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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၅/၂၀၁၇ 

၁၃၇၈ ခနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း  ၄  ရက် 

(၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ  ၃၁  ရက)် 
 

 ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန ထူ ထာင်ြခင်းနှင့် 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်တိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈၄ အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ 

အာက်ပါစညး်မျဉ်းကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 
 

အခန်း(၁) 

အမည် နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 
 

အမည် 

၁။ ဤစည်းမျဉ်းကိ ချး ငွသတငး်အချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်ဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းဟ 

ခ တွင် စရမည်။  

 

အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၂။ ဤစည်းမျဉ်းပါ စကားရပ်များသည ် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများဥပ ဒပါအတိင်း 

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ ်

သက် ရာက် စရမည-် 

(က)  ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ဆိသည်မှာ ပဂ္ဂုလ်တစ်ဦး၏ စီးပွား ရးနှင့် ငွ ရး 

ကး ရးဆိင်ရာ တာဝန်ရိှမများကိ ဖာ်ြပသည့် သတင်းအချက်အလက်ကိဆိသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် အဆိပါပဂ္ုိဂ လ်၏ အာမခ ပးမများ၊ ယခင် ချး ငွြပန်လည် ပးဆပ် 

မမှတ်တမ်း၊ အများြပည်သူသိရိှ စရန် ထတ်ြပန်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

နှင့် ငွ ချး ပးရန်ထိက်တန်သူြဖစ် ကာင်း ဆးြဖတ်နိင်သည့် သတင်းအချက် 

အလက်များ ပါဝင်သည်။ 

(ခ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန ဆိသည်မှာ ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများဥပ ဒ 

ပဒမ် ၂၊ ပဒ်မခွဲ (ဗ)တွင ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိထားသည့်အတိင်းြဖစ်သည်။  
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(ဂ) ချး ငွဆိင်ရာမှတ်ပတင်လပ်ငန်းဌာန ဆိသည်မှာ လပ်ငန်းများနှင် ့ ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦး 

ချင်းစီ၏ ကး မီသတင်းအချက်အလက်များကိ ငွ ရး ကး ရးကီးကပ်စစ် ဆးရန် 

တာဝန်ရိှသည့်အဖဲွအ့စည်းများထသိ ့ ပ့ပးိ ပးရန်အလိငှ့ာ တည် ထာင်ထား သာ 

သတင်းအချက်အလက်များ မှတ်ပတင်သည့် လပင်န်းဌာနကိဆိသည်။  

(ဃ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာငရ်ွက်ချက်များ(CRA) ဆိသည်မှာ 

ချး ငွအစီရင်ခစာနှင့် အြခားဆက်စပ်ဝန် ဆာင်မများအပါအဝင် ချး ငွသတင်း 

အချက်အလက်များ ကာက်ယူြခင်း၊ စစည်းြပုစြခင်းနှင့် ထပ်ဆင့်ြဖန် ့ ဝြခင်း 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိဆိသည်။ 

(င) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ (CRSPs) ဆိသည်မှာ 

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ဆာင်ရွက်ရန ်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ချး ငွ (Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်ခ 

သည့် ကမ္ပဏီများ သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိက ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန သိမ့ဟတ် 

ချး ငွဆိင်ရာမှတ်ပတင်လပ်ငန်းဌာနစသည့် ဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် အဖဲွ  ့

အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ကိဆိသည်။ 

(စ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ် (CRS) ဆိသည်မှာ ချး ငွသတင်း 

ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ငွ ရး ကး ရး 

အဖဲွအ့စည်းများအကား ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ လဲလှယ်ဖလှယ်နိင် 

သည့် အဖဲွအ့စည်းများ၊ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် စသတ်မှတ်ချက်များ၊ နည်းပညာနှင့် 

သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည့် စနစ်ကိဆိသည်။ 

(ဆ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းလိင်စင် ဆိသည်မှာ စီးပွား ရးလပ်ငန်း 

ဆိင်ရာ ချး ငွ (Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်ခသည့် ကမ္ပဏီ၊ 

ပဂ္ဂလိက ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနအပါအဝင် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

ဌာနထူ ထာင်၍ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ 

ဆာင်ရွက်ရန ် ဗဟိဘဏ်က ခွင့်ြပုသည့် လိင်စင်ကိဆိသည်။ 

(ဇ) ချး ငွအစီရင်ခစာ ဆိသည်မှာ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူ 

များကထတ်ြပန်သည့် အစီရင်ခစာကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငွ ရး ကး ရး 

ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများအား သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းဆိင်ရာ သတင်းအချက် 

အလက်များ၊ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ ချး ငွ၊ ကးမီနှင့် 

အချိန်ဆိင်း ပး ချမများအပါအဝင် ငွ ရး ကး ရးက သိ ့ ပးရန်တာဝန်များနှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည။် 
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(ဈ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသ ူ ဆိသညမှ်ာ ငွ ချးငှားသူနှင့် ချး ငွ 

စာချုပ်တစ်ရပ်ချုပ်ဆိထားြခင်း သိမ့ဟတ် ချး ငွ လာက်လာက ိ လကမှ်တ် ရးထိး 

တင်ြပထားြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားတရားဝင်ကိစ္စရပ်တစ်ခခက ိ ဆာင်ရွက်ထားြခင်း 

ကာင့် ယင်းတိ၏့ သတင်းအချက်အလက်သည် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင ် ပါရိှ န သာ သိမ့ဟတ် ပါရိှနိင် သာ လူပဂ္ဂုလ်တစ်ဦးဦး 

သိမ့ဟတ် ဥပ ဒအရဖွဲ စ့ည်းထားသည့် အဖွဲအ့စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိဆိသည်။ 

(ည) စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ချး ငွ(Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင် 

ခသည့်ကမ္ပဏီ ဆိသည်မှာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ခမှတစ်ခသိ ့ ငွ ချးငှားရာတွင် 

တစ်ဦးတည်းပိင်လပ်ငန်းများ၊ ဖက်စပ်လပ်ငန်းများနှင့် ကာ်ပိ ရးရှင်းလပ်ငန်းကီး 

များအပါအဝင် ချး ငွအဆင့်ကိ အမှတ် ပးအကဲြဖတ်ြခင်း၊ ချး ငွဆးရးနိင် ြခကိ 

စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ချး ငွထတ် ချးရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက ်

များြဖင့် ဆာင်ရွက်သည့် ကမ္ပဏီကိဆိသည်။  

(ဋ) ဆန်က့ျင် ဆာင်ရွက်ြခင်း ဆိသည်မှာ ချး ငွအစီရင်ခစာတွင်ပါဝင်သည့် 

အချက်အလက်များအ ပ  အ ြခခ၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ ချး ငွသတင်း 

အချက်အလက်များ ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း  ချး ငွထတ် ပးရန် 

ြငင်းဆိြခင်းကိ ဆိသည်။ 

(ဌ) သတင်းအချကအ်လက်ပ့ပိး ပးသူများ ဆိသည်မှာ-  

 (၁) ဘဏ်များနင့်ှ ဘဏ်မဟတ် သာ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ 

 (၂) ချး ငွကိ ပစတစ်မျို းမျို းြဖင့်ထတ် ချး ပီး ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသိ ့

သတင်းအချက်အလက်များ ပး န သာ အြခားအဖွဲ အ့စည်းများ၊ 

 (၃) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နသူများနှင့် သတင်းအချက် 

အလကမ် ဝသည် ့ သ ဘာတညူီချက ် ချုပ်ဆိထား ပီး ချး ငွသးစွဲသူများ၏ 

ငွ ချးရန် ထိက်တန်မကိအကဲြဖတ်ရနအ်တက်ွ သက်ဆိင်သည့် သတင်းအချက ်

အလကကိ် ရယူအသးြပုသည့် တတိယပဂ္ဂုလ်များ၊ နှင့် 

 (၄) ဗဟိဘဏ်က အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့်သတ်မှတ်သည့် အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ုိဂ လ်။ 

(ဍ) သ ဘာတူညီချက် ဆိသည်မှာ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများက 

ယင်းတိ၏့ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ သတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခသည့် 

စနစ်အတွင်းသိ ့ထည့်သွင်းြခင်းကိ သ ဘာတူ ကာင်းစာြဖင် ့လကမှ်တ် ရးထိးထား 

သည့် ခွင့်ြပုချက်ကိဆိသည်။  
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(ဎ) အြပုသ ဘာမ ဆာင်သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ဆိသည်မှာ ငွ ရး 

ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူနှင့်သက်ဆိင်သည့် လူမွဲခယူြခင်း၊ ကးကျန်များ 

နှင့် ပျက်ကွက်မများ စသည့်အ ြခအ နများပါဝင်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိ 

ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အြခားတရားဝင်ဇစ်ြမစ်များ သိမ့ဟတ် တရားရးများမ ှ

ရရိှသည့် စရီင်ချက်များ၊ ကး မီအတွက ် အာမခအြဖစ် လက်ဝယ်ထားရှိသည့် 

ပိငဆိ်ငပ်စ္စည်းများ၊ တရားစွဲဆိြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဖာ်ြပချက်များ ပါဝင် 

သည်။ 

(ဏ) အြပုသ ဘာ ဆာင်သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက ် ဆိသည်မှာ ငွ ရး 

ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့် မီရှင်များအကား ပဋိညာဉ်အရ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များ အကျုးဝင်သည့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မရယူသူ၏ သတင်းအချက်အလက်ကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ်

အာမခချက် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် အ ပါင်ပစ္စည်း ပးြခင်း၊ ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့် ပးရန် 

တာဝန်များ၊ ြပန်လည် ပးဆပ်မည့် နည်းလမ်းများ၊ ချး ငွပမာဏ၊ ချး ငွလက်ကျန် 

စသည်တိနှ့င့်စပ်လျဉ်းသည့် အ သးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ 

(တ) အသးြပုခွင့်ရှိသူများ ဆိသည်မှာ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနတွင် စစည်း 

ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူအသးြပုခွင့်ရိှသည့် ပဂ္ဂုလ်များကိ 

ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ၏ ဝန်ထမ်းများ၊ 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနများ၏ ဝနထ်မ်းများနှင့် ဗဟိဘဏ်က သတမှ်တ် 

ပးထားသည့် ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည်။ 

 

အခန်း(၂) 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဗဟိဘဏ်၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

 

၃။ (က) ဗဟိဘဏ်သည် အာက်ပါတိက့ိ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည-် 

(၁) ြမန်မာနိင်ငတွင ် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းမူဝါဒကိ ချမှတ်အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ြခင်းနှင့် စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊ 

(၂) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်း 

သိမ့ဟတ် ြငငး်ပယ်ြခင်း၊ 

(၃) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းလိင်စင်တွင် ပါရိှရမည့် စည်းကမ်း 

ချက်များနှင့် ကန်သ့တ်ချက်များချမှတ်ြခင်း၊ 



5 

(၄) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဗဟိဘဏ်က ထတ်ြပန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ 

အမိန်မ့ျား၊ ညန်ကားချက်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် လမ်းညန်ချက်များ 

ကိ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သူများက 

လိက်နာမ ရိှ မရှ ိ စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊ 

(၅) ချး ငွအချက်အလက်အစီရင်ခသည့် ကမ္ပဏီများနှင့် ချး ငွသတင်းအချက် 

အလက်ဌာနများက ပ့ပိး ပးသည့် ဝန် ဆာင်မများကိ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဆာင်ရွက်နိင်မည့် ြပည့်စလ လာက် သာ နည်းလမ်းများချမှတ် ဆာင်ရွက် 

ထားြခင်း ရိှ မရိှ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း၊ 

(၆) စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ချး ငွ(Commercial Credit) အချက်အလက် 

အစီရင်ခသည့် ကမ္ပဏီများနှင့် ပဂ္ဂလိက ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနများ 

တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်လာ စရန် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများကိ ညန်ကား 

ြခင်းနှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းမဟတ် သာ အဖဲွအ့စည်းများကိ 

အား ပးြခင်း၊ 

(၇) ဆးရးနိင် ြခကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ရန်နှင့် အဆိပါဆးရးနိင် ြခများကိ ြဖရှင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လ လာက်သည့်မူဝါဒများ၊ တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်မနှင့် လပ်ထး 

လပန်ည်းများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရန် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခ 

ြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သူများကိ ညန်ကားြခငး်၊ 

(၈) ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်သူ 
များအား စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များချမှတ်ြခင်း၊ 

(၉) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ကီးကပ ်
စစ် ဆးြခင်း။ 

 (ခ) ဗဟိဘဏ်သည ် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သူများ 

ကိ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် ကပမ်တ်ကွပ်ကဲြခင်းြဖင့် ချး ငွသတင်းအချက် 

အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ  ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လ လာက် သာ 

အရင်းအြမစ်များရရှိ စမည့် လိအပ် သာနည်းလမ်းများ ချမှတ်ြခင်းနှင် ့ ကီးကပ ်

စစ် ဆးမ မူ ဘာင်တစ်ရပ်ကိ ထူ ထာင်ရမည်။ 

 (ဂ) ဗဟိဘဏ်သည် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ  သိမ့ဟတ် 

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ သိမ့ဟတ် အသးြပုသူများထမှ ချး ငွသတင်း 

အချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အချိန်မ ရွး 

ရယူနိင်သည်။ 
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 (ဃ) ဗဟိဘဏ်သည် ချး ငွသတငး်အချက်အလက်ဌာန၏ အစရှယ်ယာရှင်များအ ပ  

ကန်သ့တ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ပါက လမ်းညန်ချက်များ ထပ်မထတ်ြပန်နိငသ်ည်။ 

 (င) ဗဟိဘဏ်သည ် ြမန်မာနိင်ငတွင် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ် 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိ ရာက်မနှင့်လြခုစိတ်ချရမကိ ခိမ်း ြခာက်လာနိင် သာ အချက် 

တစ်ရပ်ရပ် တွရိှ့ပါက လိက်နာရန်ချမှတ်ထား သာ ဗဟိဘဏ်၏စည်းကမ်းသတ်မှတ် 

ချက်များနှင့် ကန်သ့တခ်ျက်များကိ ြပာင်းလဲနိငသ်ည်။  

 (စ) ဗဟိဘဏ်သည ်  ြမန်မာနိင်င၏ ချး ငွ ဈးကွက်တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် န ကာင်း 

သိရိှသည့် သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများကိ ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင ်ထပ်တိးပါဝင်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

 (ဆ) စည်းမျဉ်းအပိဒ် ၃၊ အပိဒ်ခွဲ(စ) အရ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်း 

စနစ်တွင ် ထပ်တိးပါဝင်ြခင်းအတွက ် ဗဟိဘဏ် သိမ့ဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာ 

ကပ်မတ်ကွပ်ကဲသူက လမး်ညန်ချက်များ ထပ်မထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 (ဇ) ဗဟိဘဏ်သည ် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခငး်ဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သီးသန်အ့သိ ပးချက် စပစတစ်ရပ်ကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ ယငး်စ 

ပစတွင် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်အ ရးနှင့် ယငး်တိ ့

ကိ အသိ ပးရမည့် သတင်းအချက်အလက်ြဖန် ့ ဝြခင်း၊ စာရင်းအင်းြပုစြခင်း၊ 

ကာက်ယူစစည်းြခင်းဆိင်ရာ အဓိကအချက်အလကမ်ျားပါဝင်ရမည်။  

 (ဈ) ဗဟိဘဏ်သည် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနများနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်း 

ဆိင်ရာ ချး ငွ(Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်ခသည့် ကမ္ပဏီများမှ 

အချက်အလက်များကိ အခမ့ဲရယူနိင် ပီး ယင်း၏ ဘဏ်လပ်ငန်းကီးကပ်စစ် ဆး ရး 

လပ်ငန်းနှင့် စာရင်းအင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းများတွင် အ ထာက်အကူြဖစ် စရန် အသးြပု 

ရမည်။  

 (ည) ဗဟိဘဏ်သည် ချး ငွသတင်းအချက်အလက ် အစီရင်ခြခင်းစနစ်၏ ထိ ရာက်မ၊ 

လြခုမနှင် ့ ယကည်စိတ်ချရမတိကိ့ထိန်းသိမ်းရန် ယင်း၏ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း 

လပ်ငန်းတာဝန်များက ိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် မည်သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက ်

အစီရင်ခြခင်းစနစ်မှြဖစ် စ အချက်အလက်များရယူခွင့်ရိှသည်။ 

 (ဋ) ဤစည်းမျဉ်းအပိဒ် ၉၊ အပိဒ်ခွဲ (ခ) နှင့်(ဆ) တိအ့ရ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ကီးကပ် 

စစ် ဆးြခင်း ရည်ရွယ်ချက်အလိငှ့ာ ဗဟိဘဏ်သည ် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

အစီရင်ခြခင်းစနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ကိ အချိန်မ ရးွရယူခွင့်၊ ကည့်ရခင့်ွရိှ 

စရမည်။ 
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 (ဌ) ဗဟိဘဏ်သည ် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန တည် ထာငရ်န် ကနဦး မတည ်

ငွရင်းသတ်မှတ်ချက်ကိ အချိန်ကာလအား လျာ်စွာ သင့် လျာ်သလိ တိးြမင့်သတ်မှတ် 

နိငသ်ည်။  
  

အခန်း(၃) 

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိငစ်င် 
 

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားြခင်း 
 

၄။ (က) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန တည် ထာင် ဆာင်ရွက်လိသူသည် ကနဦး မတည် 

ငွရင်းအြဖစ် အနည်းဆး ကျပ်သန်း ၃,၀၀၀ ထည့်ဝင်ရမည်။ 

 (ခ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန တည် ထာင် ဆာင်ရွက်လိသူသည် ချး ငွ 

သတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှရန် ဗဟိဘဏ်သိ ့ အာက်ပါစာတမ်း 

အမှတ်အသားများ ပးူတဲွတင်ြပ၍ လာက်ထားရမည်- 

  (၁) ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်လက်မှတ်အပါအဝင် ကမ္ပဏီ၏သင်းဖဲွမှ့တ်တမ်း၊ သင်းဖဲွ  ့

စည်းမျဉ်းနှင့် ဖဲွစ့ည်းတည် ထာင်ြခငး်ဆိင်ရာ အြခားစာတမ်းအမတ်ှအသား 

များ၊ 

  (၂) စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် အဓိက အဆိြပု နရာနှင့် ရးခဲွများ၊ 

  (၃) လာက်ထားသူ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်မှ စစ် ဆး ပီး သာ အရးအြမတ်စာရင်း 

နှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းမိတ္တ ူများ၊ အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူများ၏ အမည် 

စာရင်း၊ ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏနှင့် အြခားကမ္ပဏီများတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

စသည်တိအ့ပါအဝင် ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့် ချး ငွက တွင် ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

  (၄) အဆိြပု ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန၏ ခွင့်ြပုမတည် ငွရင်းနှင့် 

ထည့်ဝင် ပီး မတည် ငွရင်းပမာဏ၊  

  (၅) အဆိြပု ချး ငွသတင်းအချက်အလကဌ်ာနတွင် အဓိကအကျိုးစီးပွားပိငဆိ်င်  

သူများ၏ ကမ်းကျင်မနှင့် အရည်အချင်း၊ 

  (၆) ဒါရိက်တာအဖဲွ  ့ ဖဲွစ့ည်းြခင်းနှင့် ဒါရိက်တာအဖဲွဝ့င် ရွးချယ်မ  စသတ်မှတ်ချက် 

များအပါအဝင ်ပိငဆိ်င်မနှင့် အပခ်ျုပ်မပသ ာန်၊ 

  (၇) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် သးနှစ်တာကာလ 

လပ်ငန်းစီမချက်၊ သတင်းနှင့်ဆက်သွယ် ရးနည်းပညာအ ြခခ သာစနစ်များ၊ 

ဌာနတွင်းလပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် လပ်ငန်းလညပ်တ် ဆာင်ရွက် ရးလက်စဲွ၊ 
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  (၈) လာက်ထားသူနှင့် ယငး်၏ လက် အာက်ခပဂ္ဂ လ်များ၏ ငွ ရး ကး ရး 

ဆိင်ရာ ြပစ်မကင်းရှင်း ကာင်းနှင့် လပ်ငန်းကမ်းကျင်မ နာက် ကာင်းနင့်ှ 

စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိဘဏ်ကစစ် ဆးြခငး်ကိ ခယူမည်ြဖစ် ကာင်း ခွင့်ြပုချက်၊ 

  (၉) လပ်ငန်းများကိ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးနှင့် သတင်းအချက်အလက် 

ဆးရးမရိှပါက ြပန်လည်ရယူနိင်မည့် အစီအစဉ်၊ 

  (၁၀) အဆိြပု အခ ကး ငွနန်းထားများ၊ 

  (၁၁) သတင်းအချက်အလက် ပ့ပိး ပးသူများနှင့် အသးြပုသူများအကားတွင် 

လည်း ကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများနှင့် ဝန် ဆာင်မပ့ပိး ပး 

မည့် တတိယပဂ္ဂ လ်တိအ့ကားတွင်လည်း ကာင်း၊ လပ်ငန်းစနစ်လည်ပတ် 

ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် သ ဘာတူချု ပ်ဆိရန်လျာထားသည့် အစီအစဉ်များ၊ 

  (၁၂) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်သိ ့ သတင်းအချက်အလက် 

ပ့ပိး ပးမည်ြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပသည်စ့ာ (Letter of Intent)။ 

 (ဂ) လာက်ထားသူသည် ြပည်ပမှအဖဲွအ့စည်းတစ်ခြဖစ်ပါက အထက်အပိဒ ် (ခ)၊ အပိဒ်ခဲွ 

(၁) မှ (၁၂)အထိ ဖာ်ြပထားသည့်အချက်များအြပင် အာက်ပါစာတမ်းအမှတ်အသား 

များကိ ပူးတဲွတင်ြပရမည်- 

(၁) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ချး ငွအဆင့်သတ်မှတ်သည့် အဂျင်စီတစ်ခ၏ လာက်ထား 

သူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချး ငွအဆင့်သတ်မှတ်သည့် အစီရင်ခစာ၊ 

  (၂) ြပည်ပ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ ပင်မရးချုပ် 

တည်ရိှရာနိင်င၏ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲသည့် အဖဲွအ့စည်းထမှ အာက်ပါအချက်များ- 

(ကက) ချး ငွသတင်း ပးပိ ြ့ခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဆာင်ရွက်ရန် ဥပ ဒနှင့်အညီထတ် ပးထားသည့် ချး ငွသတင်း ပး 

ပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငနး်လိင်စင် သိမ့ဟတ် ထာက်ခစာ၊ 

(ခခ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ ဒါရိက်တာ 

သိမ့ဟတ် အရာရိှသည် ထိရာထူးအတွက် သင့် လျာ်မှန်ကန်မရိှ ကာင်း 

ထာက်ခစာ၊ 

(၃) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ ပင်ရင်းနိင်ငနှင့် 

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရိှ ယင်း၏ရးခွဲများ၏ စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်နှင့် မတည်ရင်းနီှး င ွ

အရ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင် ့မတည်ရင်းနှီး ငွပိင်ဆိင်မ။ 

 (ဃ) ဗဟိဘဏ်က လိအပ်သည့် အြခားသက်ဆိင်ရာ စာတမ်းအမှတ်အသားများ။ 
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ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးြခင်း  

၅။ ဗဟိဘဏ်သည-် 

 (က) အပိဒ် ၄ အရ လာက်ထားသည် ့ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် 

လာက်လာကိစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စ ကာင်း တွရိှ့ပါက ချး ငွ 

သတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားချက်က ိခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

 (ခ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် ထတ် ပးရာတွင် သက်တမ်း 

ကန်သ့တ်ချက်မရိှ စရ။ 

 (ဂ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိငစ်င် လာက်ထားြခင်းကိ အာကပ်ါ 

အ ြခအ နတစ်ရပရ်ပ် ပ ပါက်လင ်ြငင်းပယ်ရမည်- 

  (၁) ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၄ အရ တင်ြပရမည့် သတ်မှတ်စာတမ်းအမတ်ှအသားများ 

ကိ ြပည့်စစွာမတင်ြပနိင်ြခင်း၊ 

  (၂) ဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်သည် မှားယွင်း နြခင်း၊ မှားယွင်း ဖာ်ြပ 

ြခင်း သိမ့ဟတ် တိကျမမရိှြခင်း၊ 

  (၃) လာက်ထားသူသည ် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန သိမ့ဟတ် စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းဆိင်ရာ ချး ငွ (Commercial Credit) အချက်အလက်အစီရင်ခသည့် 

ကမ္ပဏီ၏ ကာင်းမွန်စွာစီမခန်ခ့ွဲမကိ သိသာထင်ရှားစွာ အန္တရာယ်ြပုနိင်သည့် 

အဖဲွအ့စည်းများမှ လူပဂ္ုိဂ လ်အပ်စများနှင့် ဆက်နယ်မရိှ ကာင်း ဗဟိဘဏ်က 

ဆးြဖတ်သတ်မှတ်ြခင်း။ 

 (ဃ) လာက်လာက ိ ြပည့်စစွာ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှစ၍ သးလထက် နာက်မကျဘ ဲ

လာက်ထားသူက ိ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးမည် 

ြဖစ် ကာင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်မည်ြဖစ် ကာင်း စာြဖင့်ြပန်ကားရမည်။  

 (င) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားြခင်းကိ ခွင့်ြပု ကာင်း 

သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ် ကာင်းဆးြဖတ်ချက်က ိ အများြပည်သူသိရှိနိင်ရန ် ထတ်ြပန ်

နိငသ်ည်။ 
 

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် ကး  

၆။ (က) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရအဖွဲအ့စည်းတိင်းသည် အာက်ပါ 

တိက့ိ ပး ဆာင်ရမည်- 

 (၁) ကနဦးမတည် ငွရငး်၏ ၀.၁ ရာခိင်နန်းြဖစ် သာ လပ်ငန်းလိင်စင် ကး၊ 

 (၂) နှစ်စဉ် ဧ ပီလ ၂ ရက် နရိှ့ ထည့်ဝင် ပီးမတည် ငွရင်းစစ ပါင်း၏ ၀.၁ ရာခိင်နန်း 

ြဖစ် သာ နစ်ှစဉ် ကး။ 
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 (ခ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးသည့် န၏့ နှစ်ပတ်လည ်

နမ့တိင်မ ီတစ်လထက် နာက်မကျ စဘ ဲ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း 

လိင်စင်အတွက် နှစ်စဉ် ကးကိ ပး ဆာင်ရမည်။ 
  

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ လိက်နာရမည့်တာဝန်များ 

၇။ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည-် 

 (က) ဗဟိဘဏ်ကချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကန်သ့တ်ချက်များကိ 

လိက်နာရမည်။ 

       (ခ) ဗဟိဘဏ်၏ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်။ 

 (ဂ)  ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ချး ငွသတင်း 

ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသည့် နမ့ ှ (၁၂) လအတင်ွး လပ်ငန်းစတင ်

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဃ) ဗဟိဘဏ်က ကွင်းဆင်း ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း(on-site)နှင့် စာင့်ကည့်ကီးကပ် 

စစ် ဆးြခင်း(off-site)တိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိဘဏ်နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
 

၈။ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည ် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်း 

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ကိ အြခားသူအား လဲ ြပာင်းလပ်ကိင် စြခင်းမြပုရ။ 
 

အခန်း(၄) 

သတင်းအချကအ်လက် ကာက်ယူစစည်းြခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်း 
 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ကာက်ယူစစည်းရသည့် ရည်ရွယ်ချက် 

၉။ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိ အာက် ဖာ်ြပပါ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် စစည်း 

ကာကယူ်ြခင်းနှင့် ရယူြခင်းြပုနိင်သည်- 

(က) ချး ငွ လာက်ထားြခင်းအတွက်ြဖစ် စ၊ ချး ငွတစ်ရပ်အတွက်ြဖစ် စ ငွ ရး 

ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူတစ်ဦး၏ ကးမီတင်ရှိ နမနှင့် ငွ ရး ကး ရး  

ခိငမ်ာ တာင့်တင်းမ သိမ့ဟတ် ချး ငွဆးရးနင်ိ ြခကိ စိစစ်အကဲြဖတ်ရန်၊ 

(ခ) ဗဟိဘဏ်၏ ကီးကပ်စစ် ဆးမကိ အ ထာက်အကူြပုရန်၊ 

(ဂ) အချိန်ဆိင်း ငွ ပး ချမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပန်လည် ပးဆပ်နိင်မ ဆးရးနိင် ြခများကိ 

အကဲြဖတ်ရန်၊ 
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(ဃ) ချး ငွအစီရင်ခစာတွင်ပါဝင်သည့် မိမိ၏သတင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်တိကျမ ရှ ိ

မရိှ အတည်ြပုနိင် ရးအတွက ် ကာယကရှင ် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူ 

သူကိ ခွင့်ြပု ပးရန်၊ 

(င) စီးပွား ရးဆိင်ရာမူဝါဒကိ လ့လာဆန်းစစရ်န်၊  

(စ) ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများကိ ြပန်လည်ြဖန် ့ ဝရန်၊ 

(ဆ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်၏ ထိ ရာက်မ၊ ယကည်စတ်ိချရမ 

နှင့်လြခုမတိအ့တွက ် သက်ဆိင်ရာကပ်မတ်ကွပ်ကဲ ရး တာဝန်ရှိအဖွဲအ့စည်းက 

ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရန်။ 
 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ကာက်ယစူစည်းြခင်းနှင့် ြဖန် ့ ဝြခင်း 

၁၀။ (က) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် သတင်းအချက် 

အလက်ပ့ပိး ပးသူများနှင့် အြခား သာဇစ်ြမစ်များမှ ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

များကိ ကာက်ယစူစည်းြခင်း၊ စာရငး်အင်းြပုစြခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းြခငး်တိ ့

ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်ကိ လဲွမှားစွာ 

အသးြပုြခင်း၊ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲရယူြခင်း၊ ဆးရးြခင်း သိမ့ဟတ် နည်းပညာချို ယ့ွင်းမမ ှ

ကာကွယ်ရန် လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက် ရးလက်စွဲကိ တသမတ်တည်း လိက်နာ 

ကျင့်သးရမည်။ 

 (ခ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် မိမိတိ၏့ ဌာနတွင်း 

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ကျင့်သး၍ ဝန် ဆာင်မစဉ်ဆက်မြပတ်ရိှ စရန် ဆာငရွ်က် 

ရမည်။ 

(ဂ) ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ထပ်တိးပါဝင်လာသည့် သတင်းအချက်အလက ် ပ့ပိး 

ပးသူများသည် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူ၏ သ ဘာတူညီချက ်

ြဖင့်သာ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များက ိရယူနိင်သည်။ 

  (ဃ) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည်- 

(၁) ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ် စတင်သည့် နရ့က်မ ှ

ရက် ပါင်း(၉၀)အတွင်း ပထမ ချး ငွသတင်းအချက်အလက ် မှတ်တမ်းဖငိ် 

ကိ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသိ ့ ပးပိရ့မည်။ 

(၂) လစဉ်လတိင်းအတွက် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အြပည့်အစကိ ြပုစ၍ 

လကန် ပီး နာက် နာက်လ၏ ငါးရက် နတ့ွင ် ပးပိရ့မည်။ 

(င) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် သတင်းအချက် 

အလက်ပ့ပိး ပးသူများထမှ လကခ်ရရိှ သာ သတင်းအချက်အလက်ကိ သတ်မှတ် 
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ထားသည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် မှတ်တမ်းဖိင်ပစြဖင့် လကခ်ရရိှသည့် 

အချိန်မှစ၍ အလပ်လပ်ရက ် ငါးရက်အတွင်း ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင် 

ခြခင်းစနစ်တွင် ထည့်သွင်းရမည်။ သတ်မှတ်ပစတစ်ရပ်ရပ် ြပာင်းလဲမရှိတိင်း 

ဗဟိဘဏ်၏ အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။ 

 (စ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် ချး ငွသတင်း 

အချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစအ်တွက ် အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် စစည်းထား 

ရိှ သာ သတင်းအချက်အလက် (Database) များ အားလးအတွက် တာဝန်ရှိ ပီး 

ယင်းတိ၏့ ချး ငသွတင်းအချက်အလက်များကိ ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများ 

နှင့် ဤစည်းမျဉ်းအရခွင့်ြပုထား သာ အြခားအသးြပုသူများကိ ပ့ပိး ပးရမည်။ 

 (ဆ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် သတင်းအချက် 

အလက်တိကျမရှိရန်နှင့် ယင်းတိ၏့ဝန်ထမ်းများက သတင်းအချက်အလက်ကိ 

လွဲမှားစွာ အသးြပုြခင်းမရိှ စရန် သိမ့ဟတ် နည်းပညာချိုယွ့င်းမများ မရိှ စရန် 

အတွက် တာဝန်ရိှသည်။ 
 

၁၁။ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ အ့စည်းများသည် ယင်းတိ၏့ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ 

ဗဟိဘဏ်က အတည်ြပုထားသည် ့ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ 

သတ်မှတ်ပစြဖင့် ြပည့်စစွာြဖည့်စွက်၍ တင်ြပရမည်။ ယင်းပစတွင် အပိင်းနှစ်ပိင်းပါဝင် ပီး ပထမ 

အပိင်းတွင် ငွ ချးယူသူနှင့် အာမခသူတိအ့တွက် သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ထားသည့် သတင်းအချက် 

အလက်များနှင့် ဒတိယအပိင်းတွင် ချး ငွဆိင်ရာအချက်အလက်များပါဝင်ရမည်။  
 

သတင်းအချက်အလက် ပးပိြ့ခင်း 

၁၂။ (က) ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများသည ် အတည်ြပုထားသည့်ပစကိ အသးြပု၍ 

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများထသိ ့ အြပုသ ဘာ ဆာင ်

သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်နှင့် အြပုသ ဘာမ ဆာင်သည့် ချး င ွ

သတင်းအချက်အလက်များကိ ပးပိရ့မည်။ 

 (ခ) သတင်းအချက်အလက် ပးပိရ့ာတွင် သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများနှင့် 

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများအကား သတ်မှတ်ထားသည့် 

စည်းမျဉ်းစညး်ကမ်းများကိ လိက်နာရမည်။ 

 (ဂ) သတင်းအချက်အလက်များကိ လစဉ် ပးပိန့ိင် စရန ် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်း 

များ၏စနစ်များကိ ြပင်ဆင်ရနအ်တွက် အချိန်ကာလကိးလရရှိမည်။  
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 (ဃ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူသည ် သတင်းအချက်အလက် 

ပ့ပးိ ပးသူများအကား ခွဲြခားမမြပုရ။ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်း 

စနစ်တွင ်ပါဝင် ဆာင်ရွက်သူများအားလးကိ တစ် ြပးညီ ဝန် ဆာင်မ ပးရမည်။  

 

သတင်းအချက်အလက်များရယူြခင်း 

၁၃။ (က) ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများသည ် ချး ငွပမာဏမည်မပင်ြဖစ် စ ချး ငွ 

လာက်ထားမအသစ်လက်ခရရှိြခင်း သိမ့ဟတ် ထတ် ချး ပီးသည့် ချး ငွတစ်ရပ် 

အား သက်တမ်းတိးြမင့် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ဆကလ်ကထ်တ် ချးြခင်းြပုရာတွင ်

လာက်ထားသူ၏ ချး ငွြပန်လည် ပးဆပ်မ အ လ့အထကိ လ့လာဆန်းစစ်ရန် 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်က ိ အာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ  အသးြပုရမည်- 

(၁) အသးြပုခွင့်ရှိသူများ သိမ့ဟတ် သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများက 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်သိ ့ ဝင် ရာက်၍ သတင်း 

အချက်အလက်ရယူြခင်းကိ သ ဘာတူစာချုပ်များပါ စည်းကမး်ချကမ်ျားြဖင့် 

ကန်သ့တ်ထားရမည်။ 

(၂) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် ချး င ွ

သတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ အသးြပုခွင့်ရှိသူများ အသးြပု 

နိင်ရန ် လပ်ငန်းစဉ်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင် ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

ချမှတ်ထားရမည်။ 

(၃) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် ချး ငွသတင်း 

အချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ 

နှင့်အသးြပုခွင့်ရှိသူများက အြပည့်အဝအသးြပုနိင်မရိှ စရန် ဆာင်ရွက် 

ထားရမည်ြဖစ် ပီး အဆိပါဝန် ဆာင်မသည ်လြခုမ၊ တည် ငိမ်မနှင့် အသးြပု 

နိင်မရိှရမည။် 

ခင်းချက်။ 

 ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် သတင်းအချက် 

အလက်ပ့ပိး ပးသူများ သိမ့ဟတ် အသးြပုခွင့်ရှိသူများက တတိယပဂ္ဂုလ ်

များထသိ ့မိမိ၏အသးြပုခွင့်နပါတ် (access codes) သိမ့ဟတ် လို ဝှ့က်နပါတ် 

များ (Passwords) ကိ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘ ဲ ထတ် ဖာ် ြပာဆိြခင်း သိမ့ဟတ် 

မ ဝအသးြပုြခင်း ကာင့် ပ ပါက် သာ အကျိုးဆက်များအတွက် တာဝန ် 

မရိှ စရ။ 



14 

(၄) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများနှင့် အသးြပုခွင့်ရိှသူများအားလးသည် 

ဗဟိဘဏ်ကအတည်ြပုထားသည့် လြခုမဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက် 

များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ လိက်နာရမည်။ 

 (ခ) ဗဟိဘဏ်မှတစ်ပါး ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများနှင့် အြခားအသးြပုသူများ 

သည ် ငွ ရး ကး ရးဆိငရ်ာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏စာြဖင့် သ ဘာတူညီချက ်

ြဖင့်သာ ချး ငွသတင်းအချက်အလက ်အစီရင်ခြခင်းစနစ်ကိ အသးြပုနင်ိသည်။ 

 (ဂ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်သူများအားလး 

သည ်ဗဟိဘဏ်ကသတ်မှတ်သည့် စသ ဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ကိ အသးြပုရမည်။ 
   

သီးသန်အ့သိ ပးြခင်း 

၁၄။ (က) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူသည် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းတစ်ခက ချး င ွ

သတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မရယူသူ၏ သတင်းအချက်အလက် ပးပိရ့န်အတွက် စည်းကမ်းချက်များ 

ကိ သတ်မှတ် ဖာြ်ပထားသည့် သီးသန်အ့သိ ပးချက်အား ြပုစထားရမည်။ 

 (ခ) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည် သီးသန်အ့သိ ပးချက်တွင် ချး ငွ 

သတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများနှင့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင ် ပါဝင်သူများကိ ြဖန် ့ ဝမည် ့ သတင်းအချက်အလက်အမျိုး 

အစားနင့်ှ သတင်းအချက်အလက်ြဖန် ့ ဝြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများကိ ဖာ်ြပရ 

မည်။  သီးသန်အ့သိ ပးချက်တွင် နာက်ခသတင်းအချက်အလက် မှတ်တမ်းြပုစြခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန်ကွ့က်လိပါက ရက် ပါင်း(၃၀) အတွင်း ကန်က့ွက်နိင် ကာင်းကိ 

ဖာ်ြပထားရမည်။ 

 (ဂ) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူသည ် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ 

က ချး ငွ လာက်ထားလာသည့်အခါတွင် သီးသန်အ့သိ ပးချက်ကိ ပးအပရ်မည်။ 
 

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ၏သ ဘာတူညီချက် 

၁၅။  သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည် အသးြပုသူများက သတင်းအချက်အလက် 

များကိ ရယူြခင်းမြပုမီ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ၏ သ ဘာတူညီချက်ကိ ရယူ 

ရမည်။ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ၏ သ ဘာတူညီချက်တွင ် အာက်ပါအချက်များ 

အနည်းဆးပါဝင်ရမည်- 

(က) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ၏အမည်၊ 

(ခ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက် ကာက်ယူစစည်းရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ 
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(ဂ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာ၊ 

(ဃ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိ ထပ်မြဖည့်စွက်ရန ်သိမ့ဟတ် အမှန်သိြ့ပင်ဆင်ရန ်

လိအပ်ပါက ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိရယူမည့် နည်းလမ်းများ၊ 

(င) ဗဟိဘဏ်က သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီြပုစထားသည့် စပစသ ဘာ 

တူညီချက်၊  

(စ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်အ ရးဆိင်ရာ သတင်းအချက ်

အလက်များ။ 
 

အခန်း(၅) 

သတင်းအချက်အလက်ကာကွယ်ြခင်းဆိင်ရာမူများ 
 

သတင်းအချက်အလက်လပ်ငန်းစဉ် 

၁၆။ (က) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သည့် ငွ ရး ကး ရး 

ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူနှင့်စပ်လျဉ်း သာ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်နှင့် 

အြခားဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက် ရယူြခင်းနှင့်ြဖန် ့ ဝြခင်းတိကိ့ 

တရားမတစွာနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိစွာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခ) သတင်းအချက်အလက်များကိ ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၉ တွင် သတ်မှတ်ထား သာ 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ကာက်ယူရမည်။ 

 (ဂ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သည့် ချး ငွသတင်း 

အချက်အလက်နှင် ့ အြခားဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် 

မှနက်န်မနှင့် ြပည့်စမရှိရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းတိက့ိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ (up to date) 

ြပုစ၍ ထိန်းသိမ်းရမည်။ 
 

သတင်းအချက်အလက်လ လာက်မရိှြခင်း၊ သက်ဆိင်မရိှြခင်းနှင့် အလွန်အမင်းများြပားမ မရိှ စြခင်း 

၁၇။ (က) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် အာက်ပါအဖဲွအ့စည်းများ 

သည ်  ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့် လပ်ငန်းများ၏ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်နှင့် 

ဆက်စပ် သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ကာက်ယူစ ဆာင်းြခင်း၊ စာရင်းအင်း 

ြပုစြခင်း နှင့် ြဖန် ့ ဝြခင်းတိက့ ိ ဆာင်ရွက်ရမည-် 

  (၁) ဘဏ်များနှင့် ဘဏ်မဟတ် သာ ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများ၊ 

 (၂) ကန်စည်နှင့်ဝန် ဆာင်မများက ိ အရစ်ကျ ပး ချစနစ်ြဖင့် ရာင်းချသည့် 

လပင်န်းအဖဲွအ့စည်းများ၊ 

 (၃) အ သးစား ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ 
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 (၄) ဆက်သွယ် ရး၊ လပစ်စ်စသည့် အများသးဝန် ဆာင်မ ြဖန်ြ့ဖူးသည် ့ကမ္ပဏီ 

များ။ 

 (ခ) သတင်းအချက်အလက်များကိ ကာက်ယရူာတွင် ဤစည်းမျဉ်းအပိဒ် ၉ ပါ ရည်ရွယ ်

ချက်များကိ  ြဖည့်ဆည်း ပးရနအ်တွက် လိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

သာလင ်ပါဝင်ရမည်။ 

 (ဂ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် အစိးရဌာနအဖွဲ  ့

အစည်းများနှင့် အြခားယကည်စိတ်ချရသည့် ဇစ်ြမစ်များထမှ ဆီ လျာ်မရိှသည့် 

သတင်းအချက်အလက်များကိ လက်ခရယူနိင်သည်။ 

 (ဃ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် တရားရး၏ စီရင်ချက် 

များနှင့် လူမွဲခယူြခင်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ရရှိနိင်ပါက တရားဝင ်

နည်းလမ်းြဖင့် ကာက်ယူစစည်းနိင်သည်။ 

 (င) အြခားအစိးရဌာန အဖဲွအ့စညး်များထမှ ထပ်တိးရရိှသည့် သတင်းအချက်အလက ်

များကိ ဗဟိဘဏ်၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အသးြပုနိင်သည်။ 

 

သတင်းအချက်အလက်များလြခု ရး 

၁၈။ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သူများသည်- 

 (က) သတင်းအချက်အလက်များကိ ဆးရး စြခင်း၊ အကျင့်ပျက်အသးချြခင်း၊ နှာင့်ယကှ ်

ဖျက်ဆီးြခင်း၊ အခွင့်မရှိဘဲရယူြခင်း သိမ့ဟတ် အလွဲအသးြပုြခင်းတိ ့မြဖစ် ပ စရန ်

ကာကွယ်ရမည်။ 

 (ခ) မိမ၏ိ သတင်းအချက်အလက်ကွန်ရက်ကိ အခွင့်မရှိဘဲဝင် ရာက်ရယူြခင်းမရိှ စရန ်

ကာကွယ်ရမည်။ 

 (ဂ) မိမ၏ိ သတင်းအချက်အလက်ကွန်ရက ် လြခု ရးအတွက ် အနည်းဆး အာက်ပါ 

အချက်များ ဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (၁) ရတ်တရက်ကျ ရာက်လာသည့် ဘးအန္တရာယ် ကာင့် သတင်းအချက်အလက် 

ဆးရးမများနှင့် သတင်းအချက်အလက်အလဲွသးစားမများမှ ကာကွယ်ရန် အစီ 

အစဉ်များနင့်ှ ဆးရးသွားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ြပန်လည်ရရှိ စရန ်

စနစ်များ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများထားရိှြခင်း၊  

(၂) သတင်းအချက်အလကမ်ျားကိ အကျင့်ပျက်အသးချြခင်း၊ နှာင့်ယက်ှဖျက်ဆီး 

ြခငး်၊ အခွင့်မရှိဘဲရယူြခင်း သိမ့ဟတ် အလွဲအသးြပုြခင်းတိမ့ ှ ကာကွယ်ရန် 

အစီအစဉ်များနှင့် ဆးရးသွားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ြပန်လည်ရရှ ိ

စရန်စနစ်များ၊ လပင်န်းစဉ်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများထားရှိြခင်း၊ 
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 (၃) အသးြပုခွင့်ရိှသူများကသာလင် သတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူအသးြပု 

နိင်ရန်ကန်သ့တ်ထားြခင်း၊ 

 (၄) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ သ ဘာတူညီမြဖင့် တရား 

ဝင်ကိစ္စရပ်များ သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုထား သာကိစ္စရပ်များအတွက် သတင်း 

အချက်အလက်များကိ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ 

အသးြပုနိင်ရန ်လ လာက်သည့် လပ်ထးလပ်နည်းများထားရှိြခင်း၊ 

 (၅) လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာ၊ ဖဲွစ့ည်းပဆိင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ နည်းလမ်း 

အရ လ လာက်သည့် လြခုမဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ မူများနှင့် လပ်ထး 

လပန်ည်းများ ထားရှိြခင်း၊ 

 (၆) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် 

ချက်များအတွက ်သတင်းအချက်အလက် လြခုစိတ်ချရမဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ရ 

မည့်အချက်များနှင် ့ လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ ဗဟိဘဏ်က အတည်ြပုချက် 

ရယူရန် ယင်း၏ဒါရိက်တာအဖဲွက့ သတ်မှတ်ြခင်း။ 
 

လ ိုဝ့ှက်ချက်များထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း  

၁၉။ (က) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသည ် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူ 

သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစည်း ကာက်ယူထားသည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်နှင့် 

အြခားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိမဆိ လ ို ဝ့ှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။  

 (ခ) အသးြပုခွင့်ရှိသူများသာလင် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရသာ တိကျစွာ 

ရယူကည့်ရရမည်။ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည ်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ချး ငသွတင်း 

အချက်အလက် လို ဝ့ှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းက ိ ယင်း၏ ဒါရိက်တာများနှင့် 

ဝနထ်မ်းများက ပမှန်ထိန်းသိမ်း ဆာင်ရွက်မရိှ စရန် လိအပ် သာနည်းလမ်းများ 

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဂ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် ငွ ရး ကး ရး 

ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိ 

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ရယူြခင်းမကှာကွယ်ရန် လိအပ်သည့် နည်းလမ်းများအားလးကိ 

ဆာင်ရွက်ရမည်။ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပလ်ျဉး် 

သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်းက ိ ထိန်းချုပ်နင်ိရန် လြခုမဆိင်ရာ 

မူများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိသတ်မှတ်ထားရမည်။ 
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 (ဃ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ ဒါရိက်တာများနှင့် ဝန်ထမ်း 

များ၊ အသးြပုခွင့်ရိှသူများနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ၏ ဝန်ထမ်းများ 

သည ် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း 

အချက်အလက်ကိ လ ို ဝ့ှက်ထိန်းသိမ်းထားရန် သင့် လျာ်သည့်နည်းလမ်းများကိ 

ချမှတ်ထားရမည်ြဖစ် ပီး လ ို ဝ့ှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်အချက်များနှင့် သက်ဆိငသ်ည့် 

သ ဘာတူစာချုပ်များကိ လက်မှတ် ရးထိးထားရမည်။ 
 

၂၀။ (က) သတင်းအချက်အလက် အသးြပုသူတစ်ဦးဦးက သာ်လည်း ကာင်း၊ သတင်းအချက် 

အလက်ပ့ပိး ပးသူများက သာ်လည်း ကာင်း ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ 

ရယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ကိ တတိယပဂ္ဂ လ်သိ ့

ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် ထတ် ဖာ် ြပာဆိြခင်းမြပုရ။ 

 (ခ) အသးြပုခွင့်ရှိသူများသည ် ဈးကွက်လ ့ ဆာ်မများြပုလပ်ရန် သိမ့ဟတ် တတယိ 

ပဂ္ုိဂ လ်သိ ့ ဝန် ဆာင်မ ပးရန် ချး ငွသတငး်အချက်အလက် အစီရင်ခြခင်းစနစ်မှ 

ရရိှသည့် ငွ ရး ကး ရးဆိငရ်ာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများနှင့်စပ်လျဉး်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များက ိအသးမြပုရ။ 
 

သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းြခင်းကာလ 

၂၁။ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနသည်- 

 (က) အြပုသ ဘာ ဆာင်သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ြဖစ်ပါက အဆိပါကိစ္စအတွက် 

ငွ ပး ချမ သိမ့ဟတ် စာရင်းရှင်းလင်းမြပုသည့် နမှ့ သးနှစ်တာကာလအထိ 

သတင်းအချက်အလက်များြဖန် ့ ဝြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 (ခ) တရားရး၏ဆးြဖတ်ချက်ြဖစ်ပါက ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် ပီးသည့် နမ့ှ သးနစ်ှတာ 

ကာလအထိ သတင်းအချက်အလက်များြဖန် ့ ဝြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 (ဂ) လူမွဲစာရင်းခယူြခင်းြဖစ်ပါက ဆာင်ရွက် ပီးသည့် နမ့ ှ ငါးနှစ်တာကာလအထိ 

သတင်းအချက်အလက်များြဖန် ့ ဝြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 (ဃ) အြပုသ ဘာမ ဆာင်သည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ြဖစ်ပါက ဗဟိဘဏ်၏ 

ချး ငွအမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်းအရ ချး ငွ ပးဆပ်ရန် ပျက်ကက်ွ 

သည့် နမှ့ သးနစ်ှတာကာလအထိ သတင်းအချက်အလက်များြဖန် ့ ဝြခင်းကိ 

ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 (င) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ် ထိ ရာက် ကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ် 

ဆာင်ရွက်နိငရ်န်နှင့် ဝန် ဆာင်မများတိးတက်လာ စရန် သတင်းအချက်အလက် 

များကိ လ လာက် သာ အချိနက်ာလတစ်ရပ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရိှအသးြပုရမည်။ 
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      အခန်း(၆) 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သူများ၏ တာဝနမ်ျား 
 

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ တာဝနမ်ျား 
၂၂။ (က) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည-်  

 (၁) သတင်းအချက်အလက်၏ အရည်အ သွးနှင့် တိကျခိင်မာမရိှ စရန် လ လာက် 

သာမူများ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (၂) သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ(updated)ရရိှ စရန် ဗဟိဘဏ် 

၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (၃) သတင်းအချက်အလက်များမှန်ကန် စရန် ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း 

အတွက် လ လာက် သာ စနစ်တစ်ရပ် ထူ ထာင်ထားရမည်။ ဗဟိဘဏ်၏ 

လမ်းညန်ချက်ပါ သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်း ြပင်ဆင် ပီး သတင်းအချက် 

အလက်များ ပ့ပိး ပးရမည်။ 

 (၄) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ြဖန် ့ ဝမ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် မဆင်မြခင် 

ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် လျစ်လျူ ရမများ ကာင့် သတင်းအချက်အလက ်

မှားယွင်းမတစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်ပါက သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများ၊ 

အသးြပုသူများ၊ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများအတွက် 

တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိအ့ြပင-် 

 (ကက) လွန်ခ့ဲသည့်သးလအတွင်း အသးြပုသူများထပ့ပိး ပးခ့ဲ သာ  အချက် 

အလက်များတွင် သိသာထင်ရှားစွာ မှားယွင်း န ကာင်း သိရှိရပါက 

ယင်းအတွက် စစမ်းစစ် ဆး ရးအစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက ်

ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ချက်ချင်းအမှန်ြပင်ဆင်နိင ်

မည့် နည်းလမ်းများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခခ) လွန်ခ့ဲသည့်သးလအတွင်း အသးြပုသူများရယူခ့ဲသည့် သတင်းအချက် 

အလက်အ သးစိတ်ပါဝင်သည့် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ (updated)   

ြပုစထားသည့် အစီရင်ခစာကိ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ 

ရယူသူများသိ ့မိတ္တ ူတစ် စာင် ပးပိရ့မည်။ 

 (ဂဂ) မဆင်မြခင် ဆာင်ရွက်မ သိမ့ဟတ် ပါ့ဆမ ကာင့် ငွ ရး ကး ရး 

ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ နာမည ်

ဂဏ်သတင်းထိခိက်မအတွက ် နစ်နာသူက တာင်းဆိမတစ်ရပ်ရပ ်

ြပုလပ်ပါက ယင်းကိတာဝန်ယူ ြဖရှင်းရမည်။ 
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 (ဃဃ) သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းမအတွက် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မရယူသူအ နြဖင့် ကု တွရ့မည့် နစ်နာဆးရးမများကိ 

လျာန့ညး် စရန ်အားထတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

  (၅) “မလွန်ဆန်နိင် သာြဖစ်ရပ်များ” သိမ့ဟတ် အစိးရ၏ အမိန်မ့ျားမှတစ်ပါး 

သတင်းအချက်အလက် ပးပိသ့ည့် ဝန် ဆာင်မတိတွ့င် ပျက်ကွက်မ၊ အ နှာင့် 

အယှက်ြဖစ် စမ သိမ့ဟတ် အလွန်အမင်း ကန် ့ကာမ ပ ပါက်ြခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အသးြပုခွင့်ရိှသူ၊ သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ၊ ဗဟိဘဏ် 

သိမ့ဟတ် အြခားတတိယပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးဦး၏ တာင်းဆိမများအတွက် တာဝန် 

ယူ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်။  

 (ခ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် သတင်းအချက် 

အလက် ပ့ပိး ပးသူများက ပးသည် ့ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိြဖစ် စ၊ 

အြခားသတင်းအချက်အလက်များကိြဖစ် စ အသးြပုခွင့်မရိှသူထသိ ့လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် ငှားရမ်းအသးြပု စြခင်းမြပုရ။  
 

သတင်းအချကအ်လက်ပ့ပိး ပးသူများ၏ တာဝနဝ်တ္တ ရားများ 

၂၃။ သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည်- 

 (က) ဗဟိဘဏ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပည့်စမှန်ကန်သည့် ချး ငွသတင်းအချက် 

အလက်များက ိ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့ ပးပိ ့

ရမည်။ 

 (ခ) မိမနှိင့် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများအကား ချုပ်ဆိထား 

သည့် သက်ဆိငရ်ာသ ဘာတူစာချုပ်များအရ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများက ပးသည့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်များကိ ရယူြခင်း၊ 

ဝင် ရာက်ကည့်ရြခင်းြပုနိင်သည်။ 

 (ဂ) သတင်းအချက်အလက်လြခုမနှင့် လို ဝှ့က်ထိန်းသိမ်းထားရှိမ သချာ စရန်အတွက် 

လ လာက်သည့်မူများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် နည်းလမ်းများကိ ချမှတ် ဆာင်ရွက ်

ရမည်။ 

 (ဃ) ဗဟိဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားသည့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ၏ 

အခွင့်အ ရးဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ ရယူအသးြပုခွင့်ရှိသည့် သတင်း 

အချက်အလက်များက ိ ရရှိနိင် စမည့် လ လာက်သည့်အစီအစဉ်များ၊ မူများနှင့် 

လပ်ထးလပ်နည်းများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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 (င) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများထသိ ့ ပးပိသ့ည့် သတင်း 

အချက်အလက်များ မှန်ကန်မမရှိပါက ယင်းတိက့ိတာဝန်ခ၍ မှန်ကန်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များ ပးရမည်။ 

 (စ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခြခင်းစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိဘဏ်က ထတ်ြပန် 

သည့် စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ အမိန်မ့ျား၊ ညန်ကားချက်များ၊ လပ်ထး 

လပ်နည်းများနှင် ့လမ်းညန်ချက်များကိ လိက်နာရမည်။ 
 

 (ဆ) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများသည် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် အစီရင် 

ခြခင်းစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့် မိမိခန်အ့ပ် 

ထားသည့် စာရင်းစစ်များ သိမ့ဟတ် ဗဟိဘဏ်ကိ မိမိစနစ်များနှင့် အီလက်ထ ရာနစ် 

စနစ်ြဖင့် စစည်းထားရိှ သာ သတင်းအချက်အလက်များ (database) ကိ ဝင် ရာက် 

ကည့်ရ ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုရမည်။ 
 

၂၄။ ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၃၁ တွင် ဖာ်ြပထား သာ အြငင်းပွားမများအား ြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း 

များအရြပုလပ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ် ပျက်ကွက်ြခင်း သိမ့ဟတ် သိသာ 

ထင်ရှားစွာ ပါ့ဆြခင်း ကာင့် သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူများက ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ နာမည်ဂဏ်သတင်းကိ နစ်နာဆးရးမများြဖစ် 

ပ စပါက အဆိပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နစ်နာသူများ၏ တာင်းဆိမတစ်ရပ်ရပ်ကိ တာဝန်ယ ူ

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

အြခားသတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ တတိယပဂ္ဂ လ်များ၏ တာဝနမ်ျား 

၂၅။ အြခားသတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ တတိယပဂ္ဂ လ်များသည် ချး ငွသတင်း ပးပိ ့

ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများနှင့် လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် သ ဘာတူစာချုပ်များနှင့်အည ီ

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနများသိ ့ သတင်းအချက်အလက်များ ပးပိန့င်ိသည်။ ယင်းသိ ့

ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အြခားသတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ တတိယပဂ္ဂုလ်များသည ် အာက်ပါတိ ့

ကိ တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်ရမည ်- 

(က) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့ ပးပိ ့ သာ သတင်း 

အချက်အလက်များ မှန်ကန်မရိှ စရန်၊ 

(ခ) ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၃၁ တွင် ဖာ်ြပထား သာ အြငင်းပွားမများအား ြဖရှင်းသည့် 

နည်းလမ်းများအရ ြပုလပ်သည့်ဆးြဖတ်ချက်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက ်

ြခင်း သိမ့ဟတ် သိသာထင်ရှားစွာ ပါ့ဆြခင်း ကာင့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာနာမည်ဂဏ်သတင်းကိ ကီးမားစွာ 
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နစ်နာဆးရးမများြဖစ် ပ စပါက အဆိပါကိစ္စနင့်ှစပ်လျဉ်း၍ နစ်နာသူများ၏ 

တာင်းဆိမတစ်ရပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပးရန်။ 
 

အသးြပုခွင့်ရှိသူများ၏ တာဝနဝ်တ္တ ရားများ 

၂၆။ အသးြပုခွင့်ရှိသူသည်- 

(က) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများနှင့် ချုပ်ဆိထားသည့် 

သက်ဆိင်ရာသ ဘာတူစာချုပ်များပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ သတင်းအချက် 

အလက်များက ိရယူခွင့်ရှိသည်။ 

(ခ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများသိ ့ ယင်းတိ၏့ သတင်းအချက ်

အလက်များ စစမ်းရယူြခင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ခင့်ွြပုချက၏် အကျို းဆက်များကိ 

အသိ ပးအ ကာငး်ကားရမည်။ 

(ဂ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယသူူက စာြဖင့် ရးသားသ ဘာတူခွင့်ြပု သာ 

သတင်းအချက်အလက်ကိသာလင် အသးြပုရမည်။ 

(ဃ) ဤစည်းမျဉ်း အပိဒ် ၉ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာလင် 

သတင်းအချက်အလက်ကိအသးြပုရမည်။ 

(င) အြခားပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးဦးထသိ ့ သတင်းအချက်အလက် ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် 

လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 

 

အခန်း(၇) 

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်အ ရးများနှင့် လပ်ငန်းစဉ ် 

 

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်အ ရး 

၂၇။ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများသည ် ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန 

ထမ ှ အာက်ပါအခွင့်အ ရးများကိ ရရိှ စရမည်- 

 (က) ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ယင်းတိ၏့ သတင်းအချက်အလက်များ အသးြပုြခင်းကိ 

ကန်ကွ့က်နိင်ခွင့်၊ 

 (ခ) ယင်းတိန့ှင့်စပ်လျဉ်းသည် ့ သတင်းအချက်အလက်များကိ ကာက်ယူစစည်းြခင်း၊ 

စာရင်းြပုစြခင်းနှင့် ြဖန် ့ ဝြခင်းများက ိသိရှိပိင်ခွင့်၊ 

 (ဂ) ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင် သာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကာလအပိင်းအြခားအလိက် 

ြပုစထား သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ကန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်ြဖင့် သိမ့ဟတ် 

ကန်ကျစရိတ်မရိှဘဲ ရယူကည့်ရခွင့်၊ 

 (ဃ) ယင်းတိ၏့ သတင်းအချကအ်လက်များ မှန်ကန်မရှိ စရန ် တာင်းဆိခွင့်၊ 
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 (င) ယင်းတိ၏့နိငင် ရး၊ ကိးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့် လူမျိုးစသည့် ကိယ် ရးကိစ္စ သတင်း 

အချက်အလက်များက ိ ချး ငွသတင်းအချက်အလက ် အစီရငခ်ြခင်းစနစ်တငွ် 

ကာက်ယူစစည်းြခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းြခငး်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်။  

 

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့်အ ရး တာင်းဆိြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်  

၂၈။ (က) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများသည် ယင်းတိ၏့ ချး ငွဆိင်ရာသတင်း 

အချက်အလက်များကိမရယူမ ီမည်သူမည်ဝါြဖစ် ကာင်း သက် သထင်ရှားတင်ြပရန ်

တာဝန်ရှိ ပီး ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင် သာအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ထတ် ပးပါရန် 

ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့ တာင်းဆိနိင်သည်။ 

 (ခ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများက ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင် သာ အချက် 

အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ထတ် ပးပါရန ် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ 

ပးသူများသိ ့ တာင်းဆိပါက တာင်းဆိသည့် နမ့ှ အလပ်လပ်ရက ် (၁၀)ရက် 

အတွင်း တာင်းဆိသည့် သတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခစာကိ ထတ် ပးရမည်။ 

 (ဂ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများသည် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

မြပည့်စမ သိမ့ဟတ် မှားယွင်းမတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပင်ဆင် စရန်အတွက် ချး ငသွတင်း 

ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသိ ့ အချိန်မ ရွး တာင်းဆိခွင့်ရိှရမည်။ 
 

၂၉။ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည-် 

 (က) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများထသိ ့လွန်ခ့ဲ သာ ြခာက်လအတွင်းက 

ယင်းတိ၏့ ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ရယူခ့ဲ သာ သတင်းအချက်အလက် ပ့ပိး 

ပးသူများစာရင်း(အမည်အပါအဝင်) နှင့် ယင်းတိ၏့ ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

အားလး၏ မိတ္တ ူကိ တစ်နှစ်လင်တစ် ကိမ် ပးပိရ့မည်။ 

  (ခ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူထမှ ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

မှားယွင်းမ သိမ့ဟတ် မြပည့်စမအတွက် ြပင်ဆင် ပးရန် တာင်းဆိမကိ လက်ခရရှိ 

သည့်အခါ သက်ဆိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူအား အသိ ပး 

အ ကာင်းကားရန်နှင့် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် မှန်ကန် ရးအတွက် စစမ်း 

စစ် ဆးမြပုနိင်ရန် သက်ဆိင် သာ သတင်းအချကအ်လက်အားလးကိ ချး ငွ 

သတင်း ပးပိြ့ခင်းဆင်ိရာဝန် ဆာင်မ ပးသူထသိ ့အလပ်လပရ်က် (၁၀) ရက်အတွင်း 

ပးပိရ့မည။် 

 (ဂ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယသူူ၏ တိင်တန်းချက်အ ပ  သက်ဆိင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူက အ ရးယူ ဆာင်ရွက် ပီးစီးမအ ြခအ န ြပန်ကား 

ချက်ကိ ြပန်လည်ရရှိသည့် နမ့ ှ အလပ်လပ်ရက်(၁၅)ရက်ထက ် နာက်မကျ စဘဲ 
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သက်ဆိင်ရာတိင်တန်းသူသိ ့ ယငး်၏ မူလလိပ်စာပါအတိင်း အသိ ပးအ ကာငး် 

ကားရမည်။ 

 (ဃ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၏ လပ်ငန်း နရာများနှင် ့

ဝက်ဘ်ဆိက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူတိ၏့ လပ်ငန်း နရာများနှင့် 

ဝက်ဘ်ဆိက်များတွင် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူ အခွင့်အ ရး 

ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အ သးစိတ် ဖာ်ြပထားရမည်။ 
 

၃၀။ သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူသည် ချး ငွသတငး်အချက်အလကအ်စီရင်ခြခင်းစနစ် 

ဆိင်ရာ စစမ်းမရလဒ်အရ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူအ ပ  ဆာင်ရွက်မ တစ်စ 

တစ်ရာြပုလပ်ရသည့်အခါ ထိ နမ့ှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ငါးရက်အတွင်း ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မရယူသူကိ အသိ ပးရမည်။ 
 

အြငင်းပွားမများအား ြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများ 

၃၁။ (က) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရယူသူများသည် ချး ငွသတင်းအချက်အလက် 

အစီရင်ခြခင်းစနစ်တွင ် ယငး်တိ၏့ အချက်အလက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမ 

တစ်စတစ်ရာ ပ ပါက်ပါက ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူ 

များနှင့် တိက်ရိက် ဆွး နွး ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခ) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူသည် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ ြဖရှင်းချက်က ိ ကျနပ်မမရိှပါက ဗဟိဘဏ်သိ ့အယူခဝင်နိင် 

သည်။ 
 

အခန်း(၈) 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် အပ်ချုပ်ပ 
  

၃၂။ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်း 

လပ်ငန်း၏ လိအပ်ချက်များြပည့်မီ စရန် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူများ၏ အခွင့် 

အ ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများနှင့် လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ရန်အချက်များအား အကျုးဝင် စမည့် အရင်းအြမစ်ခွဲ ဝမများကိ ထိ ရာက်စွာ 

ဆာင်ရွက်နိငသ်ည့် ြပည့်စ သာဖွဲ စ့ည်းပရှိရမည်။ 
 

၃၃။ (က) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာန၏ ဒါရိက်တာအဖွဲသ့ည် ချး ငွသတင်း ပးပိ ့

ြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူက သက်ဆိင်ရာဥပ ဒနှင့် စည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ 
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လိက်နာမရှိရန်နှင့် စညး်မျဉ်းစည်းကမး်ြဖင့် ကာင်းစွာကပ်မတ်ကွပ်ကဲမရှိရန ်

အတွက် တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခ) ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနအား စီမအပ်ချုပ်ရန် ဒါရိက်တာအဖဲွကိ့ 

အနည်းဆး အဖဲွဝ့င်ငါးဦး ပါဝင်ဖဲွစ့ည်းရမည်။ အဆိပါဒါရိက်တာအဖဲွတွ့င် ဗဟိဘဏ်မှ 

ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ ဘဏ်လပ်ငန်းမဟတ်သည့်က မှ ြပင်ပဒါရိက်တာတစ်ဦးနှင် ့

ဥပ ဒ ရးရာ ကမ်းကျင်သူတစ်ဦးတိ ့ပါရိှရမည်။ 

 (ဂ) ဒါရိက်တာအဖဲွဝ့င်များသည် ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့် ငွ ရး ကး ရးစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

ကမ်းကျင်အရည်အချင်းများရိှရမည်။ အာက် ဖာ်ြပပါ  အချက်တစ်ရပ်ရပနှ်င့် ငိစွန်း 

သူကိ ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် ခန်အ့ပ်ြခင်းမြပုရ- 

(၁) အကျင့်စာရိတ္တ နှင့်သက်ဆိင်သည့် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မ 

ထင်ရှားစီရင်ခရဖူးြခင်း၊ 

(၂) ခိးမ၊ လိမ်လညအ်တြပုမ၊ အလဲွသးစားြပုမ၊ ယကည်အပ်နှမကိ ချိုး ဖာက်မ 

သိမ့ဟတ် လိမလ်ည်လှည့်ြဖားမစသည့် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ ် ကျူးလွန် ကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှားစရီင်ခရဖူးြခင်း၊ 

(၃) အတိး ကီးစား၍ ငွတိးချြခင်း၊ 

(၄) ငွ ကးခဝါချမနှင် ့ အကမ်းဖက်မအား ငွ ကး ထာက်ပ့မစသည့် ြပစ်မ 

တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခရဖူးြခင်း၊ 

(၅) ငွထတ်ယူ၍မရ သာ ချက်လက်မှတ်များထတ် ပးြခင်း၊ 

(၆) ရရန်ပိင်ခွင့်များအား ထခွဲ ရာင်းချရန ်အမိန်ခ့ျမှတ်ြခင်းခရသူ သိမ့ဟတ် လူမွဲ 

စာရင်း ကညာြခင်းခရသူြဖစ်ြခငး်။  
 

၃၄။ ဒါရိက်တာအဖွဲက့ အမ ဆာငအ်ရာရိှချုပ်ကိ ခန်အ့ပ်ရမည်ြဖစ် ပီး အာက် ဖာ်ြပပါ အချက် 

တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငိစွန်းသူကိ အမ ဆာင်အရာရှိချုပ်အြဖစ ်ခန်အ့ပ်ြခင်းမြပုရ-  

(က) အကျင့်စာရိတ္တ နှင့်သက်ဆိင်သည့်ြပစ်မ တစရ်ပ်ရပ်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ခရဖူးြခငး်၊ 

(ခ) အရွယ်မ ရာက် သးသူ သိမ့ဟတ် ဥပ ဒအရ စွမ်း ဆာင်နိင်မမရိှြခင်း၊  

(ဂ) လိမ်လည်မ သိမ့ဟတ် ခိးမအပါအဝင် ငွ ရး ကး ရးဆးရးမြဖစ် ပ စ သာ 

ြပစ်မတစ်ရပ်ရပကိ် ကျူးလွနခ့ဲ်ဖူးသူြဖစ်ြခငး်၊ 

(ဃ) ပီးခ့ဲသည့် (၁၀)နှစ်အတွင်း အဂတိလိက်စားမ သိမ့ဟတ် ဌာနတွင်း အလဲွသးစားမ 

ြပုလပ်ခဲ့သြဖင့် ရာထူးမှဖယ်ရှားခရြခင်း၊  

(င) မရိးမ ြဖာင့် သာသ ဘာြဖင့် ြပစ်မတစ်ရပရ်ပ်ကိ ကျူးလွန်ခ့ဲဖူးသူြဖစ်ြခငး်၊ 
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(စ) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ၏ ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် သိမ့ဟတ် အမ ဆာင် 

အရာရှိချုပ်အြဖစ် ဆာင်ရွက် နြခင်း။ 
  

အခန်း (၉) 
ဝန် ဆာင်မ 

 

ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် ဆာင်ရွက်မအသစ်များ 

၃၅။ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည် ဝန် ဆာင်မအသစ်များ 

ပးရန်အတွက် ဗဟိဘဏ်ထမ ှ ကိုတင်လမ်းညန်မခယူရမည်။ ဗဟိဘဏ်သည ်ဝန် ဆာငမ်အသစ် 

များအတွက ် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မရယူသူအ ပ  သက် ရာက်မနှင့် မီရှင်များအားလး 

အတွက် ဝန် ဆာင်မ၏ ယကည်စိတ်ချရမနှင့် မတမတိအ့ ပ  အ ြခခ၍ သးသပ်ချက်ြပုလပ်ရ 

မည်။ ဗဟိဘဏ်၏ သးသပ်ချက်ကိ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများက 

တင်ြပ တာင်းခသည့်အခါ တင်ြပ တာင်းခသည့် နမှ့ ရက် ပါင်း (၃၀) အတွင်း ထတ် ပးရမည။် 

 

ဝန် ဆာင်ခနန်းထားများဆိင်ရာ မူဝါဒ 

၃၆။ (က) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည ်  ဝန် ဆာင်မအ ပ  

ကာက်ခမည့် အခ ကး ငွများကိ ယင်းတိ ့ ပးသည့် ဝန် ဆာင်မများနှင့် လိက် လျာ 

ညီ ထွရှိ ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့် မူ ပ တွင ်အ ြခခ၍ ကာက်ခနိင်သည်။ 

 (ခ) ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများသည ်အခ ကး ငွနန်းထား 

ြပင်ဆင်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဗဟိဘဏ်၏ အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။ ထိသိ ့

အတည်ြပုချကရ်ယူရာတင်ွ ဗဟိဘဏ်သည ် သက်ဆိင်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် 

အဆိပါ လာက်လာများက ိ လက်ခရရိှသည့် နမှ့ အလပ်လပ်ရက် (၁၅)ရက်အတွင်း 

အတည်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။  
 

ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းဆိင်ရာ တားြမစ်ချက ်

၃၇။ (က) မည်သည့်ပဂ္ုိဂ လ်မ  ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲ ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိငရ်ာ 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ 

 (ခ) ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒအရ ဖဲွစ့ည်းတည် ထာင်သည့် တရားဝင်အဖဲွအ့စည်း 

မှတစ်ပါး မည်သူမ  ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရက်ွချက်များ 

ဆာင်ရွက်ရန ် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူြခင်းမြပုရ။ 
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အခန်း (၁၀) 
အ ထွ ထ ွ

 

၃၈။ (က) သတင်းအချက်အလက်ပ့ပိး ပးသူ သိမ့ဟတ် အသးြပုသူတစ်ဦးဦးသည် ဘဏ်ြဖစ်ပါက 

ချး ငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနတစ်ခခတွင် စစ ပါင်းအစရှယ်ယာ၏ ၁၀ ရာခိင်နန်း 

ထက်ပိ၍ ပိင်ဆိငြ်ခငး်မရိှ စရ။ 

 (ခ) ဗဟိဘဏ်သည် ချး ငွသတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိငရ်ာ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ အစရှယ်ယာ 

ပိင်ဆိင်မ ကန်သ့တ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ပါက လမ်းညန်ချက်များ ထပ်မထတ်ြပန ်

နိငသ်ည်။  

 

၃၉။ ဤစည်းမျဉ်းအား လိက်နာ ဆာင်ရွက်မမရိှပါက ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများဥပ ဒ 

အရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 
 

 

 
 

     (ပ) ကျာ် ကျာ် မာင် 
           ဥက္က  


