက်မတ
ှ ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်ငေးငကာ်မေှင် ထံ အစီေင်ခံစာတင်ပပေမည်။

