ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ
အမှတ်၊ ၃/၂၀၁၄
နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၆ ခနှစ၊် ဝါ ခါင်လဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၃၀ ရက်)
၁၉၉၀ ြပည်န
့ စ
ှ ် ြမန်မာနိင်င တာ် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများ ဥပ ဒပဒ်မ ၉၁ ပဒ်မခွဲ (ခ)
အရ အပ်နင
ှ း် ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး၍ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည် အာက်ပါ
စည်းမျဉ်းကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤစည်းမျဉ်းကိ

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်

ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်လပ်ကိင်

ြခင်းနှင့် သက်ဆင်
ိ သာ စည်းမျဉ်းဟ ခ တွင် စရမည်။
၂။

ဤစည်းမျဉ်းတွင်ပါရှိ သာ

စကားရပ်များသည်

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်ဥပ ဒနှင့်

ိ ည်အ
့ တိင်း အဓိပာ္ပ ယ်သက် ရာက်
ြမန်မာနိင်င တာ် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများဥပ ဒတိ ့တွင် ပါရှသ
စရမည်။

ထိ ့အြပင်

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက်

ဆိသည်မှာ

ြပည် ထာင်စအစိးရ၊

စရမည်(က)

တာင်သူလယ်သမားများဖွ ဖ
့ ိုး ရးဘဏ်

တိင်း ဒသ ကီးအစိးရ သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် အများ
ြပည်သူထမှ
လယ်ယာက

အစထည့်ဝင် ငွများြဖင့်

မတည်ရင်းနှီး ငွတစ်ရပ်ကိ

ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် စရန်အတွက်

ကျးလက် နြပည်သူများအား လိအပ် သာ ချး ငွနှင့်

ထူ ထာင် ပီး

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများနှင့်
ငွ ကးအကူအညီ ပး ရး

အတွက် ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ထား သာဘဏ်ကိ ဆိသည်၊
(ခ)

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင် ဆိသည်မှာ
ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်၍

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်

ဘဏ်လပ်ငန်းလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန်

ဗဟိဘဏ်က ထတ် ပး သာလိင်စင်ကိ ဆိသည်။

ြမန်မာနိင်င တာ်
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အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်၏

အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ

သက်ဆိင်ရာ

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်၏စီးပွား ရးကိ တိးြမင့်ရန်နှင့် ယင်း ဒသအတွင်း
သာ

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများ၏လူ နမဘဝနှငအ
့် ကျိုးစီးပွားကိ

နထိင်

ကာကွယ်ြမင့်တင် ပး ရး

အတွက် လိအပ် သာ ငွ ရး ကး ရးနှင့် ငွ ကးဝန် ဆာင်မများ ြဖည့်ဆည်း ပးရန်ြဖစ်ပါသည်။
အခန်း(၃)
ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ြခင်း
၄။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်ကိ

၁၉၉၀

ြပည်န
့ စ
ှ ်

ြမန်မာနိင်င တာ် ငွ ရး

ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ အများပိင်ကမ္ပဏီလီမိတက်အြဖစ် ဖွဲ ့စည်း
တည် ထာင်ရမည်။
၅။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်ကိ ကိယ်ပိင်အမည်ြဖင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်ခ

ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိနိင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိခနိင်ခွင့်ရှိ သာ တရားဝင်အဖွဲ ့အစည်းအြဖစ်
တည် ထာင်ရမည်။
၆။

(က)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်၏ ရးချုပ်ကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး
သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်၏ မို ့ တာ်၌ ထားရှရ
ိ မည်၊

(ခ)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများ ဖွင့်လှစ်လိပါက သက်ဆိင်ရာ
တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၏

သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့်

ဗဟိဘဏ်သိ ့ တင်ြပခွငြ့် ပုချက်ရယူရမည်။
အခန်း(၄)
လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင် လ ာက်ထားြခင်း
၇။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ် တည် ထာင်ရန်နှင့် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်

ရရှိရန်အတွက်

ဗဟိဘဏ်၏

သတ်မတ
ှ ပ
် စ လ ာက်လာတွင်

ြပည့်စစွာြဖည့်စွက်၍

အာက်ပါ

စာရွက်စာတမ်းနှင့် အ ထာက်အထားများကိ ပူးတွဲတင်ြပလျက် ဗဟိဘဏ်သိ ့ လ ာက်ထားရမည်(က) လပ်ငန်းစီမချက်၊
(ခ)

ြဖစ်နိင် ြခ လ့လာချက်အစီရင်ခစာ၊

(ဂ)

သင်းဖွဲ ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ ့စည်းမျဉ်းများ၊
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(ဃ) အဆိြပုဖွဲ ့စည်းပဇယားနှင့် အဓိကအစရှယယ
် ာပိင်ရင
ှ မ
် ျား၏ အမည်စာရင်း၊
(င)

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင်များအားလး

လက်မတ
ှ ် ရးထိးထား သာ

လပ်ငန်းသ ဘာ

တူညီချက်၊
(စ)
၈။

ငွ ကးအရင်းအြမစ် စစည်းရရှိနိင်မ ဖာ်ြပချက်။

ဗဟိဘဏ်သည် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင် လ ာက်ထားြခင်းကိ လက်ခရရှိ ပီး သးလ

အတွင်း လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင် ထတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုမည်။
၉။
စ၍

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင် ရရှိသည့် န ့မှ
တစ်နှစ်အတွင်း

ဘဏ်လပ်ငန်း

စတင်လပ်ကိင်ရမည်။

တစ်နှစ်အတွင်း

လပ်ငန်းစတင်

လပ်ကိင်နိင်ြခင်း မရှပ
ိ ါက ဗဟိဘဏ်သည် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းမည်။
၁၀။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည် ၎င်း၏ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ လပ်ငန်း နရာ

ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊ လပ်ငန်းပိတ်သိမ်းြခင်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိဘဏ်သိ ့ လ ာက်ထား၍ ဗဟိဘဏ်
၏ ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၅)
မတည် ငွရင်းနှင့် အြမတ်ခွဲ ဝြခင်း
၁၁။

(က)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ် တည် ထာင်ရာတွင် အနည်းဆးထည်ဝ
့ င်ရ
မည့် မတည် ငွရင်းသည် ကျပ် သန်း ပါင်း ၂၀,၀၀၀ ြဖစ်သည်။ ဘဏ်၏ အစ
ရှယ်ယာတစ်ခလ င် ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ြဖင့် သာမန်အစရှယယ
် ာ ပါင်း ၂ သန်း သတ်မတ
ှ ်
သည်၊

(ခ)

အစိးရ၏ ကနဦးမတည် ငွရင်းထည်ဝ
့ င် ငွမာှ ကျပ်သန်း ပါင်း ၁၀,၀၀၀

ြဖစ် ပီး

ထည့်ဝင်လိက ထည်ဝ
့ င်နင်
ိ သည်၊
(ဂ)

ခွင့်ြပုမတည် ငွရင်းကိ

အခါအား လျာ်စာွ

ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

တည်ဆဲ

ဥပ ဒများနှင့်အညီ တိးြမင့်နိင်သည်။
၁၂။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည်

နှစစ
် ဉ်အြမတ် ငွမှ

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့က

သတ်မှတ် သာ ရာခိင်နန်းတစ်ရပ်ကိ အစရှယ်ယာရှင်များသိ ့ အစ ပ အြမတ်ခွဲ ဝ ပးရမည်။
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အခန်း(၆)
ရန်ပ ငွများ တည် ထာင်ြခင်း
၁၃။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည် အ ထွ ထွသီးသန် ့ရန်ပ ငွကိ တည် ထာင်

ရမည်။ ထိသိ ့ တည် ထာင်ရာတွင် ဗဟိဘဏ်၏သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်နင
ှ ့်အညီ အသားတင်အြမတ် ငွ၏
ရာခိင်နန်းတစ်ရပ်ကိ အ ထွ ထွသီးသန် ့ရန်ပ ငွစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၄။

အထူးသီးသန် ့ရန်ပ ငွကိလည်း ရလမ်းမရှိ သာ ချး ငွများနှင့် ရရန်မ သချာ သာ

ချး ငွ

များအတွက် တည် ထာင်ရမည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် နှစစ
် ဉ်အြမတ် ငွမှ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့က
သတ်မှတ် သာ ရာခိင်နန်းတစ်ရပ်ကိ ယင်းအထူးသီးသန် ့ရန်ပ ငွစာရင်းသိ ့ ထည့်သွင်းရမည်။
၁၅။

ဖွ ဖ
့ ိုးမရန်ပ ငွကိလည်း နှစ်စဉ်အြမတ် ငွမှ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့က သတ်မတ
ှ ် သာ ရာခိင်နန်း

တစ်ရပ်

ထည်သ
့ င
ွ း် ပးြခင်းြဖင်လ
့ ည်း ကာင်း၊

ြပည်တွင်းနှင့်ြပည်ပမှ

လှူဒါန်း ငွများ

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများ

သိ ့မဟတ်

ဖွ ဖ
့ ိုး ရးအတွက်

ထာက်ပ့ကူညီ ငွများြဖင့်လည်း ကာင်း

တည် ထာင်ရမည်။
၁၆။

ဖွ ဖ
့ ိုးမရန်ပ ငွမှ ငွများကိ ကာလရှည်ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက်

ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်

များဝယ်ယူရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်းကိ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
အခန်း(၇)
အစရှယ်ယာများ လဲ ြပာင်း ရာင်းချြခင်း
၁၇။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်၏

ကနဦးမတည် ငွရင်းထည့်ဝင် သာ

အစ

ရှယယ
် ာပိင်ရင
ှ မ
် ျားအပါအဝင် ဘဏ်၏ အစရှယ်ယာပိင်ရှင်များသည် ၎င်းတိ ့၏ အစရှယယ
် ာ
များအား လူပဂ္ဂိုလ်နှင့် လိင်စင်ရဘဏ်များသိ ့ လဲ ြပာင်း ရာင်းချနိင်သည်။ သိသာထင်ရာှ းသည့်
ကီးမား သာပမာဏရှိသည့် အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်း

ရာင်းချြခင်းများအတွက် ြမန်မာနိင်င တာ်

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ဗဟိဘဏ်၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်
ရမည်။

ဆာင်ရွက်
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အခန်း(၈)
လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာလပ်ငန်းများ
၁၈။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည်

အာက်ပါလပ်ငန်းများကိ

လပ်ကိင်ခွင့်

တာင်သူလယ်သမားအပ်စနှင့်

အဖွဲ ့အစည်း

ရှိသည်(က)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားတစ်ဦးချင်း၊

တိ ့အား ရာသီအလိက် ချး ငွ၊ နှစခ
် ျင်းဆပ် ချး ငွ၊ နှစ်လတ်နှင့် နှစ်ရှည် ချး ငွ
များနှင့် စာရင်းပိထတ် ချး ငွများ ြဖည့်ဆည်း ပးြခင်း၊
(ခ)

ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအား

အပ် ငွစာရင်းနှင့်

စ ဆာင်းမအပ် ငွ

စာရင်းများ ဖွငလ
့် စ
ှ ် ပးြခင်း၊
(ဂ)

ငွလဲလက်ခြခင်းနှင့် ငွလဲ ပးပိ ့ြခင်း၊

(ဃ) သင့် လျာ်သည်ဟ ယူဆပါက ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပမှ ငွ ချးယူြခင်း၊
(င)

ဝိင်း ကီးချုပ်စနစ်အပါအဝင် အာမခြဖင်ြ့ ဖစ် စ၊ အာမခမဲ့ြဖင့်ြဖစ် စ ငွ ချး ပးြခင်း
နှင့် စာရင်းပိထတ် ချးြခင်း၊

(စ)

လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် အြခားစိက်ပျိုး ရးသီးနှများ

ဈးကွက်ကိ

ြမင့်တင်ရန် ငွ ရး ကး ရးအကူအညီ ပးြခင်း၊
(ဆ)

့ ုိ းတိးတက်မကိြဖစ် စ သာ လပ်ငန်း
တာင်သလ
ူ ယ်သမားများ၏ လူ နမဘဝဖွ ဖ
များအတွက် ငွ ကးဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း၊

(ဇ)

လယ်လပ်သားများနှင့်

ကျးလက် နအ ြခခလူတန်းစားများအတွက်

ချး ငွ

ထတ် ချး ပးြခင်း၊
(ဈ)

လယ်ယာနှင့်သားငါးလပ်ငန်းဆိင်ရာ

ရ ့ ြပာင်းနိင် သာပစ္စညး် များနှင့်

မ ရ့

မ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းများကိ အာမခအြဖစ်ရယူနိင်ြခင်းနှင့် ယင်းတိ ့ကိ ထခွဲ
ရာင်းချနိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊
(ည)

အခါအား လျာ်စွာ

ဗဟိဘဏ်ကခွင့်ြပု သာ

ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း

များ။
အခန်း(၉)
စီမခန် ့ခွဲြခင်း
၁၉။

(က)
(ခ)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်ကိ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ြဖင့် စီမခန် ့ခွရ
ဲ မည်၊
ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ကိ အဖွဲ ့ဝင်အနည်းဆး (၇)ဦးမှ အများဆး (၁၁)ဦးြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည်။
အဖွဲ ့တွင် အာက်ပါအဖွဲ ့ဝင်များ ပါရှိရမည်(၁)

အစိးရကခန် ့အပ် သာ အဖွဲ ့ဝင် အနည်းဆး သးဦးမှ ငါးဦး၊

6
(၂)
၂၀။

အစရှယယ
် ာပိင်ရင
ှ မ
် ျားက မဲ ပး ရွးချယ် သာ အဖွဲ ့ဝင်များ။

(က) အစိးရသည်

ဘဏ်၏

အစရှယ်ယာ

၅၀

ရာခိင်နန်းထက်မနည်း

ပိင်ဆိင်လ င်

ဥက္က အပါအဝင် အဖွဲ ့ဝင် ြခာက်ဦးကိ ခန် ့ထားနိင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)

အစိးရသည် ဘဏ်၏အစရှယ်ယာ ၅၀ ရာခိင်နန်း အာက် လျာ့နည်း၍ ပိင်ဆိင်လ င်
ဘဏ်၏

အြခားအစရှယယ
် ာပိင်ရင
ှ မ
် ျားနည်းတူ

အဖွဲ ့ဝင် ရွးချယ်ပွဲတွင်

မိမိ၏

အစရှယယ
် ာများအရ မဲ ပးရမည်၊
(ဂ)

ဥက္က ကိ

ခန် ့အပ်ထားြခင်းမရှိပါက

အဖွဲ ့ဝင်များသည်

မိမတ
ိ ိ ့အနက်မှ

ဥက္က ကိ

ရွးချယ်တင် ြမာက်ရမည်၊
(ဃ) ဥက္က ၏

သက်တမ်းသည်

ငါးနှစ်ြဖစ်၍

ကျန်အဖွဲ ့ဝင်များ၏

သက်တမ်းသည်

သးနှစ်ြဖစ်သည်။
၂၁။

အစိးရခန် ့ဒါရိက်တာများကိ “ တာင်သူလယ်သမားများဖွ ဖ
့ ိုး ရးဘဏ်” အား စီမအပ်ချုပ်

ရန် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ့၏ ဝန် ကီးချုပ်က
ခန် ့အပ်ရမည်။
၂၂။

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်တိ ့ကိ

အြဖစ်လည်း ကာင်း၊

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်၏ အဓိကအစရှယယ
် ာရှင်

ဘဏ်၏ဒါရိက်တာအဖွဲ ့နှင့်

စီမအပ်ချုပ်မအဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ်လည်း ကာင်း

ဆာင်ရွက်ခွင့်မြပုရ(က) ြပည်တင
ွ း် သိ ့မဟတ် ြပည်ပတွင် ရာဇဝတ် ကာင်းအရ တရားစွဲဆိခရသူ၊
(ခ)

ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့် အဖွဲ ့အစည်းဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် ဆန် ့ကျင်လျက် တရားမဝင်
ဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ဖးူ သူ၊

(ဂ)

ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများ၏ လပ်ငန်းများလပ်ကင်
ိ နင်
ိ စမ
ွ း်
မရှိသူ၊

(ဃ) လူမွဲစာရင်းခယူထားသူများ။
အခန်း(၁၀)
ငွ ချးယူြခင်း
၂၃။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည် ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပမှ

ငွ ကးရင်းြမစ် စစည်း

ရန် အလိ ့ငှာ(က) ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

အစိးရကသတ်မှတ် သာ

စည်းကမ်းချက်များြဖင့် အစိးရထမှ ချး ငွများ အခါအား လျာ်စွာ ရယူနင်
ိ သည်၊
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(ခ)

အစိးရထမှ

ချး ငွများရယူလိပါက တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရ၏

သ ဘာထားမှတ်ချက်၊ ဗဟိဘဏ်မှ ခွင့်ြပုချက်တိ ့နှင့်အညီ အစိးရကသတ်မတ
ှ ် သာ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ အခါအား လျာ်စာွ ရယူနိင်သည်၊
(ဂ)

နိင်ငြခားအစိးရ

သိ ့မဟတ်

နိင်ငြခားအဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ထမှ

ဗဟိဘဏ်၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ချး ငွရယူနင်
ိ သည်။
အခန်း(၁၁)
စာရင်းများြပုစြခင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်း
၂၄။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည်(က) ဝင် ငွနင
ှ အ
့် သးစရိတ၊်

ရရန်ပိင်ခွင့်နှင့်

ငွ ရး ကး ရးစာရင်းများကိ

ပးရန်တာဝန်များနှင့်

အြခား သာ

နိင်ငတကာစာရင်းကိင်စများနှင့်အညီ

ြပုစ၍

ဗဟိဘဏ်သိ ့ အစီရင်ခစာများကိ သတ်မတ
ှ သ
် ည်အ
့ ချိနက
် ာလအလိက် တင်ြပရမည်၊
(ခ)

စာရင်းမှတ်တမ်းများအား

ဖာက်သည်နင
ှ ့် လပ်ငန်းဆက်သွယ်မ ရပ်ဆင်
ိ းသည့် န ့မှ

အနည်းဆး ငါးနှစ် ထိနး် သိမး် ထားရမည်ြဖစ် ပီး ငါးနှစ်ထက်

ကျာ်လန
ွ ် ပီး နာက်

ယင်းမှတ်တမ်းများကိ ပယ်ဖျက်လိပါက ဗဟိဘဏ်၏ ကိုတင်ခင
ွ ့်ြပုချက် ရယူရမည်။
အခန်း(၁၂)
စာရင်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း
၂၅။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည်

အစိးရက

အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်ထား သာ

ဘဏ်ြဖစ်၍ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၄၅ (က)အရ စာရင်းစစ်ကိ ခန် ့ထားရမည်။
၂၆။

ဘ

ာ ရးနှစ်အတွက်

စာရင်းစစ်၏

စစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်

အစီရင်ခစာနှင့်

လက်ကျန်

ရှင်းတမ်းတိ ့ကိ အများြပည်သသ
ူ ရ
ိ ိှ စရန် ထတ်ြပန် ကညာရမည်။
၂၇။

ဗဟိဘဏ်၏ စာရင်းစစ် ဆး ရးမှူးများ သိ ့မဟတ် ဗဟိဘဏ်ကခန် ့အပ် သာ စာရင်းစစ်

များသည် တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်အား စစ် ဆးနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ စစ် ဆးသည့်
အခါ အစစ် ဆးခဘဏ်၏(က) စာရင်းများ၊ သက်ဆိင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ စာအပ်များနှင့် အြခားစာရွက်စာတမ်း
များကိ စစ် ဆးနိင်သည်၊
(ခ)

ဖွဲ ့စည်းပ၊ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ
သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ်သူများ၊ စီမခန် ့ခွဲသူများ၊ ကိယ်စားလှယမ
် ျားနှင့် ဝန်ထမ်းများ
ကိ မးြမန်းနိင်သည်။

8
၂၈။

ဗဟိဘဏ်သည်

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်တင
ွ ် အစရှယ်ယာပိင်ရှင်များက

ခန် ့အပ်သည့် အဖွဲ ့ဝင် သးဦးပါဝင် သာ စာရင်းစစ် ကာ်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ ့စည်းထားရှိ စနိင်သည်။
စာရင်းစစ် ကာ်မတီသည်(က)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်က
ဥပ ဒများနှင့်အညီ

ယင်းတိ ့အတွက်

ြပ ာန်းထားသည့်

ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း ရှ/ိ မရှိ ကည်ရ
့ စစ် ဆးရမည်။ ထိ ့ြပင် အဖွဲ ့သိ ့

တင်ြပရန်သင်သ
့ ည်ဟ ယူဆသည့်ကိစ္စများကိ တင်ြပရမည်၊
(ခ)

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့မှ မိမိထ ပးပိ ့သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိ၏ထင်ြမင်ယူဆ
ချက်ကိ ပးရမည်။

၂၉။

စာရင်းစစ် ကာ်မတီသည် သာမန်အားြဖင့် သးလလ င်တစ် ကိမ် စည်း ဝးရမည်။ အဖွဲ ့က

လိအပ်သည်ဟယူဆလ င် စာရင်းစစ် ကာ်မတီသည် အထူးအစည်းအ ဝး ြပုလပ်ရမည်။ ယင်း
အစည်းအ ဝးများတွင် စာရင်းစစ် ကာ်မတီဝင်အားလး တက် ရာက်ရမည့်အြပင် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
မှလည်း

ပျက်ကွက်မမရှိ စရ။

စာရင်းစစ် ကာ်မတီဝင်အများစ၏

ဆန္ဒမဲြဖင့်

ဆးြဖတ်ချက်

ချမှတရ
် မည်။
၃၀။

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့သည် ပဒ်မ ၂၉ ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းစစ် ကာ်မတီအား

ကူညီ ဆာင်ရွက် စရန် ြပင်ပမှက မ်းကျင်သူပဂ္ဂိုလ်ကိ ခန် ့ထားြခင်း သိ ့မဟတ် ငှားရမ်းြခင်းြပုနိင်
သည်။
အခန်း(၁၃)
ဆက်နယ် နသူများအတွက် ချး ငွဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
၃၁။

ြမန်မာနိင်င တာ် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများဥပ ဒအရ

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများ

ဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်၏ အဓိကအစရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင်များ သိ ့မဟတ် ဝန်ထမ်းများနှင့်
၎င်းတိ ့၏

ဇနီး၊

လည်း ကာင်း၊

ခင်ပန
ွ း် ၊

မိဘ၊

သားသမီးများ

အပါအဝင်

သွးသား တာ်စပ်မအရ သာ်လည်း ကာင်း

ချး ငွထတ် ချး ပးြခင်းမြပုရ။

၎င်းတိ ့နှင့်လပ်ငန်းအရ သာ်

ဆက်နယ်ပတ်သက် နသူများအား

9
အခန်း(၁၄)
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်များ
၃၂။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည် အာက်ပါတိ ့ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ချး ငွထတ် ချးြခင်းလပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးဆိင်ရာ မူဝါဒ
များကိ လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ပီး

ြခာက်လအတွင်း ဗဟိဘဏ်သိ ့ တင်ြပ

ရမည်။ ထိ ့အြပင် မူဝါဒများကိ ြပင်ဆင်သည့်အခါတိင်း ဗဟိဘဏ်သိ ့ အ ကာင်း
ကားရမည်၊
(ခ)

ဘဏ်တွင် ဆးရးနိင် ြခစီမခန် ့ခွဲမစနစ်၊

ငွ ရး ကး ရးနှင့် စာရင်းကိင်စနစ်နင
ှ ့်

ကွန်ပျူတာသတင်းအချက်အလက် စီမခန် ့ခွမ
ဲ စနစ်တစ်ရပ်ကိ ထားရှိရမည်၊
(ဂ)

ဘဏ်သည် ၎င်း၏အပ် ငွနှင့် ချး ငွအ ပ အတိးနန်းများနှင့် ဝန် ဆာင်ခအမျိုးမျိုး
ကိ ဗဟိဘဏ်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ် ဆာင်ရက
ွ ်ရမည်၊

(ဃ) ဘဏ်သည် ဗဟိဘဏ်ကသတ်မှတ်သည့် မတည် ငွရင်း လ လာက်မအချိုး၊ သီးသန် ့
ငွလိအပ်ချက်၊

ငွ ကးလွယက
် မ
ူ အချိုးအပါအဝင်

ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာအချိုး

ှ ် တာင်းခ
များနှင့် စည်းမျဉ်းများကိ လိက်နာရမည်။ ထိ ့အြပင် ဗဟိဘဏ်မှ သတ်မတ
သည်အ
့ တိင်း စာရင်းဇယားများကိ အချိန်မီ ပးပိ ့ရမည်၊
(င)

ဘဏ်သည် ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ထားရှိရမည့်အြပင် မိမဘ
ိ ဏ်၏စာရင်းများကိ ြပင်ပ
စာရင်းစစ်မှ စစ် ဆးရမည်။ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်အစီရင်ခစာနှင့် ြပင်ပစာရင်းစစ်
အစီရင်ခစာကိ

တစ်နှစ်လ င်တစ် ကိမ်

နှစစ
် ဉ်

ဘ

ာ ရးနှစ်ကန်ဆး ပီး နာက်

သးလအတွင်း ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်။ ထူးြခားသည့်အ ြခအ န

ပ ပါက်ပါက

ဗဟိဘဏ်သည် အဆိပါကာလကိ သက်တမ်းတိးြမင့် ပးနိင်သည်၊
(စ)

ငွ ကးခဝါချမနှင့်

အ ကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မများအတွက်

တာင်သူ

လယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်ကိ အသးချ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း မြပုနိင် စရန်အတွက်
ဘဏ်သည် မိမိ ဖာက်သည်၏ သတင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာရရှိ စမည့်
ထိ ရာက် သာလပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းလမ်းများ တည် ထာင်ထားရှရ
ိ မည်၊
(ဆ)

ဘဏ်၏ စီမခန် ့ခွဲမအဖွဲ ့ဝင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများသည်
သိရိှရသည့်

မိမိလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာမှ

ဖာက်သည်တိ ့၏လပ်ငန်းနှင့် ပဂ္ဂိုလ် ရးဆိင်ရာ လ ို ့ဝှက်ချက်များကိ

မသက်ဆိင်သူများမသိရှိ စရန် ထိန်းသိမ်းရမည်။

10
အခန်း(၁၅)
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း
၃၃။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်အ နြဖင့်

မိမဆ
ိ န္ဒအ လျာက်

စာရင်းရှင်းလင်း

ဖျက်သိမ်းြခင်း သိ ့မဟတ် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခရြခင်း သိ ့မဟတ် လူမွဲအြဖစ်ခယူြခင်းတိ ့နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒများနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၁၆)
အ ထွ ထွ
၃၄။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖ
့ ုိ း ရးဘဏ်သည်

ဗဟိဘဏ်၏

ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့်

ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်။
၃၅။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများဖွ ဖိ
့ ုး ရးဘဏ်သည်

များဥပ ဒအပါအဝင်

ြမန်မာနိင်င တာ် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်း

အြခား ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဥပ ဒများ၊

ငွ ကးခဝါချမတိက်ဖျက် ရး

ဥပ ဒ၊ အ ကမ်းဖက်မတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒနှင့် ဗဟိဘဏ်က အခါအား လျာ်စာွ ထတ်ြပန် သာ
စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန် ့များ၊ ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာရမည်။

(ပ) ကျာ် ကျာ် မာင်
ဥက္က
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်

