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FBS ပါတနာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္

သ အာကပါသေဘာတူညခ
ီ ်က္ကြင္ FBS အာား “ကုမၸဏီ” သအနျဖင္ သ ော ္လည္ ားသ ကာင္ ား၊ www.fbs.com တတင္ IB
(မိတဆက္သ ပားေူ) သအကာင္ ဖဖင္ ထာားေူကို “သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူမ်ာား” သအနျဖင္ လည္ ားသ ကာင္ ား၊ အာားလုားကို
“အဖဖြဲ႕” သအနျဖင္ လည္ ားသ ကာင္ ား ရည္ညႊန္ ားပါေည္။

๐။ အေျ ခခံ စည္ျ်ားကမ္ျ်ားခ်ကမ
် ်ား
၁-၁။ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကသည္ သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူမ်ာား သေဘာတူညခ
ီ ်က္

င္ တစသာားတည္ ား ျဖစသ ည္။

၁-၂။ မိတဆက္သ ပားေူ သအနျဖင္ (IB သအကာင္ ) မတပုံတငရန္ လိုအပခ်က်ာား ၁-၂-၁။ ကုမၸဏီ website တတင္ ကိုယပိုံင္ ဧရိယာတစခုံ မတပုံတငပါ။
၁-၂-၂။ ယခု သေဘာတူညမ
ီ ုံကို သေဘာတူလကခၿပီား IB သအကာင္ ဖဖင္ သ ၾကာင္ ား email အတည္ ျပဳခ်ကရယူပါ။
၁-၂-၃။ ကိုယပိုံင္ မိတဆက္သ ပားေူ ID နပါတြစခုံ လကခရယူပါ။
၁-၂-၄။

ကုမၸဏီမ

IB

၏

အခ်ကအလက်ာား

အတည္ ျပဳရ နအ တတက္

ကိုယပိုံင္

မတပုံတင္

ေု ႔
ိ မဟုတ္

အျခာား

စာရြကစာတမ္ ားမ်ာားကို လိုအပပါသကတာင္ ားဆို ု င
ိ သ ည္။
၁-၃။ IB သအကာင္ ဖဖင္ ၿပီားပါက မိတဆက္သ ပားေူမ ကုမၸဏီ website တတငရိ သ ော ပြိုမားို ရင္ ားဆိုငာရ အခ်ကအလက္
ကုနက
ၾ မ္ ားမ်ာားကို မိမိ၏ကိုယပိုံင္ website တတင္ မိမိအာားရည္ညႊန္ ားသ ောလင္ (referral link) ျဖင ္ အေုား ျပဳ ု င
ိ သ ည္။
၁-၄။ အပု ဒ
ိ ္ ၁-၂ ပါအခ်ကအလက်ာား

ျပည္ စုပါက မိတဆက္သ ပားေူသအကာင္

အေက္ဝငၿပီဟု မတယူေည္။ IB

သအကာင္ မတပုံတငြ ုံန္ ားက email ေု ႔
ိ အလိုသအလ်ာက္ အေိသ ပားခ်က္ email အာားသ ပားပို႔ပါေည္။
၁-၅။

ကုမၸဏီ င္

မိတဆက္သ ပားေူမ်ာားေည္

သအရာင္ ားအဝယကရိယာမ်ာား ျဖင္
အျပနအလနခတ
် ိ ဆ ကညိ

ကုမၸဏီမ

သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူမ်ာား

စီစဥာားရိ
သ ော
္

ရရိ ရ နအ တတက္

သ စ်ားတကက္

တိုကရိုံက္

ရည္ညႊန္ ားၿပီား

ု င
ိ ္ ားရန္ တာဝနရိ ေည္။

၁-၆။ မိတဆက္သ ပားေူမ ယခု သေဘာတူညခ
ီ ်က္ကြင္သ ဖာ ္ ျပရ နြာဝနရိ ေည္။ ဥပမာ- ကုမၸဏီအတတက္
အဝယလုံ ပသ ူမ်ာား

င္

ရာသ ဖဖရန္

တာဝန္ဝတၱရာားကို

င္

ယခု

တာဝန္ဝတၱရာားမ်ာားကိုလုပိက ုံငရာတတင္

ရရိ ရ နအ တတက္သ ော ္လည္ ားသ ကာင္ ား၊
သေဘာတူညခ
ီ ်က္ကြင္သ ဖာ ္ ျပရမည္။
မိတဆက္သ ပားေူမ

အျခာားသ ော

သအရာင္ ား၊

ရပိရု ငခင္

င္

ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်က္ကြငပါဝင္သ ော

မိမိသအနျဖင္ ောလုပ္ ္ကိုငမ
ရ ည္ ျဖစၿပီား

ကုမၸဏီမ

သအရာင္ ားအဝယလုံ ပသ ူမ်ာား ရရိ မည္ ျဖစသ ည္။
၁-၇။ မိတဆက္သ ပားေူမ မိမိရရိ သ ော သအရာင္ ားအဝယလုံ ပသ ူမ်ာားကို ခတြင္ ားခ်ကရိ

ကုမၸဏီေု႔
ိ သ ပားအပပါမည္ဟုံ

သေဘာတူပါေည္။

၂။ ေဖ ြဲ ႔လက
ို ္ ပ်ားအျပါင္ျ်ားအျဆမင္ငြက္ျ ခင္ျ်ား
၂-၁။ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကသည္ မည္သည္ အလုပန
ခ ္႔ျခင္ ား ေု ႔
ိ မဟုတ္ ပူားတတြဲလုပငန္ ားအျဖစ္ မေတွတရ။ မိတဆက္သ ပားေူမ
ကုမၸဏီနာမည္၊

ကုမၸဏီတဆိပ္

င္

အျခာား

မူပု ရိ ငခင္ ရိ သ ော

ကရိယာမ်ာားကို

သ ၾကာ ္ ျငာ ျခင္ ား၊

ပု ိ ပ္ ျခင္ ား၊ လုပငန္ ားလိပာစ ကဒာ် ားတတငအေုား ျပဳ ျခင္ ား၊ သ ၾကျငာခ်က္ုံတ္ ျပန္ ျခင္ ား၊ ပု ိ ပ္ ုံတ္သ ဝျခင္ ားမ်ာားကို
Mitsui Markets Ltd.
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ကုမၸဏီ၏

ဖခင္

မိတဆက္သ ပားေူမ်ာား

ျပဳခ်ကရပြဲ

အေုား ျပဳဖခင္ မရိ ။

ရရိ သ ော

လုပန
င ္ ားမ်ာားသ ဆာရငရက္

မိတဆက္သ ပားေူမ

အထူားအဖခင္ သအရားမ်ာား ျဖင္ ော

ိ ုင သ ည္။

အျခာားသ ော

ကုမၸဏီ၏သ ဖာကသည္ြစ္သ ယာသကအနျဖင္
မိမိကိုယိမိ

ရာထူားသအ ျခသအနမ်ာားကို

မိတဆက္သ တဆားသ

ဖခင္ မျပဳပါ။

ဖ

ားၿပီား

မိတဆက္သ ပားေူမ

ကုမၸဏီမထိေ
ု ူအတတက္ အထူားစီစဥာားသ
ော ပြိုမားို ရင္ ား ကရိယာမ်ာားကို ေုားဖစြဲဖခင္ ရိ ေည္။
္
၂-၂။ ကုမၸဏီမ သ အာကပါသအ ျခသအနမ်ာားအတတက္ တာဝနရိ ပါ၂-၂-၁။ မိတဆက္သ ပားေူ၏ လုပ္သ ဆာငခက
် ်ာားေည္ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်က္ ေု ႔
ိ မဟုတ္ သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူမ်ာား
သေဘာတူညခ
ီ ်ကပါ စည္ ားကမ္ ားေတွတခ်က်ာားကို သ ဖာကဖ်က္၍သ ော ္လည္ ားသ ကာင္ ား၊
၂-၂-၂။

မိတဆက္သ ပားေူ၏

လုပ္သ ဆာငခက
် ်ာားေည္

ကုမၸဏီမ

သ ပားသ ောအဖခင္ သအရားမ်ာားအာား

အတလနအကတြ

အေုား ျပဳလ်င္သ ော ္ ္ လည္ ားသ ကာင္ ား၊
၂-၂-၃။ မိတဆက္သ ပားေူသ ၾကာင္
၂-၂-၄။

မိတဆက္သ ပားေူမ

ယခု

တစစုံတစ္ဦားမ ဆုားရုံားနစနာလ်င္သ ော ္လည္ ားသ ကာင္ ား၊
သေဘာတူညခ
ီ ်က္

အပိဒ
ု ္

၃-၁

တတင္သ ဖာ ္ ျပပါရိ သ ော

တာဝနာ် ားပ်က္ကကကလွ်င္

သ ော ္လည္ ားသ ကာင္ ား၊
၂-၃။

စဘကလုံားမ ယခုသေဘာေူတူခ်က္

င္ သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူမ်ာား သေဘာတူညီခ်ကပါအခ်က်ာားကို လကတ
ွ ္ ိုံား

သ ဖာ ္ ျပျခင္ ားရိ ရိ ၊ မရိ ရိ လိုကနာရ နြာဝနရိ ေည္။

၃။ မတ္ဆက္အျပ်ားသ၏ ရပိုင္ငြင္ျျ ျင္ျ တ္မဝန္ဝတ္ၱရမ်ားမ်မ်ား
၃-၁။ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကကိုံ လကခၿပီားခ်နိစ
ွ ၍ မိတဆက္သ ပားေူမ ကုမၸဏီသမပားအပ္သ ော ဆုသ ၾကားမ်ာားအာား
လကခ ိ ုင သ ည္။
၃-၁-၁။ ကုမၸဏီအာားသ ၾကာ ္ ျငာသ ပားရမည္။
၃-၁-၂။ မိတဆက္သ ပားေူ၏ တိုင္ ား ျပည္ဥပဒ င္ အညီ ကုမၸဏီမ သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူ အေစ်ာားရရိ ရန္ လုံပရာားွ
သ ဆာရငရကရမည္။
၃-၁-၃။ သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူအေစာ် ားကို ကုမၸဏီ၏လုံပာားမ
ရ ွ ုံမ်ာား၊ ဝန္သ ဆာငုံွ မ်ာား၊ အက်ားသိ ဳ က်ားဇူားမ်ာား င္
အျခာားသ ော စပဆကသတင္ ားမ်ာားကို အေိသ ပားသ

ျပာၾကာားရမည္။

၃-၁-၄။ ကုမၸဏီအခ်ကအလက်ာား၊ လိပာစ မ်ာား င္
က႑မ်ာားမ ပမ
ု န္

ဆက္ကသယရန္ သ ေားစိတအခ်ကအလက်ာား င္

ကုမၸဏီ၏ ဝန္သ ဆာငုံွ

င္ အထူားအဖခင္ သအရားအာား သအရာင္ ား ျပဳလုပသ ူအေစာ် ားကို အေိသ ပားရမည္။

၃-၁-၅။ အကယ္၍လိုအပပါက သအရာင္ ားအဝယလုံ ပသ ူအေစ်ာားကို

ကုမၸဏီ၏အဖဖြဲ ႔အစည္ ား website

ျဖစ္သ ော

(www.fbs.com) သအၾကာင္ ား၊ ၄င္ ားတည္သ ဆာကပုံ၊ website ပါေတင္ ားအခ်ကအလက်ာားသအၾကာင္ ား၊ ေုားေပခ်က်ာားကို
နာားလည္သ အာင္ ရင္ ားလင္ ားသ
၃-၂။

ျပာ ျပရမည္။

မိတဆက္သ ပားေူ၏

လုပ္သ ဆာငခက
် ်ာားေည္

မိမိသ နထု ိ ုငာရ တိုင္ ား ျပည္၏

ဥသပဒမ်ာားအာား င္ အညီ ျဖစ္သ ၾကာင္ ားကို အာမခရမည္။
၃-၃။ မိတဆက္သ ပားေူမ မိမိ၏လုပ္သ ဆာငုံွ မ်ာားအာား သ

ာကွယ ကခရပါက ကုမၸဏီေု ႔
ိ

မျဖသစန ခ်က္ ျခင္ ား

ေတင္ ားသ ပားပိ႔
ု ရမည္။
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၃-၄။ မိတဆက္သ ပားေူမ ကုမၸဏီေု႔
ိ သအရာင္ ားအဝယလုံ ပသ ူမ်ာား ရရိ သ အာင္သ ဆာရငရက္သ ပားရမည္။
၃-၅။

မိတဆက္သ ပားေူမ

မိမိသ ဖာကသညအျ ဖစ္ ေတွတ္
၃-၅-၁။

ရရိ သ ော

သ ဖာကသည္ြစ္သ ယာကအာား

သ အာကပါအခ်က်ာားမ

တစခက
် ္ ျပည္ မီပါက

ိ င
ု သ ည္-

သ ဖာကသည္ြစ္သ ယာကသည္

မိတဆက္သ ပားေူမမ

အထူားစီစဥ္သ ပားသ ော

ရည္ညႊန္ ားလင္ (referral)

ျဖင ္မတပုံတငလင
်ွ ္သ ော ္လည္ ားသ ကာင္ ား၊
၃-၅-၂။ သ ဖာကသည္ွ ကုမၸဏီေု ႔
ိ မိတဆက္သ ပားေူ၏ အမည္ ျဖင္ မတပုံတငရန္ စာသ ရားောား သ တာင္ ားဆို ိ ုင သ ည္။
သ ဖာကသည္ွ www.fbs.com တတင္ မတပုံတငသ ည္ သ န႔မ ၇ ရက္ အတတင္ ား သ တာင္ ားဆု မ
ိ ုံ င္
မိတဆက္သ ပားေူတစ္သ ယာက္

သ ဖာကသည္သည္ အျခာား

င္ မတပုံတင္ာား ျခင္ ား မဟုတပါက သ တာင္ ားဆိုမုံကို လု က
ိ ္သ လ်ာ ိ င
ု သ ည္။

၃-၆။ www.fbs.com တတင္ သ ဖာကသည္ွ မတပုံတငသ ည္ သ န႔မစ၍ အလုရပဖင ္ရက္ ၇ ရကအတတင္ ား ကုမၸဏီမ
မိတဆက္သ ပားေူမႀကိားပမ္
ဳ
ားရရိ သ ော သ ဖာကသညအျ ဖစ္ မတပုံတရငခင္ ရိ ေည္။ ယခုကိစၥတတင္ မိတဆက္သ ပားေူမ အဆိုပါ
သ ဖာကသည္သည္ မိမိႀကိားပမ္
ဳ
ားမုံသ ၾကာင္ ရရိ

ျခင္ ား ျဖစ္သ ၾကာင္ ားကို ေက္သ ေျပရမည္ ျဖစၿပီား အပိဒ
ု ္ ၃-၅

တတငပါရိ သ ောအခ်က်ာား ျဖင္ အဘယ္သ ၾကာင္ မလုပ္သ ဆာင္သ ၾကာင္ ားကိုရင္ ားလင္ ားတင္ ျပရမည္။
၃-၇။ မိတဆက္သ ပားေူမ သအရာင္ ား ျမင္ တင္သ ရားဖပြဲမ်ာားတတင္ အေုား ျပဳရ နအ တတက္ မည္သည္ သအရာင္ ား ျမင္ တင္သ ရား
ပစၥည္ ားကိုမဆို ( လိပာစ ကဒအပါအဝင္ ) အတည္ ျပဳရ နအ တတက္ ကုမၸဏီေု႔
ိ မျဖသစန တင္ ျပရမည္။
၃-၈။ မိတဆက္သ ပားေူမ အတုသအယာင္၊ လိမလ ည္သ ၾကာ ္ ျငာ ျခင္ ား နည္ ားလမ္ ားမ်ာားကိုအေုား ျပဳၿပီား ကုမၸဏီအာား
သ ၾကာ ္ ျငာ ျခင္ ားကို တာား ျမစသ ည္။ သ အာကပါအခ်က်ာားအေုား ျပဳ ျခင္ ားကို တင္ ားၾကရပစာ တာား ျမစသ ည္။
၃-၈-၁။ APS (Active Promotion Systems)၊
၃-၈-၂။ ကိုယက်င္ တရာားကင္ ားမြဲသ ော websites မ်ာားတတင္ သ ၾကာ ္ ျငာ ျခင္ ား (ညစညမ္ ားဆိုဒာ် ား အပါအဝင္)၊
၃-၈-၂။ မိတဆက္သ ပားေူ၏ တိုင္ ား ျပည္ွ ဥသပဒ င္ မတလတကင္ ားသ ော websites မ်ာားတတင္သ ၾကာ ္ ျငာ ျခင္ ား၊
၃-၈-၄။ သအနာကအယက္ ျဖစ္သ သစော တအနလိ ုံင္ ား မက္သ ဆမ်ာား၊ စီားဖပာား ျဖစ္ အီားသ မားမ်ာားကို တကန္ ျပဳတာတတင္ ျပေၿပီား
သ ၾကာ ္ ျငာ ျခင္ ား (Spam and spamdexing)၊
၃-၈-၅။ သအရာင္ ားအဝယလုံ ပသ ူမ်ာားအာား ဝန္သ ဆာငုံွ မ်ာားကို အျပည္ အစသ
ု မ ျပာ ျခင္ ား ေု ႔
ိ မဟုတ္ လိုရာတဆြဲ၍
မမနကန္သ

ျပာ ျခင္ ား ေု ႔
ိ မဟုတ္ ဖစန္႔စာားမုံ(အ ရ
ၱ ယ္)ရိ သ ၾကာင္ ားကို ထိနန
်ခ ပ
ၿ ီား ရင္ ား ျသပ ျပာဆု ိ ျခင္ ား၊

၃-၈-၆။ မိတဆက္သ ပားေူ၏ တိုင္ ား ျပည္ဥသပဒအာား လိုကနာရနပက္် ကကက္ ျခင္ ား ေု ႔
ိ မဟုတ္ မမနကနလိ ုံရာတဆြဲထာားသ ော
ေတင္ ားအခ်ကအလက်ာား ျဖင ္ သ ၾကာ ္ ျငာ ျခင္ ား၊
၃-၈-၇။ အျခာား ကုမၸဏီ၏ ဂုဏသက
ိ ၡာက်ဆင္ ားမည္ အျခာားလုံပာားမ
ရ ွ ဳမ်ာား၊
၃-၈-၈။ အျခာား လိမလ ည္ည
လွ ္ ဖ်ာားေည္ သ ၾကာ ္ ျငာနည္ ားမ်ာားအာားလုား၊
၃-၉။ မိတဆက္သ ပားေူမ ရပိုငရိ ေည္်ာား၃-၉-၁။ FBS ေု ႔
ိ မဟုတအျ ခာားမူတကြဲမ်ာားပါဝငသ ည္ ဒိမ
ု ိန္ ား(domains) မ်ာားအာား မတပုံတင္ ျခင္ ား၊ အေုား ျပဳ ျခင္ ား။ ဥပမာ
fsb၊ ffbs၊ fbss, စေည္်ာား။
၃-၉-၂။ FBS ေု ႔
ိ မဟုတအျ ခာားမူတကြဲမ်ာားပါဝငသ ည္ စီားဖပာားသ ရားလုပန
င ္ ားအမည္်ာားအာား မတပုံတင္ ျခင္ ား၊ အေုား ျပဳ ျခင္ ား။
ဥပမာ fsb၊ ffbs၊ fbss, စေည္်ာား။
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၃-၉-၃။ မိတဆက္သ ပားေူမ မိမိ၏ ရည္ညႊန္ ားလင္ အာားအေုား ျပဳ ျခင္ ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏တိုကရိုံက္ URL အာား PPC
စနစာ် ား(Google,

Yahoo!,

Live,

စေည္်ာား)

တတင္

အေုား ျပဳ ျခင္ ား၊

အမတြဆိပ္သ တာင္ ားခ ျခင္ ား

သ ၾကာ ္ ျငာေည္ ဖပြဲမ်ာားတတင္ အေုား ျပဳ ျခင္ ားအာား တာား ျမစပါေည္။ ဦားတည္ရာသ
website

ေု ႔
ိ

လိမလ ည္လွည္ ဖ်ာားၿပီား

အတင္ ားအက်ပ္

လုပက ုံ င
ိ ္သ စျခင္ ား

ျပာင္ ား ျခင္ ား ေု ႔
ိ မဟုတ္

နည္ ားလမ္ ားမ်ာားအာားလုားကိုလည္ ား

တာား ျမစပါေည္။
၃-၁-။ မိတဆက္သ ပားေူမ သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူ င္ မည္သည္ သ သဖငၾကားဆက္ ဖ ယွဳမ်ားကိ
ိ ဳ ုမဆို ျပဳလုရပခင္ မရိ ။(
သ ဖငလကခ ျခင္ ား၊ ဘဏ္သ ဖငလႊ ြဲ ျခင္ ား ေု ႔
ိ မဟုတ္ ကဒာ် ား၊ အစရိ ေျဖင္ )။
၃-၁၁။ မိတဆက္သ ပားေူမ မိမိ ေိရိ ေည္ ကုမၸဏီ၏ လိ

် ႕
ဳ ဝကလုံပ္သ ဆာငခက
် ်ာား

င္ အခ်ကအလက်ာားကို မျဖသစန

ထိ ္န္ ားေိန္ ားသ ပားရမည္။
၃-၁၂။ မိတဆက္သ ပားေူမ ကုမၸဏီေု ႔
ိ ဆိုားက်ားအ
ိ ဳ ရ
ၱ ာယ္သ ပားမည္ ၊ ထိခို ္က္သ စမည္ သအၾကာင္ ားကိစၥမ်ာားကို
ေတိ ျပဳမိေည္

င္ တၿပိငနဳ က္ ကုမၸဏီေု႔
ိ မျဖသစန သအၾကာင္ ားၾကာားရန္ တာဝနရိ ေည္။

၃-၁၃။ သ ဖာကသည္ွ ကုမၸဏီေု႔
ိ

မိတဆက္သ ပားေူ၏ လုပ္သ ဆာငခက
် ်ာား င္ ပတသတသည္

အဆိုပါတိုငနြ ္ ားမဳအာား မိတဆက္သ ပားေူမ မိမိဘာော သ

တိုငနြ ္ ားမုံမ်ာားရိ ပါက

ျဖရင္ ားရန္ တာဝနရိ ေည္။

၃-၁၄။ မိတဆက္သ ပားေူမ သ ဖာကသည္အာား သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ (Customer agreement)
လကွတထိားု ခင္ သစတာအိပ်န္
ခ ိ ား(stock exchange)၏ ဆုားရုံား ိ င
ု ္သ ခ်ကို မျဖသစန ေတိသ ပားရ နြာဝနရိ ေည္။
၃-၁၅။ မိတဆက္သ ပားေူမ သ ဖာကသည္အာား မိမိ၏နည္ ားစနစာ် ား၊ လည္ပတုံွ မ်ာား င္
အၾကသ ပား ျခင္ ားနင္
အၾကသ ပား ျခင္ ားအာား

သ ဖာကသည္၏
ကုမၸဏီမ

ဆုား ျဖတခ်ကအာား

အာားသမပားပါ။

ဆကလ်ဥ္ ား၍ သအရာင္ ားအဝယ္ အတတက္

လႊမ္ ားမိားု မည္

ထိက
ု ေု
ြဲ
႔
ိ

မည္သည္ နည္ ားလမ္ ားမဆို

အၾကသ ပားခ်က်ာား င္ ပတသတသည္

အက်ားဆက
ိ ဳ ်ာားအတတက္ ကုမၸဏီမ တာဝနရိ ပါ။
၃-၁၆။ မိတဆက္သ ပားေူမ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏသက
ိ ၡာ က်ဆင္ ားသ စမည္ ေတင္ ားလႊ ာမ်ာား၊ မတစုံမ်ာားအာား ေတင္ ားစာမ်ာား၊
မဂၢဇင္ ားမ်ာား၊

သဘလာမ်ာား၊

အငြာနကဖိုံရမ်ာား၊

အမ်ာား င္ ေကဆိုံ ငသ ည္

မီဒယ
ီ ာမ်ာား င္

ပူားသ ပါင္ ား၍သ ော ္လည္ ားသ ကာင္ ား၊ ပါဝင္၍သ ော ္လည္ ားသ ကာင္ ား၊ သ ပားပိ႔
ု ဖခင္ ၊ ထုတ္သ ဝဖခင္ မရိ ။
၃-၁၇။

မိတဆက္သ ပားေူမ

သ ဖာကသည္်ာား င္

ဆက္ ဖ ယွဳမျပဳလုပီွ

မိမိ၏ရပိရု ငခင္ မ်ာား၊

တာဝန္ဝတၱရာားမ်ာား င္

သအ ျခသအနမ်ာားကို အေိသ ပား ရင္ ား ျပရန္ တာဝနရိ ေည္။

၄။ ကိုမၸဏီ၏ ေခခင္ျအေရ်ားမ် မ်ား ျ ျင္ျ တ္မဝန္ဝတ္ၱရမ်ားမ်မ်ား
၄-၁။ ကုမၸဏီမ မိတဆက္သ ပားေူအာား ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကပါ သအထာကအပ မ်ာားကို

ကုညသ
ီ ဆာရငရက္သ ပားရန္

တာဝနရိ ေည္။
၄-၂။ ကုမၸဏီမ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်က္ကြင္ ေတွတ္ာားေည္ ဆုသ ၾကားအာား မိတဆက္သ ပားေူကို သ ပားရန္ တာဝနရိ ေည္။
၄-၃။ ကုမၸဏီမ သ ဝငရန္

င္

တတကခ်ကရန္ တာဝနရိ ေည္။ မိတဆက္သ ပားေူမ အျခာားသမဖာ ္ ျပထာားလ်င္ တစလလ်င္

၄ႀကိမက
္ ပိပ
ု ြဲ သ တာင္ ားဆိုသ ော သအရာင္ ားအဝယ္ အစီရငခစာမ်ာား(reports) ကို ကုမၸဏီမ စီစဥ္သ ပားမည္။
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၄-၄။ သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူ သေဘာတူညခ
ီ ်က္(Customer Agreement) ကိုသ လားစာားလိုကနာသ ောအာား ျဖင္
မိတဆက္သ ပားေူမ ႀကိားပမ္
ဳ
ားရရိ သ ော သ ဖာကသည္်ာားအတတက္ သအကာင္ အစစ္(real accounts)မ်ာားကို ကုမၸဏီမ
ဖဖင္ သ ပားရ နြာဝနရိ ေည္။
၄-၅။

သ ဖာကသည္်ာား

သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပ္

ိ င
ု ရ နအ တတင္

ကုမၸဏီမ

တပဆင္သ ပားသ ော

logins

မ်ာား င္

passwords မ်ာားကို ကုမၸဏီမ သ ဖာကသည္်ာားအာားသ ပားရ နြာဝနရိ ေည္။
၄-၆။ ကုမၸဏီမ သ ဖာကသည္၏ သအရာင္ ားအဝယ်ာား၏ စာရင္ ားအျပည္ အစက
ု ို စီမခန္႔ဖခြဲသ ပားရန္ တာဝနရိ ေည္။
၄-၇။ သ ဖာကသည္်ာား တဆြဲသ ဆာငရ နအ တတက္

ျပဳလုပသ ည္

ပြိုမားို ရင္ ားဖပြဲရလဒာ် ား၏ အစီရငခစာ(report) အျပည္ အစက
ု ို

ကုမၸဏီမ သ ဖာကသည္်ာားဆီမ လကခဖခင္ ရိ ေည္။
၄-၈။ မိတဆက္သ ပားေူမ မိတဆက္သ ပားေူ(IB) အျဖစတ
ွ ပုံတငၿပီားခ်နိစ
ွ ၍ ရက္၉၀ အတတင္ ား ထိသ ရာက္သ ော သ ဖာကသည္
(active clients) သ၅ယာက္ ရရိ ရနပက္် ကကကပါက ကုမၸဏီမ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကကိုံ ဖ်ကသိမ္ ားဖခင္ ရိ ေည္။
၄-၉။ ကုမၸဏီမ သ ဖာကသည္ြစ္သ ယာက္ ေု ႔
ိ မဟုတ္ တစ္သ ယာက္ကပိုံၿပီား သ ဖာကသည္်ာား၏ပါတနာစာရင္ ားမ
ဖယ္ုံတ္တခင္ ရိ ေည္။ ယခုကိစၥတတင္ သ ဖာ ္ ျပပါသအကာင္ ေည္ သ ဖာကသည္၏ ကိုယပိုံငဧရိယာ(Personal area) တတင္
မတပုံတငၿပီားခ်နိ ွ ရက္ ၃၀ အတတင္ ား စရသ ဖငထည္ တေင္ ား ျခင္ ားမရိ ပါက သအကာင္ ပိင
ု င္
ရ ွ ၏ ပါတနာစာရင္ ားမ
ဖယ္ုံတ္ ျခင္ ားအာား ကုမၸဏီမ ျပဳလုပ္
၄-၁၀။

မိတဆက္သ ပားေူေည္

ိ ုင သ ည္။

ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကပါ

စည္ ားကမ္ ားေတတ
ွ ခ်က်ာားကို

သ ဆာရငရကရန္

ပ်က္ကကကပါက

မိတဆက္သ ပားေူ၏ သ ဖာကသည္စာရင္ ားမ သ ဖာကသည္်ာားကို ကုမၸဏီမ ဖယ္ုံတ္တခင္ ရိ ေည္။
၄-၁၁။ ကုမၸဏီမ သ ဖာကသည္်ာားအာား ေူတို႔၏ သအရာင္ ားအဝယွရရိ သ ော ဆုသ ၾကားမ်ာားကို မိတဆက္သ ပားေူမ ယခု
သေဘာတူညခ
ီ ်က္ကြင္

သ ဖာ ္ ျပထာားသ ော

လုပ္သ ဆာငခက
် ်ာားအတတက္

လကခရရိ သ ၾကာင္ ားကို

သအၾကာင္ ားၾကာားဖခင္ ရိ ေည္။
၄-၁၂။

အကယ္၍

ေ ပးမန္႔စစစတမ္

ေ ေ ြေပးေ ခ်မွုစနစမွ

မရိုးေမ ဖာြေ္ ေ သာနည္ းလမ္ းတစံ တ
ု ရာ ပုလုပသ ည္ဟွုေ တတ႔ရိ ရပါက

အသိေ ပးခ်ကအရ
ထိသူ၏

ထိပ
ု ါတနာရရိထားေ သာ ေ ကာ ္မရြေမာ် းအားလံ ု းကို ကုမၸဏီဘကမွ ပယဖ်က္ကြြေ္
ထိပ
ု ါတနာဘကမွ

ခ်႔တယြေ္
ိ ်ိဳ
းမွု

မရိခေ ၾကာြေ္ း

ပါတနာဘကမွ

ပါတနာအ ခြေ္ ေအရးမ်ားနြေ္
ရုပိမ
သ ္ း ခြေ္ ရိသည္. အကယ္၍

သက္ေ သ ပနိြေ
ု ါပ က

ေ ကာ ္မရြေြမ်ားအား

ပနလ ည္ေ ပးအပ ပသားမည္ ဖစသ ည္.
၄-၁၃။ မိတဆက္သ ပားေူမ အဓိကသက်ော စည္ ားကမ္ ားေတွတခ်က်ာားကို ျပည္ စရ
ု နပက္် ကကကပါက ယခု သေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား
ကုမၸဏီမ ဖ်ကသိမ္ ားဖခင္ ရိ ေည္။

၅။ မတ္ဆက္အျပ်ားသ၏ ေထ်ားေခခင္ျအေရ်ား ကန္႔သတ္ြက
် မ် ်ား
၅-၁။ မိတဆက္သ ပားေူမ ကုမၸဏီေု ႔
ိ ႀကိတင္
ဳ
သ ရားောားဖခင္ သ တာင္ ား ျခင္ ား မျပဳပါက သ အာကပါအခ်က်ာားအာား
တာား ျမစသ ည္-
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၅-၁-၁။ ကုမၸဏီ အမည္အာား အေုား ျပဳ၍ ကတိသ ပား ျခင္ ား ေို႔မဟုတ္ အျခာား ကတိကဝတ်ာား င္
ခ်ည္သ

ကုမၸဏီအာား

ာင္ ား ျခင္ ား။

၅-၁-၂။ အာမခမဳမ်ာား ေု ႔
ိ မဟုတ္ ကတိမ်ာား သ ပား ျခင္ ား- ကုမၸဏီမ ေတွတ္သ ော သေဘာတူညခ
ီ ်က်ာားသအပၚ
သ သဖငပား ျခင္ ား

င္ စပလ် ဥ္ ား၍ ထုတ္ ျပနခက
် ်ာား ျပဳလုပ္ ျခင္ ား

၅-၂။ မိတဆက္သ ပားေူမ အာားသ အာကပါ အခ်က်ာားကိုတာား ျမစသ ည္၅-၂-၁။
ျပဳ ျပင္သ

ကုမၸဏီမ

စီစဥ္သ ပားသ ော

ျပာင္ ားလြဲ ျခင္ ား၊

အကယ္၍

ကိုယပိုံငဧရိယာရိ
ျပဳ ျပင္သ

ပြိုမားို ရင္ ား

ျပာင္ ားလြဲ ျခင္ ားအာား

ကရိယာမ်ာား၏

ကုဒာ် ားအာား

သ တတ႔ရိ ပါက

ကုမၸဏီမ

ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကကိုံ ဖ်ကသိမ္ ားၿပီား မိတဆက္သ ပားေူ၏ ဆုသ ၾကားမ်ာားကို ပယဖ်တ္ကခင ္ရိ ေည္။
၅-၃။ သေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား လကတ
ီ ်ကအာား ဖ်ကသိမ္ ားၿပီား ၅
ွ ္ ိုံားၿပီား၊ သေဘာတူညခ

စအ တတင္ ား အပိဒ
ု ္ ၅-၁

င္ ၅-၂ ပါ

ကန္႔ေတခ်က်ာား အက်ားဝငသ
ဳ ည္။
၅-၄။ မိတဆက္သ ပားေူမ ယခုသေဘာတူညပ
ီ ါ စည္ ားကမ္ ားေတတ
ွ ခ်က်ာားကို လိုကနာရန္ ပ်က္ကကက္ ျခင္ ားသ ၾကာင္
(တရာားဝရငခင္ မျပဳထာားသ ော
တရာားဖစြဲဆုိ ျခင္ ားခရပါက

လုပ္သ ဆာငခက
် ်ာား

င္

ကုမၸဏီ၏

အျပည္ အဝျပနလ ည္သ ပားသ လ်ာ ္ရမည္။
သ ဖာကဖ်က္ ျခင္ ားသ ၾကာင္

ကုနမ
်က ုံ(ဆုားရဳားမဳမ်ာား)

ယခုကိစၥတတင္

ကုမၸဏီမ

သ ဖာ ္ ျပခ်က်ာားအပါအဝင္)

စီားဖပာားသ ရားဆိုငာရ ဂုဏသက
ိ ၡာမ်ာားက်ဆင္ ား ျခင္ ားမ်ာား

အာားလုားကို

မိတဆက္သ ပားေူမ

ပုမနစားီ ဖပာားသ ရားတတငရရိ မည္

ကုမၸဏီေု ႔
ိ
မိတဆက္သ ပားေူမ

ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကပါအခ်က်ာားကို
အက်ားအျမတ
ိ ဳ
်ာားဆုားရဳား ျခင္ ား

င္

ျဖစ္သ ပၚပါက ကုမၸဏီမ ဆုားရုံားမဳအာားလုားကို ကုနစ
်က ရိတအျ ဖစ္

ေတတ
်က ရိတ္ ပမာဏအာား
ွ ္သ တာင္ ားဆိုဖခင္ ရိ ေည္။ မိတဆက္သ ပားေူေည္ ကုမၸဏီမ သ တာင္ ားဆိုသ ော ကုနစ
ျငင္ ားဆိုပု ရိ ငခင္ မရိ ပါ။
၅-၅။ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကပါ စည္ ားကမ္ ားေတွတခ်က်ာားကို မိတဆက္သ ပားေူမ သ ဖာကဖ်ကပါက
သ ပားဆပ္ ျခင္ ားမျပဳေ၍ ကုမၸဏီမ မိတဆက္သ ပားေူ၏ IB သအကာင္
ဆိုင္ ားငပိတဆိုံ႔ဖခင္ ရိ ေည္။

မိတဆက္သ ပားေူမ

ဆုားရဳားမဳမ်ာား

ျပနလ ည္

င္ သအကာင္ အစစာ် ား(real accounts) အာား

ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်က္

င္

သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပသ ူ

သေဘာတူညခ
ီ ်က္ (Customer agreement) ပါ ေတွတခ်က်ာားမ ရရိ သ ော ဆုသ ၾကားမ်ာား င္

သ ပားသ ဖငမ်ာား ျဖင္

ဆုားရဳားမဳမ်ာားကို ကုမၸဏီမ ခု ိ ရမခင္ ရိ ေည္။
၅-၆။ မိတဆက္သ ပားေူ င္
အစရိ ေည္

ရရိ သ ောသ ဖာကသည္်ာားကို

မိတဆက္သ ပားေူ၏

သ ဖာကသည္စာရင္ ားမ ပယဖ်က္ ျခင္ ားခရမည္။ IP address တစခုံထြဲမ သအကာင္ အစစ္(real accounts)

စခုံ ေု ႔
ိ မဟုတ္

စခုံထကပုံ ၍
ိ

(လိပာစ မပါ)

၄င္ ားရရိ သ ောသ ဖာကသည္်ာား(referrals) ၏ email၊ ဖုန္ ားနပါတ္၊ IP addresses၊
အခ်ကအလကအလက်ာား

ဖဖင္ ထာား ျခင္ ားအာား

အျဖစသတွတည္ ျဖစၿပီား

တူညသ
ီ နပါက

သ တတ႔ရိ ပါက

၄င္ ားသအကာင္ မ်ာားမ

ထိသ
ု အကာင္ မ်ာားအာား

အဖဖြဲ႔အစည္ ား(auto

သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပ္ ျခင္ ားသ ၾကာင္

referral)
ရရိ မည္

ဆုသ ၾကားမ်ာားအာား ရရိ မည္ဟုတပါ။
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၅-၇။

ပါတနာသအကာင္ မ

သ ဖာကသည္်ာား၏

သ ဖငထုတယူရ နအ တတက္

ကိုယပိုံငဧရိယာ

ကုမၸဏီမ

အတည္ ျပဳခ်က္(Personal

သ ကာ ္မရငရရိ သ ော

area

ပါတနာသအကာင္ မ

verification)မ်ာားအာား

သ ဖငထုသတပားခင္

ႀကိတင္
ဳ သ တာင္ ားဆိုဖခင္ ရိ ေည္။

၆။ မတ္ဆက္အျပ်ားသ၏ လိုပငန္ျ်ားစည္ျ်ားမ် ဥ္ျ်ားမ်မ်ား ျင္ျ အျ မကသည္ ရရျျ ခင္ျ်ား
၆-၁။ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်က္၏ အပိဒ
ု ္ ၃ပါ ေတွတခ်က်ာားအတိုင္ ား မိတဆက္သ ပားေူမ ကုမၸဏီ၏ ဝန္သ ဆာငမ
ဳွ ်ာား င္
လုပ္သ ဆာငခက
် ်ာား၊

ကမာၻသ႕သဖငၾကားသ စ်ားတကက္၏

ေတင္ ားအခ်ကအလက်ာားအာား

ရည္ညႊန္ ား

သ ဖာ ္ ျပေည္

website တစခုံအာား မိတဆက္သ ပားေူမ ဖနြားီ ဖခင္ ရိ ေည္။
၆-၂။ သ ဖာကသည္်ာား မတပုံတင္ ျခင္ ား

င္ မိတဆက္သ ပားေူ၏ အဖဖြဲ႔ (သ ဖာကသည္စာရင္ ား) ေိုသ႔ပါင္ ားထည္ ရ နအ တတက္

သ အာကပါနည္ ားလမ္ ားမ်ာားမ်ာားမ တစခုံကို သ ဆာရငရကရမည္၆-၂-၁။ သ ဖာကသည္ွ ရည္ညႊန္ ားလင္ (referral link) တစခုံအာား အေုား ျပဳၿပီား ကုမၸဏီ website ေု ႔
ိ ဝင္သ ရာကရမည္။
၆. ၂. ၂. ေ ဖာကသည္တစ္္ီးသည္ ထရိတဒြေ္ းေအကာြေ္ ဖြေ္ ၿပီးေ နာက္ ယခြေအျ ခားမည္သည္ ပါတနာာႏ ြေ္ မ်လည္ း
ခ်တ
ိ ဆ က္ားခ ခြေ္ း

မ႐ွိိေ သးသည္ အ ပြေ္

ပါတနာအသစ္ ာႏ ြေ္ ခ်တ
ိ ဆ ကလိွုပါက

ေအကာြေ္ တတြေ္ေ ရာြေ္ း၀ယ္ားမႈမတတမ္ း

မည္သည္ အခ်ပ နတိ ြေဆ
မ ုိ

တစစံ တ
ု စရာမရိေ သးလ်ြေ္

ပါတနာအသစ္ ာႏ ြေ္ ခ်တ
ိ ဆ ကရန္ေ တာြေ္ းဆိုမႈ ပ်ိဳလုပ္ ပီး

ခ်တ
ိ ဆ က္ ာႏ ိ ုြေ သ ည္. "အပိဆ
ု ု ၁၂ေေဒၚလာ" ဖြေ္ ေ ရာြေ္ းဝယ္ားေ သာ ေ အာ ္ဒါမ်ားသည္ ယခုကိစၥာႏ ြေ္ မသကဆိွုြေ္.
၆.

၂.

ေ

ေ ဖာကသည္တစ္္ီးသည္

ေ ရာြေ္ းဝယ္ား ခြေ္ း

ယခြေပါတနာထံမ

ခခတထကၿပီးပါက

ေ အာ ္ဒါ ဖြေ္ ထား ခြေ္ းမမ႐ွိိေ သးပါက

ပနလ ည္တ
ြ် ိ ဆ က္ ာႏ ိ ုြေ သ ည္. ေ ဘာနပရ႐ွိိသည္

၆-၃။ သ ဖာကသည္ွ မိမိအာား မိတဆက္သ ပားေူ(IB)
ျပာင္ ားလည္ ား

တစပတအတတြေ္ း

"အပိဆ
ု ု ၁၂ေေဒၚလာ" ဖြေ္

ယခုကိစၥာႏ ြေ္ မသကဆိွုြေ္. ေ ဖာကသည္တစ္္ီးသည္ ပါတနာကို တစႀကိမာသ ေ

အခ်န္ိ ္သမရြား သ

အကယ္၍လည္ း

င္

မည္သည္ ေအကာြေ္ တတြေမ်
အ ခားပါတနာတစ္္ီးာႏ ြေ္

ေ ရာြေ္ းဝယ္ားေ သာ ေ အာ ္ဒါမ်ားသည္

ပာြေ္ း ခြေ္ ႐ွိိသည္.

လမ္ ားဖခြဲဖခင္ ရိ ၿပီား ကုမၸဏီ၏ တိုကရိုံက္သ ဖာကသညအျ ဖစ္

ိ ုင သ ည္။ ေ ဖာကသည္သည္ ပါတနာထံမ ခခတထကကသားခပါက ထိသ
ု ူသည္ ထိုပါတနာာႏ ြေ္

ေ နာက္ပတ စႀကိမ္ ထပမံခတ
် ိ ဆ က္ကြြေ္ မ႐ွိိ။
၆-၄။ မိတဆက္သ ပားေူမ တစ္ဦားတည္ ား ျဖစ္သ စ၊ တရာားဝင္ ပုဂၢိလ္
ဳ ျဖစ္သ စ မိမိကိုယပုံ သ
ိ ငအကာင္ မ်ာားအာား ေု ႔
ိ မဟုတ္
သ တဆမ်ားမ်ိ ာဳ ား၏သအကာင္ မ်ာား

ေု ႔
ိ မဟုတ္

အဖဖြဲ ႔အစည္ ားမ်ာား ျဖင္

သအရာင္ ားအဝယ္ ျပဳလုပ္ ျခင္ ား ျဖင္

ရရိ သ ော ဆုသ ၾကားမ်ာားအာား လကခရယူ ျခင္ ားအာား တာား ျမစသ ည္။

၇။ အျကမျ္မရငမ် ်ား ျင္ျ မတ္ဆက္အျပ်ားသ လိုပ္မ်ားခမ်မ်ား
၇-၁။ ယခု ေသဘာတူညီမႈ အပိဒု ဒြ ၇. ေတတြေ္ေ ဖာ ္ ပထားေ သာ အက်းေိ ်ိဳ ဆာြေ္ေ ကာ ္မ႐ွိေြေအၾကာြေ္ းမိတဆက္
က႑တတြေသတတ
မွ ္ ားေ သာ ေ ြေေအမာြေ္ ပမာဏကို ေ ဖာကသည္တစ္္ီး တစ္ေ ယာကြ်ြေ္ းစီ၏ ေအကာြေ္ တစြွုခ်ြေ္ းစီအတတက္
ေ ကာ ္မ႐ွိြေြအ ဖစ္ ကုမၸဏီဘကမွသတမွတ္ားသည္
(အ ဖြေ္ ၊ အပိတၿပီးစီးေ အာြေ္ ေ ဆာင္ြေရကၿပီးသည္

ေအမာြေ္ အတိုြေ္ း (MT4

ာႏ ြေ္

MT5 ေအကာြေ္ မ်ား) တတြေ္

ေ အာ ္ဒါမ်ား) တစြွုခ်ြေ္ းစီအတတက္ တတကြ်က္ေ ပးအပ ပသားမည္

ဖစသ ည္. မၿပီးမ ပတ္ေ သးေ သာ အၿပီး ပတမပိေတရသးေ သာ ေ အာ ္ဒါမ်ားမပါဝြေပါ.
၇-၁-၁။ ကုမၸဏီမ မိတဆက္သ ပားေူ၏ သ ကာ ္မရငအာား အဆင္ ၃ဆင္ သ ပၚသအ ျခခ၍သ ပားေည္။
Mitsui Markets Ltd.
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အဆင္ တစ္ - တိုကရိုံက္ တဆြဲသ ဆာင္ာားသ ော သ ဖာကသည္်ာား အတတက္ ၁၀၀% သ က္ ာမရင္



အဆင္



အဆင္ ေုား -ဒုတိယအဆင္ IB သ ကာ ္မရင္၏ ၅%

စ္- တိုကရိုံကကဆြဲသ ဆာင္သ ော မိတဆက္သ ပားေူ (IB) သ ကာ ္မရင္၏ ၁၅%

၇-၁-၂။ သ ကာ ္မရငာ် ားကို အပု ဒ
ိ ္ ၇-၂

င္ ၇-၃

င္ အညီ တတကခ်ကၿပီား သ ပားသ ခ်မည္။

၇-၂။ ရရိ သ ော သ ဖာကသည္်ာားအာားလုား အတတက္ မိတဆက္သ ပားေူ၏ သ ကာ ္မရငကိ ုံ ၂၄ နာရီလ်င္ တစႀကိမ္ စုသ ပါင္ ား၍
သ ပားသ ခ်မည္။
၇. ေ. အက်းေိ ်ိဳ ဆာြေ္ ေ ကာ ္မ႐ွိေြေအၾကာြေ္ း မိတဆက္:
၇.

ေ.

၁.

"ဆြေ္ ေအကာြေ္ "တတြေ္

ေ ဖာကသည္ေ ရာြေ္ းဝယ္ေ သာ

ဆယဆြေ္ ေ ကာ ္မ႐ွိြေရ႐ွိိမည္ ဖစသ ည္.

ေအရာြေ္ းအဝယတစြွုအတတက္

(ေ အာ ္ဒါ ဖြေ္ ၿပီးေ နာက္

lotတစြွုလ်ြေ္

ေ အာ ္ဒါ ပနပတ
ိ ၿပီးသည္

ေအရာြေ္ းအဝယ္ ဖစရပါမည္). "ဆြေ္ ေအကာြေ္ " အတတက္ အနည္ းဆံ ု းရ႐ွိိာႏ ိ ုြေည
မ ္ အက်းေိ ်ိဳ ဆာြေ္ေ ကာ ္မ႐ွိြေြမာ
၁ဆြေ္

ဖစပါသည္. ေ အာ ္ဒါအ ဖြေ္

ာႏ ြေ္

အပိတသည္ ၅၉ခပိြေ္်ိဳ ထကပိွုမ်ားတ ပမာဏ ဖစရပါမည္. ေ ကာ ္မ႐ွိပ ြေတကရာတတြေ္

ထိေ
ု အာ ္ဒါအ႐ွိံ ု း အာႏ ိ ုြေ္ ာႏ ြေ္ မသကဆိွုြေပါ.
၇.ေ.၂.

"မိက
ု ြ႐ွိိုေအကာြေ္ "တတြေ္

ေ ဖာကသည္ေ ရာြေ္ းဝယ္ေ သာ

၈ေ၀ဒၚလာအထိ

ေအရာြေ္ းအဝယတစြွုအတတက္

ေ ကာ ္မ႐ွိြေရ႐ွိိာႏ ိ ြေ
ု ည
မ ္ ဖစသ ည္.

ေ ရာြေ္ းဝယ္ေ သာအမ်းအစားအလိ
ိ ်ိဳ
ုကကကာ ခားၿပီး

ထိဇ
ု ယားကို

(ေ အာ ္ဒါ ဖြေ္ ၿပီးေ နာက္ ေ အာ ္ဒါ ပနပတ
ိ ၿပီးသည္
အနည္ းဆံ ု းရ႐ွိိာႏ ိ ုြေည
မ ္

lotတစြွုလ်ြေ္

(ေ ကာ ္မ႐ွိြေရ႐ွိိာႏ ိ ြေ
ု ႈမ မာ
တတြေ္ေ ဖာ ္ ပထားပါသည္.

www.fbs.com

ေအရာြေ္ းအဝယ္ ဖစရပါမည္). "ဆြေ္ ေအကာြေ္ " အတတက္

အက်းေိ ်ိဳ ဆာြေ္ေ ကာ ္မ႐ွိြေြမာ ၁ဆြေ္

ဖစပါသည္. ေ အာ ္ဒါအ ဖြေ္

ာႏ ြေ္

အပိတသည္

၅၉ခပိြေ္်ိဳ ထကပိွုမ်ားတ ပမာဏ ဖစရပါမည္. ေ ကာ ္မ႐ွိပ ြေတကရာတတြေ္ ထိေ
ု အာ ္ဒါအ႐ွိံ ု း အာႏ ိ ုြေ္ ာႏ ြေ္ မသကဆိွုြေပါ.
၇.

ေ.

၁.

"စံေအကာြေ္ "

ေအရာြေ္ းအဝယတစြွုအတတက္
ေ အာ ္ဒါ ပနပတ
ိ ၿပီးသည္

ာႏ ြေ္

lotတစြွုလ်ြေ္

သုည

ေအကာြေ္ တို႔တတြေ္ ္

spread

၁ေ၀ဒၚလာ

ေ ဖာကသည္ေ ရာြေ္ းဝယ္ေ သာ

ေ ကာ ္မ႐ွိြေရ႐ွိိမည္ ဖစသ ည္.

(ေ အာ ္ဒါ ဖြေ္ ၿပီးေ နာက္

ေအရာြေ္ းအဝယ္ ဖစရပါမည္). "ဆြေ္ ေအကာြေ္ " အတတက္ အနည္ းဆံ ု းရ႐ွိိာႏ ိ ုြေည
မ ္

အက်းေိ ်ိဳ ဆာြေ္ေ ကာ ္မ႐ွိြေြမာ

၁ဆြေ္

ဖစပါသည္.

ေ အာ ္ဒါအ ဖြေ္

ာႏ ြေ္

အပိတသည္

၅၉ခပိြေ္်ိဳ ထကပိွုမ်ားတ

ပမာဏ ဖစရပါမည္. ေ ကာ ္မ႐ွိပ ြေတကရာတတြေ္ ထိေ
ု အာ ္ဒါအ႐ွိံ ု း အာႏ ိ ုြေ္ ာႏ ြေ္ မသကဆိွုြေပါ.
၇. ေ. ၄. "အကန္႔သတမေအကာြေ္ "တတြေ္ ေ ဖာကသည္ေ ရာြေ္ းဝယ္ေ သာ ေအရာြေ္ းအဝယတစြွုအတတက္ lotတစြွုလ်ြေ္
ေ၅ဒၚလာ

ေ ကာ ္မ႐ွိြေရ႐ွိိမည္ ဖစသ ည္.

(ေ အာ ္ဒါ ဖြေ္ ၿပီးေ နာက္

ေ အာ ္ဒါ ပနပတ
ိ ၿပီးသည္

ေအရာြေ္ းအဝယ္ ဖစရပါမည္). "ဆြေ္ ေအကာြေ္ " အတတက္ အနည္ းဆံ ု းရ႐ွိိာႏ ိ ုြေည
မ ္ အက်းေိ ်ိဳ ဆာြေ္ေ ကာ ္မ႐ွိြေြမာ
၁ဆြေ္

ဖစပါသည္. ေ အာ ္ဒါအ ဖြေ္

ာႏ ြေ္

အပိတသည္ ၅၉ခပိြေ္်ိဳ ထကပိွုမ်ားတ ပမာဏ ဖစရပါမည္. ေ ကာ ္မ႐ွိပ ြေတကရာတတြေ္

ထိေ
ု အာ ္ဒါအ႐ွိံ ု း အာႏ ိ ုြေ္ ာႏ ြေ္ မသကဆိွုြေပါ.
၇. ေ. ၅. "ECNေအကာြေ္ "တတြေ္ ေ ဖာကသည္ေ ရာြေ္ းဝယ္ေ သာ ေအရာြေ္ းအဝယတစြွုအတတက္ lotတစြွုလ်ြေ္ ေေဒၚလာ
ေ ကာ ္မ႐ွိြေရ႐ွိိမည္ ဖစသ ည္. (ေ အာ ္ဒါ ဖြေ္ ၿပီးေ နာက္ ေ အာ ္ဒါ ပနပတ
ိ ၿပီးသည္
"ဆြေ္ ေအကာြေ္ "

အတတက္

အနည္ းဆံ ု းရ႐ွိိာႏ ိ ုြေည
မ ္

ေအရာြေ္ းအဝယ္ ဖစရပါမည္).

အက်းေိ ်ိဳ ဆာြေ္ေ ကာ ္မ႐ွိြေြမာ

၁ဆြေ္

ဖစပါသည္.

Mitsui Markets Ltd.
Address: 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efale, Vanuatu
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ေ အာ ္ဒါအ ဖြေ္

ာႏ ြေ္ အပိတသည္ ၅၉ခပိြေ္်ိဳ ထကပိွုမ်ားတ ပမာဏ ဖစရပါမည္. ေ ကာ ္မ႐ွိပ ြေတကရာတတြေ္ ထိေ
ု အာ ္ဒါအ႐ွိံ ု း

အာႏ ိ ုြေ္ ာႏ ြေ္ မသကဆိွုြေပါ.
၇. ၄

ဖြေ္ ေ စ်းာႏ ြေ္

တူညေ
ီ နကာ

ပိတ္ေ စ်းမာ ၅၉ခပိြေ္်ိဳ ေ အာက္ ေ လ်ာနည္ းၿပီး ေအရာြေ္ းအဝယပစၥည္ းကလည္ း

ေ စ်းတကကအခ်နတိစြွုတည္ းအတတြေ္ း

ေ ကာ ္မ႐ွိြေရ႐ွိိထားသည္

တၿပိြေတ်ိဳ ည္ းေ ရာြေ္ းဝယ္ားေ သာ

ကိစၥမ်ားတတြေ္ ကုမၸဏီေအနာႏ ြေ္

ေ အာ ္ဒါမ်ားအတတက္

ပါတနာ၏ မ႐ွိိုးေမ ဖာြေ္ ေ သာ လုပရ ပအျ ဖစသတတ
မွ ၿပီး

ရ႐ွိိထားေ သာ ေ ပး၇နရေ
ိ ွ သာ ေ ကာ ္မ႐ွိြေ္ေ ၾကးကို ပယဖ်ကပိွုင္ြေြြေ္ ႐ွိိပါသည္.
၇-၅။

ကုမၸဏီ

သ ဘာနပ္စီ
အ အစဥ္ ဥင္
ြ

ပါဝင္သ ော

သ ဖာကသသည္အကာင္ အတတက္

မိတဆက္သ ပားေူ၏

ပါတနာသ ကာ ္မရငသ ည္ အပု ဒ
ိ ္ ၇-၃ မရလဒ္၏ ၅၀% ရမည္ ျဖစပါေည္။
၇-၆။ စရသ ဖငမလိုသ ော သ ဘာနပ္်ာစ ား၏ သအရာင္ ားအဝသယအကာင္ (trading accounts)မ်ာားအတတက္ မိတဆက္သ ပားေူ ၏
သ ကာ ္မရငသ ည္ သ ဖာကသည္၏ ကိုယပုံ င
ိ ္သ ဖင ျဖင္

စရသ ဖင ထည ္တေင္ ားထာားသ ော

သ ဘာနသပ္ကာင္
မောလ်င္
အ

ရရိ မည္ ျဖစသ ည္။
၇-၇။

သ ဖာကသည္ြစ္သ ယာကြည္ ားမ

ရရိ သ ော

သ က္ ာမရငသ ည္

သ တာင္ ားဆို ျခင္ ားမျပဳလုပီ ၁ လမ ၆လ အတတင္ ားရရိ သ ော စုစသ
ု ပါင္

မိတဆက္သ ပားေူမ

သ ဖငထုတယူမုံ

ား သ ကာ ္မရင္၏ ၃၀% သ က်ာ ္တလနပါက

ထိသ
ု ကာ ္မရငအာား ကုမၸဏီမ ပယဖ်တ္ကခင္ ရိ ေည္။
၇-၈။ မိတဆက္သ ပားေူ၏ သ ဖာကသည္ြစ္သ ယာကြည္ ားမ ရရိ သ ော သ ကာ ္မရငပမာဏေည္ မိတ္ ္ဆက္သ ပားေူမ
ရရိ သ ော

သ ကာ ္မရင္

စုစသ
ု ပါင္ ား၏

၆၀%

သ က်ာ ္တလနပါက

မိတဆက္သ ပားေူရရိ သ ော စုစုသ ပါင္ ားသ ကာ ္မရင္၏ ၆၀% သ အာကသိုံ႔ ခ်န္ိ ျငိ သ
၇-၉။

မိတဆက္သ ပားေူ၏

သ ကာ ္မရငသ ည္

လစဥာရင္
ားမ
စ

သ ဖာကသည္အာားလုား၏

ထိသ
ု ကာ ္မရငအာား

ကုမၸဏီမ

ျပာင္ ားလြဲ ိ ုင သ ည္။
ပ်မ္ ားမ်

လကက်န္သ ဖင(average equity) ၏ ၅၀% ထက္သ က်ာ ္တလရနခင္ မရိ ပါ။ ပ်မ္ ားမ် အရုံားအျမတ္

အရုံားအျမတ္

တ
ု ၿပီား

တ
ု ၿပီား လကက်န္သ ဖငကို

သ အာကပါအတိုင္ ားတတကခ်ကပါေည္။

E

E- ပ်မ္ ားမ် အရုံားအျမတ္

ုတၿပီား လကက်န္သ ဖင

E1-လအစပိုင္ ားရိ

သ ဖာကသည္အာားလုား၏

အရဳားအျမတ္

E

1

2

 E2

,

သအကာင္ မ

တ
ဳ ၿပီား လကက်န္သ ဖင

E2-လကုဥ္ နြင္သ ဖာကသည္ အာားလုား၏ သအကာင္ မ အရဳားအျမတ္

တ
ဳ ၿပီား

လကက်န္သ ဖင
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၇-၁၀။ အပု ဒ
ိ ္ ၇-၁ တတငပါရိ သ ော သ က္ ာမရငသ ည္ ကုမၸဏီမ မိတဆက္သ ပားေူအာား သ ပားေည္ တစခုံတည္ ားသ ော
ဝန္သ ဆာသငခဖငော ျဖစပါေည္။ မိတဆက္သ ပားေူမ အျခာားဝန္သ ဆာငခမ်ာားကို သ တာင္ ားဆိုဖခင္ မရိ ပါ။
၇-၁၁။ မိတဆက္သ ပားေူ၏ သ ကာ ္မရငအာား သအမရိကန္သ ဒၚလာ (US dollars)

ျဖင္ ောသ ပားသ ခ်မည္ ျဖစၿပီား

မိတဆက္သ ပားေူ၏ သ ဖာကသည္်ာား သအကာင္ ၏ သ သဖငၾကား င္ မဆိုငါပ ။
၇-၁၂။

န
ဳ ္ ားသအေ(Fix Rate) အာားအေုား ျပဳထာားသ ော သ ဖာကသည္်ာား၏ သ က္ ာမရငကိ ုံ သ အာကပါအတိုင္ ား

တတကခ်ကပါေည္။ ထာားရိ သ ော“

န
ဳ ္ ားသအေ” ကို လကရိ သ သဖငစ်ား

သအရာင္ ားအဝယလုံပ္သ ော ပမာဏျဖင္ သ

ျမာကပါက

န
ဳ ္ ား ျဖင္ စာားၿပီား ရရိ သ ော သအ ျဖအာား

န
ဳ ္ ားသအသေက္ ာမရငကိ ုံရရိ

ိ င
ု ါပ ေည္။

၇-၁၃။ မိတ္ ္ဆက္သ ပားေူသအကာင္ မ သ ဖငအတေင္ ား၊ အထုတ္ ္ကို သ သဖငပားသ ခ်မဳစနဥ္ စြင္ အေုား ျပဳသ ော
အခ်နဇိယာား ျဖင္ သ ဆာရငရက္သ ပားပါေည္။ အကယ္၍ မိတဆက္သ ပားေူ၏ သ ဖာကသည္်ာားမ
ႀကိတင္
ဳ သ ဖင ျဖည္ ကဒ္(debit cards)/ သအၾတကား အေုား ျပဳဖခင္ ကဒ္(credit cards) မ်ာားအေုား ျပဳၿပီား
စရသ ဖငထည္ တေင္ ားခြဲသ ော သအကာင္ မ်ာားမ သ ကာ ္မရင္ ုံတယူခ်နအိာား လိုအပပါက
ကုမၸဏီမႀကိတသငအ
ဳ
ၾကာင္ ားၾကာားၿပီား အလုရပဖင္ ရက္ ၄၅ ရကအထိပိမ
ု ို ၾကာ ျမင္
၇-၁၄။ ထူား ျခာားသ ော သအ ျခသအနမ်ာားတတင္ ကုမၸဏီမ IB ရရိ

ိ ုငါပ ေည္။

ိ ုငည္ သ ကာ ္မရင္ ုံတယူ ျခင္ ား

နည္ ားလမ္ ားကို တစဘကသတ္ ဆုား ျဖတပိုံရငခင္ ရိ ေည္။
၇-၁၅။ ယခု သေဘာတူညခ
ီ ်က္ အပု ဒ
ိ ္ ၁၀-၃ အရ မိတဆက္သ ပားေူ၏ သ ကာ ္မရငာ် ား
ကုမၸဏီမ ျပငဆင္သ

င္

ဝန္သ ဆာငခမ်ာားကို

ျပာင္ ားလြဲဖခင္ ရိ ေည္။

၇.၁၆.ေ ဖာကသေည္အကာြေ္ မာ

စာရြေ္ း႐ွိိေ ြေ

ပံ ေ
ု သ ဖပ စသားတ႔

ေအ ခေအန,ေ ဖာကသေည္အကာြေ္ တစြွုမာ

ေအရာြေ္ းအ၀ယလွုပ္ေ နရြေ္ း
သူ႕စာရြေ္ းရိေ ြေဟာ

အတိုးေအလ်ာ႔မရိေ တာ႔ဘပံ ုေ သ ဖပ စသားရြေ္

ဆံ ု းရႈ ံ းမႈအတတက္

ကုမၸဏီက

ေ လ်ာ ္ေ ပးဖိုေ႔ ြေကို ပမာဏတစြွုသးီ သန္႔သတ္
မတ္ ပီး ပါတနာေ ကာ ္မရြေအျ မတ္ေ ြေစုစေ
ု ပါြေ္ းထက ာႏ ႈတယူ ပီး အဒီေ န႔မာပ စိက
ု ္ေ ပးတသားမာပါ.

၈။ ေခ်န္ကမလသတ္တ္
ြ် ္
ွ က
၈-၁။ ကုမၸဏီ website တတင္ မိတဆက္သ ပားေူမ စတငလက္ သေဘာတူလကခၿပီားပါက ယခု သေဘာတူညခ
ီ ်ကစတင္
အက်ားဝငသ
ဳ ည္။
၈-၂။ ယခု သေဘာတူညခ
ီ ်က္၏ အက်ားဝင္
ဳ သ ော ကာလမာ သေဘာတူလကခၿပီားေည္ အခ်နိ ွ ၁၂ လျဖစသ ည္။ လိုအပပါက
လကွတ္ိုံားရန္ ကုမၸဏီမ အခ်သန
ိ ရြား သ တာင္ ားဆို ိ င
ု သ ည္။
၈-၃။ ေတွတကာလ မတိုငီ ရက္ ၃၀ ႀကိတငၿ
ဳ ပီား

စဘကလုံားမ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား ရ ပဆိ ုံင္ ားရန္ မဆုား ျဖတပါက

ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကသည္ သ ဖာ ္ ျပထာား ျခင္ ားမရိ ေည္ အခ်နကိာကအထိ အက်ားဝငသ
ဳ ည္ဟုံ တိုား ျမင္ မတယူ ိ င
ု သ ည္။

၉။ အျမ်မျ္လင္ျမထမ်ားသည္ျျ စြပ် မ်ား
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၉-၁။ သ မ်ာ ္လင္ မထာားေည္
အာားလုား ျဖစ္သ စ

ျဖစရပ်ာားသ ၾကာင္

လုပ္သ ဆာငရန္

ပ်က္ကကကပါက

ယခု သေဘာတူညခ
ီ ်ကပါအခ်က်ာားအာား တစစတ
ိ ြ စပုံိ ္င္ ား ျဖစ္သ စ၊
စဘကလုံားမ

ဆူပအ
ူ ုၾတကမုံမ်ာား၊

အျပည္ ျပည္ဆိုံငာရ

ဖစကဖက္ ျခင္ ားမ်ာား၊

သ သဖငစ်ား

ထိန္ ားခ်ပ္ဳ ျခင္ ား၊

ဒဏရုံိ က္ ျခင္ ား၊

န
ဳ ္ ား

ေဘာသဝဘားအ ရ
ၱ ာယ်ာား၊

ဘာောသ ရား

သ မ်ာ ္လင္ မထာားေည္

တာဝနရိ ပါ။

အစိားု ရ

( ျပက္ည္ြင္ ား

လုပ္သ ဆာငခက
် ်ာား-

ျပည္သူပိင
ု မ
ိသ ္ ား ျခင္ ား၊

စဥ္ ားမ်ဥ္ ားမ်ာား

င္

စဘက္

ပဋိပကၡမ်ာား၊

စစစပမ
ြဲ ်ာား၊

အကန္႔အေတရိ

ျခင္ ား၊

သ ဖငတနဖုံိ ားသ လ်ာ႔ခ်ျခင္ ားမ်ာား၊
ဆ ၵမပါေည္

အျခာား

ျဖစရပ်ာား)။

၉-၂။ အထက္သ ဖာ ္ ျပပါ သ မ်ာ ္လင္ မထာားေည္

ျဖစရပ်ာား ႀကဳသ တတ႔ရေည္ ဘကွေူေည္ အျခာားတစဘကသိုံ႔

အဆိုပါ ျဖစရပ်ာား ျဖစၿပီား ၅ ရကအတတင္ ား ထိသ
ု အၾကာင္ ားအရာမ်ာားအာား စာသ ရားောား သအၾကာင္ ားၾကာားရမည္။
၉-၃။ သ ဖာ ္ ျပပါ

ျဖစရပ်ာား ျဖစသ ည္

တိုင္ ား ျပည္ဘကွ

ေကဆိုံငရာအဖဖြဲ ႔အစည္ ား ေု ႔
ိ အာဏာပိုင္ တစခုံခု၏

အတည္ ျပဳခ်ကအာား မျဖသစန ရယူသ ဖာ ္ ျသပပားရမည္။ တစဘကသိုံ႔ အခ်နိ ီွ အေိသ ပားရန္ ပ်က္ကကကခြဲပါက ထိပ
ု ါတီ၏
တာဝနာ် ားအာား သ ပါသ လ်ာစဥ္ ားစာားမည္ဟုတပါ။
၉-၄။

စဘကစလုားမ ကတိတာဝနာ် ားအာား ထမ္ ားသ ဆာငရန္ ၆လထက္သ က်ာ ္တလနပက္် ကကကပါက ယခု သေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား

ဖ်ကသိမ္ ားၿပီားၿပီဟု မတယူ ိ ုင သ ည္။

၁၀။ ေ ခမ်ား စည္ျ်ားကမ္ျ်ားခ်ကမ် ်ား
၁၀-၁။

သ ဖာကသည္

င္

မိတဆက္သ ပားေူအၾကာား

အျငင္ ားဖပာားမဳ

တစစုံတစရာ

ျဖရစပာားခြဲပါက

ကုမၸဏီ၏

ဆုား ျဖတခ်ကသည္ အတည္ ျဖစသ ည္။
၁၀-၂။

တစဘကဘကွ

သေဘာတူခ်ကပါအခ်က်ာား

ျပည္ စုရနပက္် ကကကပါက

တာဝန္ဝတၱရာားမ်ာားမ ကင္ ားတလတည္ဟုတသလို တာဝနကင္ ားေည္
၁၀-၃။

မိတဆက္သ ပားေူေည္

ကုမၸဏီမ

သေဘာတူလကခရမည္။ မိတဆက္သ ပားေူမ

ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကပါ

ျငင္ ားဆိုခ်ကဟုံ ေတွတည္ ျဖစသ ည္။

အခ်႕ေတ
ိ ဳ
ွတခ်က်ာားအာား

ျပငဆ င္ာားေည္

အျခာားတစဘကွ

အခ်သန
ိ ရြား

ျပငဆ ရငခင္ ရိ သ ၾကာင္ ားကို

သေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား ဖတရဳသွ လလာရန္ တာဝနရိ သ ၾကာင္ ား

လကခရမည္။
၁၀-၄။ သ အာကပါအခ်က်ာားအာား စာသ ရားောား သအၾကာင္ ားၾကာား ျခင္ ားအျဖစသတွတ္

ိ ုင သ ည္-

၁၀-၄-၁။ အီားသ မားလ္ (email) ၊
၁၀-၄-၂။ ပမ
ု န္ သ ခ်ာစာ ၊
၁၀-၄-၃။ ကုမၸဏီ website ၏ “ ကုမၸဏီေတင္ ားမ်ာား” က႑မ သ ၾကျငာခ်က်ာား
၁၀-၅။ ကုမၸဏီမ မိတဆက္သ ပားေူ၏ ဆက္ကသယရန္ အခ်ကအလက်ာား (contact information)အာား အေုား ျပဳမည္ ျဖစသ ည္။
ဥပမာ- လိပစာ၊ အီားသ မားလ္(email)အစရိ ေည္ြိုံ႔ င္

မတပုံတငသ ည္ အခ်ကလက္ ေို႔ မိတဆက္သ ပားေူမ သ နာကဆုံား

သ ပားပိ႔
ု ခြဲေည ္ ဆက္ကသယရန္ အခ်ကအလက်ာား(contact information)။
၁၀-၆။ မည္သည္ ေတင္ ားစကာားမဆို ( စာရြကစာတမ္ ားမ်ာား၊ ေတိသ ပားစာမ်ာား၊ သ ၾကာ ျငာခ်က်ာား၊ အတည္ ျပဳခ်က်ာား၊
မတြမ္ ားမ်ာား၊ အစရိ ေည္ ) မိတဆက္သ ပားေူမ လကခရရိ ေည္ဟုံ မတယူမည္ ျဖစသ ည္။
၁၀-၆-၁။ အီားသ မားလ္ ပိ႔
ု ၿပီား ၁ နာရီသ နာကပိုံ ္င္ ား၊
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FBS ပါတနာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္
၁၀-၆-၂။ ပုမန္သ ခ်ာစာ ပု ႔
ိ ၿပိား ၇ ရက္သ နာကပိုံင္ ား၊
၁၀-၆-၃။ ကုမၸဏီ website တတင္ ေတင္ ားအခ်ကအလက်ာား လႊင ္တငၿပီား ၁ နာရီသ နာကပိုံင္ ား။

၁၀-၇။ မိတဆက္သ ပားေူမ မတပုံတငၿပီား ၅ ရကအတတင္ ားသ ပားပို႔ထာားသ ော မိမိ၏ ဆက္ကသယရန္ အခ်က်ာား(contact
information)

သ

ျပာင္ ားလြဲပါက

အေိသ ပားသအၾကာင္ ားၾကာားစာအာား

ကုမၸဏီေု႔
ိ
အီားသ မားလ္(email)၊

သအၾကာင္ ားၾကာားရန္
ပမ
ု န္

သ ခ်ာစာ

တာဝနရိ ေည္။

ေု ႔
ိ မဟုတ္

အျခာား

အာမခ ိ ုင္သ ောမည္သည္ ဆက္ကသယ္သ ရားနည္ ားလမ္ ား ျဖင္ မဆို သအၾကာင္ ားၾကာား ိ ုင သ ည္။
၁၀-၇-၁။ အခ်ကအလက်ာားအာား အခ်နိ ီ သီ ပားပိ႔
ု ရမည္။
၁၀-၇-၂။ အခ်ကအလက်ာားအာား မိတ္ ္ဆက္သ ပားေူကိုယြိုံင္ သ ပားပိ႔
ု ရမည္။
၁၀-၈။

စဘကလုံားမ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား ဖ်ကသိမ္ ားရ နအ တတက္ တစဘကအဖဖြဲ႔အာား ရက္ ၃၀ ႀကိတငၿ
ဳ ပီား တစဘကသတ္

သ တာင္ ားဆို ိ ုင သ ည္။
၁၀-၉။ တစဘကဘကွ အျခာားတစဘက္၏ စည္ ားကမ္ ားေတွတခ်က်ာားအာား ခ်ု ိ ဳ ားသ ဖာကခြဲပါက ေု ႔
ိ မဟုတ္ လကရိ
ဥသပဒမ်ာားသ ပၚမူတည္ပါက အျခာားတစဘကွ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား ဖ်ကသိမ္ ားရ နအ တတက္ တရာားမ်တဖစာ ဆုား ျဖတ္

ိ ုင သ ည္။

၁၁။ မတ္ဆက္အျပ်ားသမ ယခိုအသဘမတ္ညီခ်က္မ်ား လကြအ
ံ ျၾကမင္ျ်ားေတ္ည္ျ ပဳ ပါက၁၁-၁။ သေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား ဖတရဳၿွ ပီားနာားလသည္သဘာသ ပါကပါေည္။
၁၁-၂။ သေဘာတူညခ
ီ ်ကပါ စည္ ားကမ္ ားေတတ
ွ ခ်က်ာားအာား အျပည္ အဝနာားလည္ၿပီား လကခပါေည္။
၁၁-၃။ မိတဆက္သ ပားေူ၏ ယခုသေဘာတူညခ
ီ ်ကအာား လကခမဳကို မည္သည္ သအ ျခသအနမ တာားဆီားဖခင္ မရိ ။
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