ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၅/၂၀၁၇
၁၃၇၈ ခနှစ်၊ တန်ခးူ လဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၇ ခနှစ၊် မတ်လ ၃၁ ရက်)
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန

ထူ ထာင်ြခင်းနှင့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်တိ ့ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်
ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈၄ အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍
အာက်ပါစည်းမျဉ်းကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည် နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
အမည်
၁။

ဤစည်းမျဉ်းကိ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်ဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းဟ

ခ တွင် စရမည်။
အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၂။

ဤစည်းမျဉ်းပါ

စကားရပ်များသည်

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများဥပ ဒပါအတိင်း

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိ ့ြပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်
သက် ရာက် စရမည်(က)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ဆိသည်မှာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ စီးပွား ရးနှင့်
ကး ရးဆိင်ရာ

တာဝန်ရှိမများကိ ဖာ်ြပသည့်

ငွ ရး

သတင်းအချက်အလက်ကိဆိသည်။

ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် အဆိပါပဂ္ဂုိ လ်၏ အာမခ ပးမများ၊ ယခင် ချး ငွြပန်လည် ပးဆပ်
မမှတတ
် မ်း၊ အများြပည်သသ
ူ ရ
ိ ိှ စရန် ထတ်ြပန်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ
နှင့်

ငွ ချး ပးရန်ထိက်တန်သူြဖစ် ကာင်း

ဆးြဖတ်နင်
ိ သည့်

သတင်းအချက်

အလက်များ ပါဝင်သည်။
(ခ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန ဆိသည်မာှ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများဥပ ဒ
ပဒ်မ ၂၊ ပဒ်မခွဲ (ဗ)တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိထားသည့်အတိင်းြဖစ်သည်။
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(ဂ)

ချး ငွဆိင်ရာမှတ်ပတင်လပ်ငန်းဌာန ဆိသည်မှာ လပ်ငန်းများနှင့် ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦး
ချင်းစီ၏

ကး မီသတင်းအချက်အလက်များကိ

တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းများထသိ ့

ငွ ရး ကး ရး ကီး ကပ်စစ် ဆးရန်

ပ့ပးိ ပးရန်အလိ ့ငှာ

တည် ထာင်ထား သာ

သတင်းအချက်အလက်များ မှတ်ပတင်သည့် လပ်ငန်းဌာနကိဆိသည်။
(ဃ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ(CRA)
ချး ငွအစီရင်ခစာနှင့် အြခားဆက်စပ်ဝန် ဆာင်မများအပါအဝင်
အချက်အလက်များ

ကာက်ယြူ ခင်း၊

စစည်းြပုစြခင်းနှင့်

ဆိသည်မှာ
ချး ငွသတင်း

ထပ်ဆင့်ြဖန် ့ ဝြခင်း

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းကိဆိသည်။
(င)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ (CRSPs) ဆိသည်မှာ
ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ

ဆာင်ရွက်ရန်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ချး ငွ (Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်ခ
သည့် ကမ္ပဏမ
ီ ျား သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂလက
ိ
ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန သိ ့မဟတ်
ချး ငွဆင်
ိ ရာမှတပ
် တင်လပ်ငန်းဌာနစသည့်

ဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းထားသည့်

အဖွဲ ့

အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ကိဆိသည်။
(စ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ် (CRS) ဆိသည်မာှ

ချး ငွသတင်း

ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်အတွက် ငွ ရး ကး ရး
အဖွဲ ့အစည်းများအ ကား

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ လဲလှယ်ဖလှယ်နိင်

သည့် အဖွဲ ့အစည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် စသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ၊ နည်းပညာနှင့်
သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည့် စနစ်ကိဆိသည်။
(ဆ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းလိင်စင်

ဆိသည်မာှ

စီးပွား ရးလပ်ငန်း

ဆိင်ရာ ချး ငွ (Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်ခသည့် ကမ္ပဏ၊ီ
ပဂ္ဂလိက ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနအပါအဝင်
ဌာနထူ ထာင်၍

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွကခ
် ျက်များကိ

ဆာင်ရွက်ရန် ဗဟိဘဏ်က ခွင့်ြပုသည့် လိင်စင်ကိဆိသည်။
(ဇ)

ချး ငွအစီရင်ခစာ ဆိသည်မာှ

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူ

များကထတ်ြပန်သည့် အစီရင်ခစာကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် ငွ ရး ကး ရး
ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများအား သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်
အလက်များ၊ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ ချး ငွ၊
အချိနဆ
် င်
ိ း ပး ချမများအပါအဝင်

ငွ ရး ကး ရးက

စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။

သိ ့

ကး မီနှင့်

ပးရန်တာဝန်များနှင့်
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(ဈ)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ ဆိသည်မာှ
စာချုပ်တစ်ရပ်ချုပ်ဆထားြခင်
ိ
း သိ ့မဟတ်

ငွ ချးငှားသူနှင့်

ချး ငွ

ချး ငွ လ ာက်လာကိ လက်မတ
ှ ် ရးထိး

တင်ြပထားြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားတရားဝင်ကိစ္စရပ်တစ်ခခကိ ဆာင်ရွက်ထားြခင်း
ကာင့် ယင်းတိ ့၏ သတင်းအချက်အလက်သည်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါရှိ န သာ သိ ့မဟတ် ပါရှိနိင် သာ လူပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး
သိ ့မဟတ် ဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းထားသည့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိဆိသည်။
(ည)

စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ချး ငွ(Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်
ခသည်က
့ မ္ပဏီ ဆိသည်မာှ စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ခမှတစ်ခသိ ့
တစ်ဦးတည်းပိင်လပ်ငန်းများ၊ ဖက်စပ်လပ်ငန်းများနှင့်

ငွ ချးငှားရာတွင်

ကာ်ပိ ရးရှင်းလပ်ငန်း ကီး

များအပါအဝင် ချး ငွအဆင့်ကိ အမှတ် ပးအကဲြဖတ်ြခင်း၊ ချး ငွဆးရးနိင် ြခကိ
စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ကန်သွယ်မ ချး ငွထတ် ချးရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်
များြဖင့် ဆာင်ရွက်သည့် ကမ္ပဏက
ီ ဆိ
ိ သည်။
(ဋ)

ချး ငွအစီရင်ခ စာတွင ်ပါဝင်သည့်

ဆန် ့ကျင် ဆာင်ရွက်ြခင်း

ဆိ သည်မှာ

အချက် အလက် မ ျားအ ပ

အ ြခခ၍ သာ် လ ည် း ကာင် း ၊

အချက် အလက် များ ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း

ချး ငွသတင်း
ချး ငွထတ် ပးရန်

ြငင်းဆိြခင်းကိ ဆိသည်။
(ဌ)

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ ဆိသည်မာှ (၁) ဘဏ်များနှင့် ဘဏ်မဟတ် သာ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊
(၂)

ချး ငွကိ ပစတစ်မျိုးမျိုးြဖင်ထ
့ တ် ချး ပီး

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသိ ့

သတင်းအချက်အလက်များ ပး န သာ အြခားအဖွဲ ့အစည်းများ၊
(၃)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ် နသူများနှင့် သတင်းအချက်
အလက်မ ဝသည့် သ ဘာတူညီချက် ချုပ်ဆိထား ပီး

ချး ငွသးစွဲသူများ၏

ငွ ချးရန် ထိက်တန်မကိအကဲြဖတ်ရန်အတွက် သက်ဆင်
ိ သည့် သတင်းအချက်
အလက်ကိ ရယူအသးြပုသည့် တတိယပဂ္ဂိုလ်များ၊ နှင့်
(၄) ဗဟိဘဏ်က အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့်သတ်မတ
ှ သ
် ည့် အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ်။
(ဍ)

သ ဘာတူညီချက်

ဆိသည်မှာ

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားက

ယင်းတိ ့၏ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ သတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခသည့်
စနစ်အတွငး် သိ ့ ထည့်သွင်းြခင်းကိ သ ဘာတူ ကာင်းစာြဖင့် လက်မတ
ှ ် ရးထိးထား
သည့် ခွင့်ြပုချက်ကိဆိသည်။

4
(ဎ)

အြပုသ ဘာမ ဆာင်သည့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

ဆိသည်မှာ

ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူနှင့်သက်ဆိင်သည့် လူမွဲခယူြခင်း၊

ငွ ရး

ကးကျန်များ

နှင့် ပျက်ကွက်မများ စသည့်အ ြခအ နများပါဝင်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိ
ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် အြခားတရားဝင်ဇစ်ြမစ်များ သိ ့မဟတ် တရားရးများမှ
ရရှသ
ိ ည့်

စီရင်ချက်များ၊

ကး မီအတွက်

အာမခအြဖစ်

ပိင်ဆင်
ိ ပစ္စညး် များ၊ တရားစွဲဆိြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

လက်ဝယ်ထားရှိသည့်
ဖာ်ြပချက်များ ပါဝင်

သည်။
(ဏ) အြပုသ ဘာ ဆာင်သည့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

ဆိသည်မှာ

ငွ ရး

ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့် မီရှင်များအ ကား ပဋိညာဉ်အရ လိက်နာ
ဆာင်ရွက်ရမည့်

အချက်အလက်များ

ဝန် ဆာင်မရယူသူ၏

အကျုးဝင်သည့်

သတင်းအချက်အလက်ကဆိ
ိ သည်။

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ
ယင်းစကားရပ်တင
ွ ်

အာမခချက် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် အ ပါင်ပစ္စညး် ပးြခင်း၊ ရရန်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားနှင့်

ပးရန်

တာဝန်များ၊ ြပန်လည် ပးဆပ်မည့် နည်းလမ်းများ၊ ချး ငွပမာဏ၊ ချး ငွလက်ကျန်
စသည်တိ ့နှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့် အ သးစိတအ
် ချက်အလက်များပါဝင်သည်။
(တ) အသးြပုခွင့်ရှိသူများ ဆိသည်မှာ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနတွင် စစည်း

ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူအသးြပုခွငရ
့် သ
ိှ ည့် ပဂ္ဂိုလ်များကိ
ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူများ၏ ဝန်ထမ်းများ၊
ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနများ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဗဟိဘဏ်က သတ်မတ
ှ ်
ပးထားသည့် ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည်။
အခန်း(၂)
ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဗဟိဘဏ်၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ
၃။

(က) ဗဟိဘဏ်သည် အာက်ပါတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်(၁)

ြမန်မာနိင်ငတွင်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းမူဝါဒကိ ချမှတအ
် ကာင်အထည်

ဖာ်ြခင်းနှင့် စာင့် ကည်စ
့ စ် ဆးြခင်း၊
(၂)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်း
သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(၃)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းလိင်စင်တင
ွ ် ပါရှိရမည့် စည်းကမ်း
ချက်များနှင့် ကန် ့သတ်ချက်များချမှတြ် ခင်း၊
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(၄)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဗဟိဘဏ်က ထတ်ြပန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊
အမိန် ့များ၊ ညန် ကားချက်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် လမ်းညန်ချက်များ
ကိ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင်

ပါဝင်သူများက

လိက်နာမ ရှိ မရှိ စာင့် ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊
(၅)

ချး ငွအချက်အလက်အစီရင်ခသည့် ကမ္ပဏီများနှင့်
အလက်ဌာနများက

ပ့ပးိ ပးသည့်

ချး ငွသတင်းအချက်

ဝန် ဆာင်မများကိ

စဉ်ဆက်မြပတ်

ဆာင်ရွက်နိင်မည့် ြပည့်စလ လာက် သာ နည်းလမ်းများချမှတ် ဆာင်ရက
ွ ်
ထားြခင်း ရှိ မရှိ ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်း၊
(၆)

စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ချး ငွ(Commercial

Credit)

အချက်အလက်

အစီရင်ခသည့် ကမ္ပဏမ
ီ ျားနှင့် ပဂ္ဂလက
ိ
ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနများ
တွင် ပါဝင် ဆာင်ရက
ွ လ
် ာ စရန် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများကိ ညန် ကား
ြခင်းနှင့်

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းမဟတ် သာ

အဖွဲ ့အစည်းများကိ

အား ပးြခင်း၊
(၇)

ဆးရးနိင် ြခကိ သတ်မတ
ှ ် ဖာ်ထတ်ရန်နင
ှ ့် အဆိပါဆးရးနိင် ြခများကိ ြဖရှငး်
ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန် လ လာက်သည်မ
့ ဝ
ူ ါဒများ၊ တာဝန်ခ ဆာင်ရက
ွ မ
် နှင့် လပ်ထး
လပ်နည်းများ ချမှတ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခ
ြခင်းစနစ်တင
ွ ် ပါဝင်သမ
ူ ျားကိ ညန် ကားြခင်း၊

(၈)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်တင
ွ ် ပါဝင် ဆာင်ရွက်သူ
များအား စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များချမှတ်ြခင်း၊

(၉)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ကီး ကပ်
စစ် ဆးြခင်း။

(ခ)

ဗဟိဘဏ်သည်
ကိ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သူများ

ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့်

အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ

ကပ်မတ်ကပ
ွ က
် ြဲ ခင်းြဖင့်

ချး ငွသတင်းအချက်

ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

လ လာက် သာ

အရင်းအြမစ်များရရှိ စမည့် လိအပ် သာနည်းလမ်းများ ချမှတြ် ခင်းနှင့်

ကီး ကပ်

စစ် ဆးမ မူ ဘာင်တစ်ရပ်ကိ ထူ ထာင်ရမည်။
(ဂ)

ဗဟိဘဏ်သည် ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ သိ ့မဟတ်
သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ သိ ့မဟတ် အသးြပုသူများထမှ ချး ငွသတင်း
အချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အချိန်မ ရွး
ရယူနိင်သည်။
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(ဃ) ဗဟိဘဏ်သည်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန၏

အစရှယ်ယာရှင်များအ ပ

ကန် ့သတ်ချက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ပါက လမ်းညန်ချက်များ ထပ်မထတ်ြပန်နိင်သည်။
(င)

ဗဟိဘဏ်သည် ြမန်မာနိင်ငတွင်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်

ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် ထိ ရာက်မနှငလ
့် ြခုစိတခ
် ျရမကိ ခိမး် ြခာက်လာနိင် သာ အချက်
တစ်ရပ်ရပ် တွ ရှ့ ပ
ိ ါက လိက်နာရန်ချမှတထ
် ား သာ ဗဟိဘဏ်၏စည်းကမ်းသတ်မတ
ှ ်
ချက်များနှင့် ကန် ့သတ်ချက်များကိ ြပာင်းလဲနင်
ိ သည်။
(စ)

ဗဟိဘဏ်သည် ြမန်မာနိင်င၏ ချး ငွ ဈးကွက်တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် န ကာင်း
သိရသ
ိှ ည့် သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူများကိ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ထပ်တးပါဝင်
ိ
ခင
ွ ြ့် ပုနိင်သည်။
(ဆ)

စည်းမျဉ်းအပိဒ် ၃၊ အပိဒ်ခွဲ(စ) အရ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်း

စနစ်တွင် ထပ်တိးပါဝင်ြခင်းအတွက် ဗဟိဘဏ် သိ ့မဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာ
ကပ်မတ်ကွပ်ကဲသူက လမ်းညန်ချက်များ ထပ်မထတ်ြပန်နိင်သည်။
(ဇ)

ဗဟိဘဏ်သည်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်နှင့်

စပ်လျဉ်း၍ သီးသန် ့အသိ ပးချက် စပစတစ်ရပ်ကိ သတ်မတ
ှ ် ပးရမည်။ ယင်းစ
ပစတွင် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွငအ
့် ရးနှင့် ယင်းတိ ့
ကိ

အသိ ပးရမည့်

သတင်းအချက်အလက်ြဖန် ့ ဝြခင်း၊

စာရင်းအင်းြပုစြခင်း၊

ကာက်ယူစစည်းြခင်းဆိင်ရာ အဓိကအချက်အလက်များပါဝင်ရမည်။
(ဈ)

ဗဟိဘဏ်သည်
ဆိင်ရာ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနများနှင့်

စီးပွား ရးလပ်ငန်း

ချး ငွ(Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်ခသည့် ကမ္ပဏမ
ီ ျားမှ

အချက်အလက်များကိ အခမဲရ
့ ယူနင်
ိ ပီး ယင်း၏ ဘဏ်လပ်ငန်း ကီး ကပ်စစ် ဆး ရး
လပ်ငန်းနှင့် စာရင်းအင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းများတွင် အ ထာက်အကူြဖစ် စရန် အသးြပု
ရမည်။
(ည)

ဗဟိဘဏ်သည်
လြခုမနှင့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်၏ ထိ ရာက်မ၊

ယ ကည်စတ
ိ ခ
် ျရမတိ ့ကိထိနး် သိမး် ရန်

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

ယင်း၏ ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်း

ဆာင်ရွက်ရာတွင် မည်သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အစီရင်ခြခင်းစနစ်မှြဖစ် စ အချက်အလက်များရယူခွင့်ရှိသည်။
(ဋ)

ဤစည်းမျဉ်းအပိဒ် ၉၊ အပိဒ်ခွဲ (ခ) နှင်(့ ဆ) တိ ့အရ ကပ်မတ်ကပ
ွ က
် ြဲ ခင်းနှင့် ကီး ကပ်
စစ် ဆးြခင်း ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အလိ ့ငှာ ဗဟိဘဏ်သည်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အစီရင်ခြခင်းစနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ကိ အချိန်မ ရွးရယူခွင့်၊ ကည်ရ
့ ခွငရ
့် ိှ
စရမည်။

7
(ဌ)

ဗဟိဘဏ်သည် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန တည် ထာင်ရန် ကနဦး မတည်
ငွရင်းသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်ကိ အချိနက
် ာလအား လျာ်စာွ သင့် လျာ်သလိ တိးြမင်သ
့ တ်မတ
ှ ်
နိင်သည်။
အခန်း(၃)
ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် လ ာက်ထားြခင်း
၄။

(က)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန တည် ထာင် ဆာင်ရက
ွ လ
် သူ
ိ သည် ကနဦး မတည်
ငွရင်းအြဖစ် အနည်းဆး ကျပ်သန်း ၃,၀၀၀ ထည်ဝ
့ င်ရမည်။

(ခ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန

တည် ထာင် ဆာင်ရက
ွ လ
် သူ
ိ သည်

သတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှရ
ိ န်

ဗဟိဘဏ်သိ ့

ချး ငွ

အာက်ပါစာတမ်း

အမှတအ
် သားများ ပူးတွတ
ဲ င်ြပ၍ လ ာက်ထားရမည်(၁)

ကမ္ပဏီမတ
ှ ပ
် တင်လက်မှတ်အပါအဝင်

ကမ္ပဏ၏
ီ သင်းဖွဲ ့မှတတ
် မ်း၊

သင်းဖွဲ ့

စည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ြခင်းဆိင်ရာ အြခားစာတမ်းအမှတ်အသား
များ၊
(၂)
(၃)

စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် အဓိက အဆိြပု နရာနှင့် ရးခွမ
ဲ ျား၊
လ ာက်ထားသူ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်မှ စစ် ဆး ပီး သာ အရးအြမတ်စာရင်း
နှင့်

လက်ကျန်ရင
ှ း် တမ်းမိတ္တူများ၊

အစရှယယ
် ာပိင်ဆင်
ိ သမ
ူ ျား၏

အမည်

စာရင်း၊ ရင်းနှးီ ြမုပ်နမပမာဏနှ
ှ
င့် အြခားကမ္ပဏမ
ီ ျားတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
စသည်တိ ့အပါအဝင် ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့် ချး ငွက
(၄)

အဆိြပု

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန၏

တွင် ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ၊
ခွင့်ြပုမတည် ငွရင်းနှင့်

ထည့်ဝင် ပီး မတည် ငွရင်းပမာဏ၊
(၅)

အဆိြပု ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနတွင် အဓိကအကျိုးစီးပွားပိင်ဆင်
ိ
သူများ၏ က မ်းကျင်မနှင့် အရည်အချင်း၊

(၆)

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင် ရွးချယ်မ စသတ်မှတ်ချက်
များအပါအဝင် ပိင်ဆင်
ိ မနှင့် အပ်ချုပ်မပသ

(၇)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်လပ်ငန်း
လပ်ငန်းစီမချက်၊

ာန်၊
ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်

သးနှစတ
် ာကာလ

သတင်းနှင့်ဆက်သယ
ွ ် ရးနည်းပညာအ ြခခ သာစနစ်များ၊

ဌာနတွင်းလပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက် ရးလက်စွဲ၊
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(၈)

လ ာက်ထားသူနှင့် ယင်း၏ လက် အာက်ခပဂ္ဂိုလ်များ၏
ဆိင်ရာ ြပစ်မကင်းရှငး် ကာင်းနှင့် လပ်ငန်းက မ်းကျင်မ

ငွ ရး ကး ရး
နာက် ကာင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိဘဏ်ကစစ် ဆးြခင်းကိ ခယူမည်ြဖစ် ကာင်း ခွင့်ြပုချက်၊
(၉)

လပ်ငန်းများကိ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်
ဆးရးမရှိပါက ြပန်လည်ရယူနိင်မည့် အစီအစဉ်၊

(၁၀) အဆိြပု အခ ကး ငွနန်းထားများ၊
(၁၁) သတင်းအချက်အလက်

ပ့ပးိ ပးသူများနှင့်

အသးြပုသူများအ ကားတွင်

လည်း ကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူများနှင့် ဝန် ဆာင်မပ့ပိး ပး
မည့်

တတိယပဂ္ဂိုလ်တိ ့အ ကားတွင်လည်း ကာင်း၊

လပ်ငန်းစနစ်လည်ပတ်

ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရးအတွက် သ ဘာတူချုပ်ဆရန်
ိ လျာထားသည့် အစီအစဉ်များ၊
(၁၂)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်သိ ့ သတင်းအချက်အလက်
ပ့ပိး ပးမည်ြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပသည်စ
့ ာ (Letter of Intent)။

(ဂ)

လ ာက်ထားသူသည် ြပည်ပမှအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခြဖစ်ပါက အထက်အပိဒ် (ခ)၊ အပိဒ်ခဲွ
် သား
(၁) မှ (၁၂)အထိ ဖာ်ြပထားသည်အ
့ ချက်များအြပင် အာက်ပါစာတမ်းအမှတအ
များကိ ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်(၁) အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ ချး ငွအဆင်သ
့ တ်မတ
ှ သ
် ည့် အဂျင်စတ
ီ စ်ခ၏ လ ာက်ထား
သူနင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ ချး ငွအဆင့်သတ်မှတ်သည့် အစီရင်ခစာ၊
(၂) ြပည်ပ ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏

ပင်မရးချုပ်

တည်ရရ
ိှ ာနိင်င၏ ကပ်မတ်ကပ
ွ က
် သ
ဲ ည့် အဖွဲ ့အစည်းထမှ အာက်ပါအချက်များ(ကက)

ချး ငွ သတင် း ပးပိ ့ြခင် း ဆိ င် ရ ာလပ်င န် း ဆာင် ရ ွ က ်ခ ျက်မ ျား
ဆာင်ရွက်ရန် ဥပ ဒနှငအ
့် ညီထတ် ပးထားသည့်

ချး ငွသတင်း ပး

ပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် သိ ့မဟတ် ထာက်ခစာ၊
(ခခ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ ဒါရိက်တာ
သိ ့မဟတ် အရာရှသ
ိ ည် ထိရာထူးအတွက် သင့် လျာ်မန
ှ က
် န်မရှိ ကာင်း
ထာက်ခစာ၊

(၃)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ ပင်ရင်းနိင်ငနှင့်

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ယင်း၏ရးခွဲများ၏ စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်နှင့် မတည်ရင်းနှးီ ငွ
အရ အဆင့်သတ်မှတခ
် ျက်နှင့် မတည်ရင်းနှီး ငွပိင်ဆိင်မ။
် သားများ။
(ဃ) ဗဟိဘဏ်က လိအပ်သည့် အြခားသက်ဆိင်ရာ စာတမ်းအမှတအ
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ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးြခင်း
၅။

ဗဟိဘဏ်သည်(က) အပိဒ် ၄ အရ လ ာက်ထားသည့်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်

လ ာက်လာကိစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည်စ
့ ကာင်း တွ ရှ့ ပ
ိ ါက

ချး ငွ

သတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် လ ာက်ထားချက်ကိ ခွင့်ြပုနိင်သည်။
(ခ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

လပ်ငန်းလိင်စင်

ထတ် ပးရာတွင်

သက်တမ်း

ကန် ့သတ်ချက်မရှိ စရ။
(ဂ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် လ ာက်ထားြခင်းကိ

အာက်ပါ

အ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်လ င် ြငင်းပယ်ရမည်(၁) ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၄ အရ တင်ြပရမည့် သတ်မတ
ှ စ
် ာတမ်းအမှတအ
် သားများ
ကိ ြပည့်စစွာမတင်ြပနိင်ြခင်း၊
(၂)

ဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်သည် မှားယွငး် နြခင်း၊ မှားယွငး် ဖာ်ြပ
ြခင်း သိ ့မဟတ် တိကျမမရှိြခင်း၊

(၃)

လ ာက်ထားသူသည် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန သိ ့မဟတ် စီးပွား ရး
လပ်ငန်းဆိင်ရာ ချး ငွ (Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်ခသည့်
ကမ္ပဏီ၏ ကာင်းမွန်စွာစီမခန် ့ခွဲမကိ သိသာထင်ရှားစွာ အန္တရာယ်ြပုနိင်သည့်
အဖွဲ ့အစည်းများမှ လူပဂ္ဂုိ လ်အပ်စများနှင့် ဆက်နယ်မရှိ ကာင်း ဗဟိဘဏ်က
ဆးြဖတ်သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း။

(ဃ)

လ ာက်လာကိ

ြပည်စ
့ စွာ

လ ာက်ထားသူကိ

လက်ခရရှိသည့် န ့မှစ၍

သးလထက် နာက်မကျဘဲ

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးမည်

ြဖစ် ကာင်း သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်မည်ြဖစ် ကာင်း စာြဖင့်ြပန် ကားရမည်။
(င)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် လ ာက်ထားြခင်းကိ ခွင့်ြပု ကာင်း
သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ် ကာင်းဆးြဖတ်ချက်ကိ အများြပည်သူသိရှိနိင်ရန် ထတ်ြပန်
နိင်သည်။

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် ကး
၆။

(က)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရအဖွဲ ့အစည်းတိင်းသည် အာက်ပါ
တိ ့ကိ ပး ဆာင်ရမည်(၁) ကနဦးမတည် ငွရင်း၏ ၀.၁ ရာခိင်နန်းြဖစ် သာ လပ်ငန်းလိင်စင် ကး၊
(၂) နှစစ
် ဉ် ဧ ပီလ ၂ ရက် န ့ရှိ ထည်ဝ
့ င် ပီးမတည် ငွရင်းစစ ပါင်း၏ ၀.၁ ရာခိင်နန်း
ြဖစ် သာ နှစ်စဉ် ကး။
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(ခ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးသည့် န ့၏ နှစ်ပတ်လည်
န ့မတိင်မီ တစ်လထက် နာက်မကျ စဘဲ ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း
လိင်စင်အတွက် နှစ်စဉ် ကးကိ ပး ဆာင်ရမည်။

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ လိက်နာရမည့်တာဝန်များ
၇။

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည်(က) ဗဟိဘဏ်ကချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များနှင့် ကန် ့သတ်ချက်များကိ
လိက်နာရမည်။
(ခ)
(ဂ)

ဗဟိဘဏ်၏ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်။
ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များကိ

ချး ငွသတင်း

ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသည့် န ့မှ (၁၂) လအတွငး် လပ်ငန်းစတင်
ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ဗဟိဘဏ်က

ကွငး် ဆင်း ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်း(on-site)နှင့်

စစ် ဆးြခင်း(off-site)တိ ့ ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင်

ဗဟိဘဏ်နင
ှ ့်

စာင့် ကည့် ကီး ကပ်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ်

ရမည်။
၈။

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်း

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ကိ အြခားသူအား လဲ ြပာင်းလပ်ကိင် စြခင်းမြပုရ။
အခန်း(၄)
သတင်းအချက်အလက် ကာက်ယူစစည်းြခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်း
ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ကာက်ယူစစည်းရသည့် ရည်ရွယ်ချက်
၉။

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိ အာက် ဖာ်ြပပါ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် စစည်း

ကာက်ယူြခင်းနှင့် ရယူြခင်းြပုနိင်သည်(က)

ချး ငွ လ ာက်ထားြခင်းအတွက်ြဖစ် စ၊

ချး ငွတစ်ရပ်အတွက်ြဖစ် စ

ငွ ရး

ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူတစ်ဦး၏ ကး မီတင်ရှိ နမနှင့် ငွ ရး ကး ရး
ခိင်မာ တာင့်တင်းမ သိ ့မဟတ် ချး ငွဆးရးနိင် ြခကိ စိစစ်အကဲြဖတ်ရန်၊
(ခ)

ဗဟိဘဏ်၏ ကီး ကပ်စစ် ဆးမကိ အ ထာက်အကူြပုရန်၊

(ဂ)

အချိနဆ
် င်
ိ း ငွ ပး ချမနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍
အကဲြဖတ်ရန်၊

ြပန်လည် ပးဆပ်နင်
ိ မ

ဆးရးနိင် ြခများကိ

11
(ဃ)

ချး ငွအစီရင်ခစာတွငပ
် ါဝင်သည့် မိမ၏
ိ သတင်းအချက်အလက်များ မှနက
် န်တက
ိ ျမ ရှိ
မရှိ အတည်ြပုနိင် ရးအတွက် ကာယကရှင်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူ

သူကိ ခွင့်ြပု ပးရန်၊
(င)

စီးပွား ရးဆိင်ရာမူဝါဒကိ လ့လာဆန်းစစ်ရန်၊

(စ)

ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများကိ ြပန်လည်ြဖန် ့ ဝရန်၊

(ဆ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်၏ ထိ ရာက်မ၊ ယ ကည်စတ
ိ ခ
် ျရမ
နှင့်လြခုမတိ ့အတွက်

သက်ဆိင်ရာ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲ ရး

တာဝန်ရှိအဖွဲ ့အစည်းက

ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းကိ ကျင်သ
့ း ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်။
ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ကာက်ယစ
ူ စည်းြခင်းနှင့် ြဖန် ့ ဝြခင်း
၁၀။

(က)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ
အလက်ပ့ပိး ပးသူများနှင့်
များကိ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

အြခား သာဇစ်ြမစ်များမှ

ကာက်ယစ
ူ စည်းြခင်း၊

သတင်းအချက်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

စာရင်းအင်းြပုစြခင်းနှင့်

ထိနး် သိမး် ြခင်းတိ ့

ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်ကိ လွမ
ဲ ာှ းစွာ
အသးြပုြခင်း၊ ခွငြ့် ပုချက်မရှဘ
ိ ရ
ဲ ယူြခင်း၊ ဆးရးြခင်း သိ ့မဟတ် နည်းပညာချို ့ယွင်းမမှ
ကာကွယရ
် န် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက် ရးလက်စွဲကိ တသမတ်တည်း လိက်နာ
ကျင်သ
့ းရမည်။
(ခ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

မိမတ
ိ ိ ့၏

ဌာနတွငး်

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ကျင့်သး၍ ဝန် ဆာင်မစဉ်ဆက်မြပတ်ရိှ စရန်

ဆာင်ရွက်

ရမည်။
(ဂ)

ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ထပ်တိးပါဝင်လာသည့် သတင်းအချက်အလက် ပ့ပိး
ပးသူများသည်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသ၏
ူ
သ ဘာတူညီချက်

ြဖင့်သာ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူနိင်သည်။
(ဃ) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည်(၁)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အစီရင်ခြခင်းစနစ်

စတင်သည့် န ့ရက်မှ

ရက် ပါင်း(၉၀)အတွင်း ပထမ ချး ငွသတင်းအချက်အလက် မှတ်တမ်းဖိင်
ကိ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(၂)

လစဉ်လတိင်းအတွက်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အြပည့်အစကိ ြပုစ၍

လကန် ပီး နာက် နာက်လ၏ ငါးရက် န ့တွင် ပးပိ ့ရမည်။
(င)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

သတင်းအချက်

အလက်ပ့ပိး ပးသူများထမှ လက်ခရရှိ သာ သတင်းအချက်အလက်ကိ သတ်မှတ်
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ထားသည့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

မှတ်တမ်းဖိင်ပစြဖင့်

အချိန်မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ငါးရက်အတွင်း
ခြခင်းစနစ်တင
ွ ်

ထည့်သွင်းရမည်။

လက်ခရရှသ
ိ ည့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်

သတ်မတ
ှ ပ
် စတစ်ရပ်ရပ်

ြပာင်းလဲမရှိတိင်း

ဗဟိဘဏ်၏ အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။
(စ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

ချး ငွသတင်း

အချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်အတွက် အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် စစည်းထား
ရှိ သာ သတင်းအချက်အလက် (Database) များ အားလးအတွက် တာဝန်ရှိ ပီး
ယင်းတိ ့၏

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများ

နှင့် ဤစည်းမျဉ်းအရခွငြ့် ပုထား သာ အြခားအသးြပုသူများကိ ပ့ပးိ ပးရမည်။
(ဆ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ
အလက်တိကျမရှိရန်နှင့်

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

ယင်းတိ ့၏ဝန်ထမ်းများက

သတင်းအချက်

သတင်းအချက်အလက်ကိ

လွဲမှားစွာ အသးြပုြခင်းမရှိ စရန် သိ ့မဟတ် နည်းပညာချို ့ယွငး် မများ မရှိ စရန်
အတွက် တာဝန်ရသ
ိှ ည်။
၁၁။

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများသည် ယင်းတိ ့၏

ဗဟိဘဏ်က အတည်ြပုထားသည့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏

သတ်မှတ်ပစြဖင့် ြပည့်စစွာြဖည့်စွက်၍ တင်ြပရမည်။ ယင်းပစတွင် အပိင်းနှစ်ပိင်းပါဝင် ပီး ပထမ
အပိင်းတွင်

ငွ ချးယူသူနှင့် အာမခသူတိ ့အတွက် သတ်မတ
ှ ် ဖာ်ထတ်ထားသည့် သတင်းအချက်

အလက်များနှင့် ဒတိယအပိင်းတွင် ချး ငွဆိင်ရာအချက်အလက်များပါဝင်ရမည်။
သတင်းအချက်အလက် ပးပိ ့ြခင်း
၁၂။

(က)

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများသည်

အတည်ြပုထားသည့်ပစကိ

အသးြပု၍

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများထသိ ့ အြပုသ ဘာ ဆာင်
သည့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်နင
ှ ့်

အြပုသ ဘာမ ဆာင်သည့်

ချး ငွ

သတင်းအချက်အလက်များကိ ပးပိ ့ရမည်။
(ခ)

သတင်းအချက်အလက် ပးပိ ့ရာတွင်

သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူများနှင့်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများအ ကား သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ လိက်နာရမည်။
(ဂ)

သတင်းအချက်အလက်များကိ လစဉ် ပးပိ ့နိင် စရန်

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်း

များ၏စနစ်များကိ ြပင်ဆင်ရန်အတွက် အချိန်ကာလကိးလရရှိမည်။
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(ဃ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် သတင်းအချက်အလက်
ပ့ပးိ ပးသူများအ ကား ခွဲြခားမမြပုရ။

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်း

စနစ်တွင် ပါဝင် ဆာင်ရက
ွ သ
် မ
ူ ျားအားလးကိ တစ် ြပးညီ ဝန် ဆာင်မ ပးရမည်။
သတင်းအချက်အလက်များရယူြခင်း
၁၃။

(က)

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများသည်

ချး ငွပမာဏမည်မ ပင်ြဖစ် စ

ချး ငွ

လ ာက်ထားမအသစ်လက်ခရရှိြခင်း သိ ့မဟတ် ထတ် ချး ပီးသည့် ချး ငွတစ်ရပ်
အား သက်တမ်းတိးြမင့် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ဆက်လက်ထတ် ချးြခင်းြပုရာတွင်
လ ာက်ထားသူ၏

ချး ငွြပန်လည် ပးဆပ်မ အ လ့အထကိ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ

လ့လာဆန်းစစ်ရန်

အာက်ပါသတ်မှတခ
် ျက်များ

နှငအ
့် ညီ အသးြပုရမည်(၁)

အသးြပုခွင့်ရှိသူများ

သိ ့မဟတ်

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများက

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်သိ ့ ဝင် ရာက်၍

သတင်း

အချက်အလက်ရယူြခင်းကိ သ ဘာတူစာချုပ်များပါ စည်းကမ်းချက်များြဖင့်
ကန် ့သတ်ထားရမည်။
(၂)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

ချး ငွ

သတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ အသးြပုခွင့်ရှိသူများ အသးြပု
နိင်ရန် လပ်ငန်းစဉ်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ချမှတ်ထားရမည်။
(၃)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် ချး ငွသတင်း
အချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ
နှင့်အသးြပုခွင့်ရှိသူများက

အြပည်အ
့ ဝအသးြပုနိင်မရှိ စရန်

ဆာင်ရက
ွ ်

ထားရမည်ြဖစ် ပီး အဆိပါဝန် ဆာင်မသည် လြခုမ၊ တည် ငိမ်မနှင့် အသးြပု
နိင်မရှရ
ိ မည်။
ခင်းချက်။
ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် သတင်းအချက်
အလက်ပ့ပိး ပးသူများ သိ ့မဟတ် အသးြပုခွင့်ရှိသူများက တတိယပဂ္ဂိုလ်
များထသိ ့ မိမ၏
ိ အသးြပုခွငန
့် ပါတ် (access codes) သိ ့မဟတ် လ ုိ ဝှ့ ကန
် ပါတ်
များ (Passwords) ကိ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ထတ် ဖာ် ြပာဆိြခင်း သိ ့မဟတ်
မ ဝအသးြပုြခင်း ကာင့် ပ ပါက် သာ အကျိုးဆက်များအတွက် တာဝန်
မရှိ စရ။
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(၄)

သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူများနှင့် အသးြပုခွငရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားအားလးသည်
ဗဟိဘဏ်ကအတည်ြပုထားသည့် လြခုမဆိင်ရာ

ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်

များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ လိက်နာရမည်။
(ခ)

ဗဟိဘဏ်မှတစ်ပါး
သည်

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

အြခားအသးြပုသူများ

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏စာြဖင့် သ ဘာတူညီချက်

ြဖင့်သာ ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ အသးြပုနိင်သည်။
(ဂ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တင
ွ ် ပါဝင် ဆာင်ရက
ွ သ
် မ
ူ ျားအားလး
သည် ဗဟိဘဏ်ကသတ်မှတ်သည့် စသ ဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ကိ အသးြပုရမည်။

သီးသန် ့အသိ ပးြခင်း
၁၄။

(က) သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူသည်
သတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခက

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့

ချး ငွ

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မရယူသ၏
ူ
သတင်းအချက်အလက် ပးပိ ့ရန်အတွက် စည်းကမ်းချက်များ
ကိ သတ်မတ
ှ ် ဖာ်ြပထားသည့် သီးသန် ့အသိ ပးချက်အား ြပုစထားရမည်။
(ခ)

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည်

သီးသန် ့အသိ ပးချက်တွင်

သတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများနှင့်

ချး ငွ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သူများကိ ြဖန် ့ ဝမည့် သတင်းအချက်အလက်အမျိုး
အစားနှင့် သတင်းအချက်အလက်ြဖန် ့ ဝြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများကိ
မည်။

သီးသန် ့အသိ ပးချက်တင
ွ ်

ဖာ်ြပရ

နာက်ခသတင်းအချက်အလက် မှတတ
် မ်းြပုစြခင်း

နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ကန် ့ကွက်လပါက
ိ
ရက် ပါင်း(၃၀) အတွငး် ကန် ့ကွက်နိင် ကာင်းကိ
ဖာ်ြပထားရမည်။
(ဂ)

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူသည်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ

က ချး ငွ လ ာက်ထားလာသည်အ
့ ခါတွင် သီးသန် ့အသိ ပးချက်ကိ ပးအပ်ရမည်။
ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ၏သ ဘာတူညီချက်
၁၅။

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည်

များကိ ရယူြခင်းမြပုမီ
ရမည်။

အသးြပုသူများက

သတင်းအချက်အလက်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ၏ သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ကိ ရယူ

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသ၏
ူ
သ ဘာတူညီချက်တွင်

အာက်ပါအချက်များ

အနည်းဆးပါဝင်ရမည်(က) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ၏အမည်၊
(ခ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ကာက်ယူစစည်းရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊
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(ဂ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ အမည်နင
ှ ့် နရပ်လပ
ိ စ
် ာ၊

(ဃ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိ ထပ်မြဖည့်စွက်ရန် သိ ့မဟတ် အမှန်သိ ့ြပင်ဆင်ရန်
လိအပ်ပါက ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကရယူ
ိ
မည့် နည်းလမ်းများ၊

(င)

ဗဟိဘဏ်က သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီြပုစထားသည့် စပစသ ဘာ
တူညီချက်၊

(စ)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျား၏ အခွင့်အ ရးဆိင်ရာ သတင်းအချက်
အလက်များ။
အခန်း(၅)
သတင်းအချက်အလက်ကာကွယ်ြခင်းဆိင်ရာမူများ

သတင်းအချက်အလက်လပ်ငန်းစဉ်
၁၆။

(က)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တင
ွ ် ပါဝင်သည့်
ဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မရယူသန
ူ င
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း သာ

ငွ ရး ကး ရး

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်နင
ှ ့်

အြခားဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက် ရယူြခင်းနှငြ့် ဖန် ့ ဝြခင်းတိ ့ကိ
တရားမ တစွာနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိစွာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

သတင်းအချက်အလက်များကိ ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၉ တွင် သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ
ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ကာက်ယရ
ူ မည်။

(ဂ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တင
ွ ်

ပါဝင်သည့်

ချး ငွသတင်း

အချက်အလက်နှင့် အြခားဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များသည်
မှနက
် န်မနှင့် ြပည့်စမရှိရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းတိ ့ကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ (up to date)
ြပုစ၍ ထိနး် သိမး် ရမည်။
သတင်းအချက်အလက်လ လာက်မရှြိ ခင်း၊ သက်ဆင်
ိ မရှြိ ခင်းနှင့် အလွနအ
် မင်းများြပားမ မရှိ စြခင်း
၁၇။

(က)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တင
ွ ်
သည်

ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးချင်းစီနင
ှ ့် လပ်ငန်းများ၏

ဆက်စပ် သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ

အာက်ပါအဖွဲ ့အစည်းများ
ချး ငွသတင်းအချက်အလက်နင
ှ ့်

ကာက်ယစ
ူ ဆာင်းြခင်း၊ စာရင်းအင်း

ြပုစြခင်း နှင့် ြဖန် ့ ဝြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်(၁)

ဘဏ်များနှင့် ဘဏ်မဟတ် သာ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊

(၂)

ကန်စည်နှင့်ဝန် ဆာင်မများကိ

အရစ်ကျ ပး ချစနစ်ြဖင့်

လပ်ငန်းအဖွဲ ့အစည်းများ၊
(၃)

အ သးစား ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊

ရာင်းချသည့်

16
(၄)

ဆက်သွယ် ရး၊ လ ပ်စစ်စသည့် အများသးဝန် ဆာင်မ ြဖန် ့ြဖူးသည့် ကမ္ပဏီ
များ။

(ခ)

သတင်းအချက်အလက်များကိ ကာက်ယရ
ူ ာတွင် ဤစည်းမျဉ်းအပိဒ် ၉ ပါ ရည်ရွယ်
ချက်များကိ

ြဖည့်ဆည်း ပးရန်အတွက် လိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

သာလ င် ပါဝင်ရမည်။
(ဂ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ
အစည်းများနှင့်

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

အြခားယ ကည်စတ
ိ ခ
် ျရသည့်

ဇစ်ြမစ်များထမှ

အစိးရဌာနအဖွဲ ့
ဆီ လျာ်မရှသ
ိ ည့်

သတင်းအချက်အလက်များကိ လက်ခရယူနင်
ိ သည်။
(ဃ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် တရားရး၏ စီရင်ချက်
များနှင့် လူမွဲခယူြခင်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ရရှိနိင်ပါက တရားဝင်
နည်းလမ်းြဖင့် ကာက်ယူစစည်းနိင်သည်။

(င)

အြခားအစိးရဌာန အဖွဲ ့အစည်းများထမှ ထပ်တးရရှ
ိ
သ
ိ ည့် သတင်းအချက်အလက်
များကိ ဗဟိဘဏ်၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အသးြပုနိင်သည်။

သတင်းအချက်အလက်များလြခု ရး
၁၈။

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တင
ွ ် ပါဝင်သမ
ူ ျားသည်(က) သတင်းအချက်အလက်များကိ ဆးရး စြခင်း၊ အကျင့်ပျက်အသးချြခင်း၊ နှာင်ယ
့ က
ှ ်
ဖျက်ဆီးြခင်း၊ အခွင့်မရှိဘဲရယူြခင်း သိ ့မဟတ် အလွဲအသးြပုြခင်းတိ ့ မြဖစ် ပ စရန်
ကာကွယရ
် မည်။
(ခ)

မိမ၏
ိ
သတင်းအချက်အလက်ကွန်ရက်ကိ အခွင့်မရှိဘဲဝင် ရာက်ရယူြခင်းမရှိ စရန်
ကာကွယရ
် မည်။

(ဂ)

မိမ၏
ိ
သတင်းအချက်အလက်ကွန်ရက် လြခု ရးအတွက် အနည်းဆး

အာက်ပါ

အချက်များ ဆာင်ရွက်ရမည်(၁) ရတ်တရက်ကျ ရာက်လာသည့် ဘးအန္တရာယ် ကာင့် သတင်းအချက်အလက်
ဆးရးမများနှင့် သတင်းအချက်အလက်အလွသ
ဲ းစားမများမှ ကာကွယရ
် န် အစီ
အစဉ်များနှင့် ဆးရးသွားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ြပန်လည်ရရှိ စရန်
စနစ်များ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများထားရှိြခင်း၊
(၂) သတင်းအချက်အလက်များကိ အကျင်ပ
့ ျက်အသးချြခင်း၊

နှာင်ယ
့ က
ှ ဖ
် ျက်ဆးီ

် န်
ြခင်း၊ အခွင့်မရှိဘဲရယူြခင်း သိ ့မဟတ် အလွဲအသးြပုြခင်းတိ ့မှ ကာကွယရ
အစီအစဉ်များနှင့် ဆးရးသွားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ြပန်လည်ရရှိ
စရန်စနစ်များ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများထားရှိြခင်း၊
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(၃) အသးြပုခွငရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားကသာလ င် သတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူအသးြပု
နိင်ရန်ကန် ့သတ်ထားြခင်း၊
(၄)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ သ ဘာတူညီမ ြဖင့် တရား
ဝင်ကိစ္စရပ်များ

သိ ့မဟတ်

အချက်အလက်များကိ

ခွင့်ြပုထား သာကိစ္စရပ်များအတွက်

သတင်း

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ

အသးြပုနိင်ရန် လ လာက်သည့် လပ်ထးလပ်နည်းများထားရှိြခင်း၊
(၅) လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာ၊ ဖွဲ ့စည်းပဆိင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ နည်းလမ်း
အရ လ လာက်သည့် လြခုမဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ မူများနှင့် လပ်ထး
လပ်နည်းများ ထားရှိြခင်း၊
(၆)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ်
ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက် လြခုစိတ်ချရမဆိင်ရာ ဆာင်ရက
ွ ရ
်
မည့်အချက်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ဗဟိဘဏ်က အတည်ြပုချက်
ရယူရန် ယင်း၏ဒါရိက်တာအဖွဲ ့က သတ်မှတ်ြခင်း။

လ ို ့ဝှက်ချက်များထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
၁၉။

(က)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသည်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူ

သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစည်း ကာက်ယူထားသည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်နင
ှ ့်
အြခားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိမဆိ လ ို ့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
(ခ)

အသးြပုခွင့်ရှိသူများသာလ င်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရသာ တိကျစွာ
ရယူ ကည်ရ
့ ရမည်။

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
အချက်အလက်

လ ို ့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းကိ

ယင်း၏

ဝန်ထမ်းများက

ပမှနထ
် န
ိ း် သိမး် ဆာင်ရက
ွ မ
် ရှိ စရန်

ချး ငွသတင်း

ဒါရိက်တာများနှင့်

လိအပ် သာနည်းလမ်းများ

ချမှတ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
(ဂ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ငွ ရး ကး ရး

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိ

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ရယူြခင်းမှကာကွယရ
် န် လိအပ်သည့် နည်းလမ်းများအားလးကိ
ဆာင်ရွက်ရမည်။
သည့်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်း

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်းကိ ထိန်းချုပ်နိင်ရန် လြခုမဆိင်ရာ

မူများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ သတ်မှတ်ထားရမည်။
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(ဃ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ ဒါရိက်တာများနှင့် ဝန်ထမ်း
များ၊ အသးြပုခွငရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူများ၏ ဝန်ထမ်းများ
သည်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း

အချက်အလက်ကိ

လ ို ့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရန်

သင့် လျာ်သည်န
့ ည်းလမ်းများကိ

ချမှတထ
် ားရမည်ြဖစ် ပီး လ ို ့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်အချက်များနှင့် သက်ဆိင်သည့်
သ ဘာတူစာချုပ်များကိ လက်မှတ် ရးထိးထားရမည်။
၂၀။

(က) သတင်းအချက်အလက် အသးြပုသူတစ်ဦးဦးက သာ်လည်း ကာင်း၊ သတင်းအချက်
အလက်ပ့ပိး ပးသူများက သာ်လည်း ကာင်း
ရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိ တတိယပဂ္ဂိုလ်သိ ့

ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် ထတ် ဖာ် ြပာဆိြခင်းမြပုရ။
(ခ)

အသးြပုခွင့်ရှိသူများသည်

ဈးကွကလ
် ့ ဆာ်မများြပုလပ်ရန် သိ ့မဟတ် တတိယ

ပဂ္ဂုိ လ်သိ ့ ဝန် ဆာင်မ ပးရန်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်မှ

ရရှသ
ိ ည့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားနှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့် သတင်း
အချက်အလက်များကိ အသးမြပုရ။
သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းြခင်းကာလ
၂၁။

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသည်(က) အြပုသ ဘာ ဆာင်သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ြဖစ်ပါက အဆိပါကိစအ
္စ တွက်
ငွ ပး ချမ

သိ ့မဟတ်

စာရင်းရှင်းလင်းမြပုသည့် န ့မှ

သးနှစ်တာကာလအထိ

သတင်းအချက်အလက်များြဖန် ့ ဝြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

တရားရး၏ဆးြဖတ်ချက်ြဖစ်ပါက

ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် ပီးသည့် န ့မှ

သးနှစတ
် ာ

ကာလအထိ သတင်းအချက်အလက်များြဖန် ့ ဝြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ)

လူမွဲစာရင်းခယူြခင်းြဖစ်ပါက

ဆာင်ရွက် ပီးသည့် န ့မှ

ငါးနှစ်တာကာလအထိ

သတင်းအချက်အလက်များြဖန် ့ ဝြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အြပုသ ဘာမ ဆာင်သည့်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ြဖစ်ပါက ဗဟိ ဘဏ်၏

ချး ငွအမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်းအရ
သည့် န ့မှ

သးနှစတ
် ာကာလအထိ

ချး ငွ ပးဆပ်ရန် ပျက်ကက
ွ ်

သတင်းအချက်အလက်များြဖန် ့ ဝြခင်းကိ

ဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ် ထိ ရာက် ကာင်းမွနစ
် ာွ လည်ပတ်
ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန်နင
ှ ့် ဝန် ဆာင်မများတိးတက်လာ စရန် သတင်းအချက်အလက်
များကိ လ လာက် သာ အချိနက
် ာလတစ်ရပ်အထိ ထိနး် သိမး် ထားရှအ
ိ သးြပုရမည်။
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အခန်း(၆)
ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်များ
ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ တာဝန်များ
၂၂။

(က)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်(၁)

သတင်းအချက်အလက်၏ အရည်အ သွးနှင့် တိကျခိင်မာမရှိ စရန် လ လာက်
သာမူများ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှငလ
့် ပ်ထးလပ်နည်းများ ချမှတ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

(၂)

် င
ှ တ
့် စ် ြပးညီ(updated)ရရှိ စရန် ဗဟိဘဏ်
သတင်းအချက်အလက်များ အချိနန
၏သတ်မှတခ
် ျက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။

(၃)

သတင်းအချက်အလက်များမှနက
် န် စရန်

ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်

ပယ်ဖျက်ြခင်း

အတွက် လ လာက် သာ စနစ်တစ်ရပ် ထူ ထာင်ထားရမည်။ ဗဟိဘဏ်၏
လမ်းညန်ချက်ပါ သတ်မတ
ှ အ
် ချိနက
် ာလအတွငး် ြပင်ဆင် ပီး သတင်းအချက်
အလက်များ ပ့ပးိ ပးရမည်။
(၄)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ြဖန် ့ ဝမ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် မဆင်မြခင်
ြပုမူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့်

လျစ်လျူရမများ ကာင့်

သတင်းအချက်အလက်

မှားယွင်းမတစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်ပါက သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ၊
အသးြပုသူများ၊

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားအတွက်

တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိ ့အြပင်(ကက) လွနခ
် သ
့ဲ ည်သ
့ းလအတွငး် အသးြပုသူများထပ့ပးိ ပးခဲ့ သာ အချက်
အလက်များတွင် သိသာထင်ရှားစွာ မှားယွင်း န ကာင်း သိရှိရပါက
ယင်းအတွက် စစမ်းစစ် ဆး ရးအစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက်
ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ချက်ချင်းအမှန်ြပင်ဆင်နိင်
မည့် နည်းလမ်းများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခခ)

လွနခ
် သ
့ဲ ည်သ
့ းလအတွငး် အသးြပုသူများရယူခသ
့ဲ ည့် သတင်းအချက်
အလက်အ သးစိတ်ပါဝင်သည့် အချိနန
် င
ှ တ
့် စ် ြပးညီ (updated)
ြပုစထားသည့် အစီရင်ခစာကိ

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ

ရယူသမ
ူ ျားသိ ့ မိတ္တူတစ် စာင် ပးပိ ့ရမည်။
(ဂဂ)

မဆင်မြခင် ဆာင်ရွက်မ သိ ့မဟတ် ပါ့ဆမ ကာင့် ငွ ရး ကး ရး
ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ နာမည်

ဂဏ်သတင်းထိခိက်မအတွက် နစ်နာသူက
ြပုလပ်ပါက ယင်းကိတာဝန်ယူ ြဖရှင်းရမည်။

တာင်းဆိမတစ်ရပ်ရပ်
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(ဃဃ) သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းမအတွက်
ဝန် ဆာင်မရယူသအ
ူ နြဖင့်

ကု တွ ရမည်
့
့

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ
နစ်နာဆးရးမများကိ

လျာ့နည်း စရန် အားထတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၅)

“မလွန်ဆန်နိင် သာြဖစ်ရပ်များ” သိ ့မဟတ် အစိးရ၏ အမိန် ့များမှတစ်ပါး
သတင်းအချက်အလက် ပးပိ ့သည့် ဝန် ဆာင်မတိ ့တွင် ပျက်ကက
ွ မ
် ၊ အ နှာင့်
အယှက်ြဖစ် စမ

သိ ့မဟတ်

အလွနအ
် မင်း

ကန် ့ကာမ ပ ပါက်ြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ အသးြပုခွငရ
့် သ
ိှ ၊ူ သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူ၊ ဗဟိဘဏ်
သိ ့မဟတ် အြခားတတိယပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးဦး၏

တာင်းဆိမများအတွက် တာဝန်

ယူ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
(ခ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

အလက် ပ့ပိး ပးသူများက ပးသည့်

သတင်းအချက်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိြဖစ် စ၊

အြခားသတင်းအချက်အလက်များကိြဖစ် စ အသးြပုခွငမ
့် ရှသ
ိ ထ
ူ သိ ့ လဲ ြပာင်းြခင်း၊
ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် ငှားရမ်းအသးြပု စြခင်းမြပုရ။
သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
၂၃။

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည်(က) ဗဟိဘဏ်၏သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များနှငအ
့် ညီ ြပည်စ
့ မှနက
် န်သည့် ချး ငွသတင်းအချက်
အလက်များကိ

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့

ပးပိ ့

ရမည်။
(ခ)

မိမန
ိ ှင့် ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများအ ကား ချုပ်ဆိထား
သည့်

သက်ဆင်
ိ ရာသ ဘာတူစာချုပ်များအရ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများက ပးသည့်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူြခင်း၊

ဝင် ရာက် ကည်ရ
့ ြခင်းြပုနိင်သည်။
(ဂ)

သတင်းအချက်အလက်လြခုမနှင့် လ ို ့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိမ

သချာ စရန်အတွက်

လ လာက်သည်မ
့ မ
ူ ျား၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် နည်းလမ်းများကိ ချမှတ် ဆာင်ရွက်
ရမည်။
(ဃ) ဗဟိဘဏ်ကသတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသ၏
ူ

အခွင့်အ ရးဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်များနှငအ
့် ညီ ရယူအသးြပုခွင့်ရှိသည့် သတင်း
အချက်အလက်များကိ

ရရှိနိင် စမည့်

လ လာက်သည်အ
့ စီအစဉ်များ၊

လပ်ထးလပ်နည်းများ ချမှတ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

မူများနှင့်
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(င)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများထသိ ့ ပးပိ ့သည့် သတင်း
အချက်အလက်များ မှန်ကန်မမရှိပါက ယင်းတိ ့ကိတာဝန်ခ၍ မှန်ကန်သည့် သတင်း
အချက်အလက်များ ပးရမည်။

(စ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ ဗဟိဘဏ်က ထတ်ြပန်
သည့် စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ အမိန် ့များ၊ ညန် ကားချက်များ၊ လပ်ထး
လပ်နည်းများနှင့် လမ်းညန်ချက်များကိ လိက်နာရမည်။

(ဆ)

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည်
ခြခင်းစနစ်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်

ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် မိမခ
ိ န် ့အပ်

ထားသည့် စာရင်းစစ်များ သိ ့မဟတ် ဗဟိဘဏ်ကိ မိမစ
ိ နစ်များနှင့် အီလက်ထ ရာနစ်
စနစ်ြဖင့် စစည်းထားရှိ သာ သတင်းအချက်အလက်များ (database) ကိ ဝင် ရာက်
ကည့်ရ ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုရမည်။
၂၄။

ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၃၁ တွင် ဖာ်ြပထား သာ အြငင်းပွားမများအား ြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း

များအရြပုလပ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း သိ ့မဟတ် သိသာ
ထင်ရှားစွာ ပါ့ဆြခင်း ကာင့် သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများက
ဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျား၏

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ နာမည်ဂဏ်သတင်းကိ နစ်နာဆးရးမများြဖစ်

ပ စပါက အဆိပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နစ်နာသူများ၏

တာင်းဆိမတစ်ရပ်ရပ်ကိ တာဝန်ယူ

ဆာင်ရွက်ရမည်။
အြခားသတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ တတိယပဂ္ဂိုလ်များ၏ တာဝန်များ
၂၅။

အြခားသတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူ

တတိယပဂ္ဂိုလ်များသည်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့

ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများနှင့် လက်မတ
ှ ် ရးထိးထားသည့် သ ဘာတူစာချုပ်များနှင့်အညီ
ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနများသိ ့

သတင်းအချက်အလက်များ ပးပိ ့နိင်သည်။

ယင်းသိ ့

ဆာင်ရွက်ရာတွင် အြခားသတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ တတိယပဂ္ဂိုလ်များသည် အာက်ပါတိ ့
ကိ တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့ ပးပိ ့ သာ

သတင်း

အချက်အလက်များ မှနက
် န်မရှိ စရန်၊
(ခ)

ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၃၁ တွင် ဖာ်ြပထား သာ အြငင်းပွားမများအား

ြဖရှင်းသည့်

နည်းလမ်းများအရ ြပုလပ်သည့်ဆးြဖတ်ချက်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်
ြခင်း သိ ့မဟတ် သိသာထင်ရာှ းစွာ
ဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျား၏

ပါ့ဆြခင်း ကာင့်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာနာမည်ဂဏ်သတင်းကိ ကီးမားစွာ
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နစ်နာဆးရးမများြဖစ် ပ စပါက

အဆိပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍

နစ်နာသူများ၏

တာင်းဆိမတစ်ရပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူ ဆာင်ရက
ွ ် ပးရန်။
အသးြပုခွင့်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
၂၆။

အသးြပုခွင့်ရှိသူသည်(က)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများနှင့်

ချုပ်ဆိထားသည့်

သက်ဆိင်ရာသ ဘာတူစာချုပ်များပါ စည်းကမ်းချက်များနှငအ
့် ညီ သတင်းအချက်
အလက်များကိ ရယူခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားသိ ့ ယင်းတိ ့၏

သတင်းအချက်

အလက်များ စစမ်းရယူြခင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ခွငြ့် ပုချက်၏ အကျိုးဆက်များကိ
အသိ ပးအ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူက စာြဖင့် ရးသားသ ဘာတူခွင့်ြပု သာ
သတင်းအချက်အလက်ကိသာလ င် အသးြပုရမည်။

(ဃ) ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၉ အရ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာလ င်
သတင်းအချက်အလက်ကိအသးြပုရမည်။
(င)

အြခားပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးဦးထသိ ့

သတင်းအချက်အလက် ရာင်းချြခင်း

သိ ့မဟတ်

လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။
အခန်း(၇)
ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်အ ရးများနှင့် လပ်ငန်းစဉ်
ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်အ ရး
၂၇။

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများသည်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန

ထမှ အာက်ပါအခွငအ
့် ရးများကိ ရရှိ စရမည်(က) ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ယင်းတိ ့၏ သတင်းအချက်အလက်များ အသးြပုြခင်းကိ
ကန် ့ကွက်နိင်ခွင့်၊
(ခ)

ယင်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

သတင်းအချက်အလက်များကိ

ကာက်ယစ
ူ စည်းြခင်း၊

စာရင်းြပုစြခင်းနှင့် ြဖန် ့ ဝြခင်းများကိ သိရှိပိင်ခွင့်၊
(ဂ)

ယင်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကာလအပိင်းအြခားအလိက်
ြပုစထား သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ကန်ကျစရိတအ
် နည်းငယ်ြဖင့် သိ ့မဟတ်
ကန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ ရယူ ကည့်ရခွင့်၊

(ဃ) ယင်းတိ ့၏ သတင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်မရှိ စရန် တာင်းဆိခွင၊့်
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(င)

ယင်းတိ ့၏နိင်င ရး၊ ကိးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့် လူမျိုးစသည့် ကိယ် ရးကိစ္စ သတင်း
အချက်အလက်များကိ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင်

ကာက်ယူစစည်းြခင်းနှင့် ထိနး် သိမး် ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်။
ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်အ ရး တာင်းဆိြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်
၂၈။

(က)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားသည် ယင်းတိ ့၏ ချး ငွဆင်
ိ ရာသတင်း
အချက်အလက်များကိမရယူမီ မည်သူမည်ဝါြဖစ် ကာင်း သက် သထင်ရာှ းတင်ြပရန်
တာဝန်ရှိ ပီး ယင်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ထတ် ပးပါရန်
ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့ တာင်းဆိနိင်သည်။

(ခ)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားက ယင်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာ အချက်
အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ထတ် ပးပါရန် ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ
ပးသူများသိ ့

တာင်းဆိပါက

တာင်းဆိသည့် န ့မှ အလပ်လပ်ရက် (၁၀)ရက်

အတွင်း တာင်းဆိသည့် သတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခစာကိ ထတ် ပးရမည်။
(ဂ)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားသည်

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

မြပည့်စမ သိ ့မဟတ် မှားယွင်းမတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပင်ဆင် စရန်အတွက် ချး ငွသတင်း
ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့ အချိနမ
် ရွး တာင်းဆိခွငရ
့် ရ
ိှ မည်။
၂၉။

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်(က)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားထသိ ့ လွနခ
် ့ဲ သာ ြခာက်လအတွငး် က
ယင်းတိ ့၏

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ရယူခ့ဲ သာ သတင်းအချက်အလက် ပ့ပးိ

ပးသူများစာရင်း(အမည်အပါအဝင်) နှင့် ယင်းတိ ့၏

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အားလး၏ မိတ္တူကိ တစ်နှစ်လ င်တစ် ကိမ် ပးပိ ့ရမည်။
(ခ)

ငွ ရး ကး ရးဆိ င်ရာဝန် ဆာင်မ ရယူ သူထ မှ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

မှားယွင်းမ သိ ့မဟတ် မြပည့်စမအတွက် ြပင်ဆင် ပးရန် တာင်းဆိမကိ လက်ခရရှိ
သည်အ
့ ခါ

သက်ဆိင်သည့်

အ ကာင်း ကားရန်နှင့်
စစ် ဆးမြပုနိင်ရန်

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူအား

အသိ ပး

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် မှန်ကန် ရးအတွက် စစမ်း

သက်ဆိင် သာ

သတင်းအချက်အလက်အားလးကိ

ချး ငွ

သတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူထသိ ့ အလပ်လပ်ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း
ပးပိ ့ရမည်။
(ဂ)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ၏ တိင်တန်းချက်အ ပ သက်ဆိင်သည့်
ွ ် ပီးစီးမအ ြခအ န ြပန် ကား
သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူက အ ရးယူ ဆာင်ရက
ချက်ကိ ြပန်လည်ရရှိသည့် န ့မှ အလပ်လပ်ရက်(၁၅)ရက်ထက်

နာက်မကျ စဘဲ
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သက်ဆိင်ရာတိင်တန်းသူသိ ့ ယင်း၏ မူလလိပ်စာပါအတိင်း အသိ ပးအ ကာင်း
ကားရမည်။
(ဃ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ လပ်ငန်း နရာများနှင့်
ဝက်ဘ်ဆိက်များ၊

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူတိ ့၏

ဝက်ဘ်ဆိက်များတွင်

လပ်ငန်း နရာများနှင့်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ

အခွင့်အ ရး

ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အ သးစိတ် ဖာ်ြပထားရမည်။
၃၀။

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူသည်

ဆိင်ရာ စစမ်းမရလဒ်အရ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူအ ပ

တစ်ရာြပုလပ်ရသည်အ
့ ခါ ထိ န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ငါးရက်အတွင်း

ဆာင်ရွက်မ တစ်စ
ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မရယူသက
ူ ိ အသိ ပးရမည်။
အြငင်းပွားမများအား ြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများ
၃၁။

(က)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသမ
ူ ျားသည်
အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင်
တစ်စတစ်ရာ

ယင်းတိ ့၏

ပ ပါက်ပါက

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်

အချက်အလက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍

အြငင်းပွားမ

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူ

များနှင့် တိက်ရိက် ဆွး နွး ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသသ
ူ ည်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ ြဖရှင်းချက်ကိ ကျနပ်မမရှပ
ိ ါက ဗဟိဘဏ်သိ ့ အယူခဝင်နိင်
သည်။
အခန်း(၈)
ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန ဖွဲ ့စည်းပနှင့် အပ်ချုပ်ပ
၃၂။

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်း

လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက်များြပည့်မီ စရန် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်
အ ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ၊

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်အချက်များအား

အကျုးဝင် စမည့်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများနှင့်

အရင်းအြမစ်ခွဲ ဝမများကိ

လိက်နာ

ထိ ရာက်စွာ

ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သည့် ြပည့်စ သာဖွဲ ့စည်းပရှိရမည်။
၃၃။

(က)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန၏ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့သည်

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့

ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူက သက်ဆိင်ရာဥပ ဒနှင့် စည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ
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လိက်နာမရှိရန်နှင့်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းြဖင့်

ကာင်းစွာ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲမရှိရန်

အတွက် တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနအား

စီမအပ်ချုပ်ရန်

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ကိ

အနည်းဆး အဖွဲ ့ဝင်ငါးဦး ပါဝင်ဖဲွ ့စည်းရမည်။ အဆိပါဒါရိက်တာအဖွဲ ့တွင် ဗဟိဘဏ်မှ
ကိယ်စားလှယတ
် စ်ဦး၊ ဘဏ်လပ်ငန်းမဟတ်သည့်က

မှ ြပင်ပဒါရိက်တာတစ်ဦးနှင့်

ဥပ ဒ ရးရာ က မ်းကျင်သတ
ူ စ်ဦးတိ ့ ပါရှိရမည်။
(ဂ)

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင်များသည် ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့်

ငွ ရး ကး ရးစနစ်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်းသည့်

က မ်းကျင်အရည်အချင်းများရှိရမည်။ အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့် ငိစန
ွ း်
သူကိ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် ခန် ့အပ်ြခင်းမြပုရ(၁)

အကျင့်စာရိတ္တနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မ
ထင်ရှားစီရင်ခရဖူးြခင်း၊

(၂)

ခိးမ၊ လိမလ
် ည်အတြပုမ၊ အလွဲသးစားြပုမ၊ ယ ကည်အပ်နမကိ
ှ
ချိုး ဖာက်မ
သိ ့မဟတ် လိမလ
် ည်လှည့်ြဖားမစသည့် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ် ကျူးလွန် ကာင်း
ြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ခရဖူးြခင်း၊

(၃)
(၄)

အတိး ကီးစား၍ ငွတိးချြခင်း၊
ငွ ကးခဝါချမနှင့် အ ကမ်းဖက်မအား

ငွ ကး ထာက်ပမ
့ စသည့် ြပစ်မ

တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခရဖူးြခင်း၊
(၅)
(၆)

ငွထတ်ယူ၍မရ သာ ချက်လက်မှတ်များထတ် ပးြခင်း၊
ရရန်ပိင်ခွင့်များအား ထခွဲ ရာင်းချရန် အမိန် ့ချမှတြ် ခင်းခရသူ သိ ့မဟတ် လူမဲွ
စာရင်း ကညာြခင်းခရသူြဖစ်ြခင်း။

၃၄။

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့က အမ ဆာင်အရာရှိချုပ်ကိ ခန် ့အပ်ရမည်ြဖစ် ပီး

အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်

တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငိစွန်းသူကိ အမ ဆာင်အရာရှိချုပ်အြဖစ် ခန် ့အပ်ြခင်းမြပုရ(က) အကျင့်စာရိတ္တနှင့်သက်ဆိင်သည့်ြပစ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား
စီရင်ခရဖူးြခင်း၊
(ခ)

အရွယ်မ ရာက် သးသူ သိ ့မဟတ် ဥပ ဒအရ စွမ်း ဆာင်နိင်မမရှိြခင်း၊

(ဂ)

လိမ်လည်မ

သိ ့မဟတ်

ခိးမအပါအဝင်

ငွ ရး ကး ရးဆးရးမြဖစ် ပ စ သာ

ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွနခ
် ဖ
့ဲ းူ သူြဖစ်ြခင်း၊
(ဃ)

ပီးခဲသ
့ ည့် (၁၀)နှစအ
် တွငး် အဂတိလက်
ိ စားမ သိ ့မဟတ် ဌာနတွင်း အလွဲသးစားမ
ြပုလပ်ခဲ့သြဖင့် ရာထူးမှဖယ်ရှားခရြခင်း၊

(င)

မရိးမ ြဖာင့် သာသ ဘာြဖင့် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွနခ
် ဖ
့ဲ းူ သူြဖစ်ြခင်း၊
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(စ)

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ၏ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် သိ ့မဟတ် အမ ဆာင်
အရာရှိချုပ်အြဖစ် ဆာင်ရွက် နြခင်း။
အခန်း (၉)
ဝန် ဆာင်မ

ဝန် ဆာင်မ သိ ့မဟတ် ဆာင်ရွက်မအသစ်များ
၃၅။

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

ဝန် ဆာင်မအသစ်များ

ပးရန်အတွက် ဗဟိဘဏ်ထမှ ကိုတင်လမ်းညန်မခယူရမည်။ ဗဟိဘဏ်သည် ဝန် ဆာင်မအသစ်
များအတွက် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူအ ပ သက် ရာက်မနှင့် မီရင
ှ မ
် ျားအားလး
အတွက် ဝန် ဆာင်မ၏ ယ ကည်စိတ်ချရမနှင့် မ တမတိ ့အ ပ
မည်။ ဗဟိဘဏ်၏ သးသပ်ချက်ကိ

အ ြခခ၍ သးသပ်ချက်ြပုလပ်ရ

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများက

တင်ြပ တာင်းခသည့်အခါ တင်ြပ တာင်းခသည့် န ့မှ ရက် ပါင်း (၃၀) အတွငး် ထတ် ပးရမည်။
ဝန် ဆာင်ခနန်းထားများဆိင်ရာ မူဝါဒ
၃၆။

(က)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည်

ဝန် ဆာင်မအ ပ

ကာက်ခမည့် အခ ကး ငွများကိ ယင်းတိ ့ ပးသည့် ဝန် ဆာင်မများနှင့် လိက် လျာ
ညီ ထွရှိ ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့် မူ ပ တွင် အ ြခခ၍ ကာက်ခနိင်သည်။
(ခ)

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် အခ ကး ငွနန်းထား
ြပင်ဆင်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဗဟိဘဏ်၏ အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။ ထိသိ ့
အတည်ြပုချက်ရယူရာတွင် ဗဟိဘဏ်သည် သက်ဆင်
ိ သည်စ
့ ာရွကစ
် ာတမ်းများနှင့်
အဆိပါ လ ာက်လာများကိ လက်ခရရှသ
ိ ည့် န ့မှ အလပ်လပ်ရက် (၁၅)ရက်အတွငး်
အတည်ြပုြခင်း သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။

ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းဆိင်ရာ တားြမစ်ချက်
၃၇။

(က) မည်သည်ပ
့ ဂ္ဂုိ လ်မ ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။
(ခ)

ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျားအက်ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်သည့် တရားဝင်အဖွဲ ့အစည်း
မှတစ်ပါး မည်သမ
ူ

ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ

ဆာင်ရွက်ရန် ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူြခင်းမြပုရ။
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အခန်း (၁၀)
အ ထွ ထွ
၃၈။

(က) သတင်းအချက်အလက်ပပ
့ းိ ပးသူ သိ ့မဟတ် အသးြပုသူတစ်ဦးဦးသည် ဘဏ်ြဖစ်ပါက
ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနတစ်ခခတွင် စစ ပါင်းအစရှယယ
် ာ၏ ၁၀ ရာခိင်နန်း
ထက်ပိ၍ ပိင်ဆင်
ိ ြခင်းမရှိ စရ။
(ခ)

ဗဟိဘဏ်သည် ချး ငွသတင်း ပးပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ အစရှယယ
် ာ
ပိင်ဆင်
ိ မ ကန် ့သတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ပါက လမ်းညန်ချက်များ ထပ်မထတ်ြပန်
နိင်သည်။

၃၉။

ဤစည်းမျဉ်းအား

လိက်နာ ဆာင်ရွက်မမရှိပါက

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများဥပ ဒ

အရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။

(ပ) ကျာ် ကျာ် မာင်
ဥက္က

