ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်
ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
န် ကားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁
၁၃၈၂ ခု ှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၂၁ ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၄ တွင်
အပ်ှင်းထားသည့်

လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိကျင့်သုံး၍

ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများ

ထူေထာင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ.က်ြခင်းှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များအတွက် ေအာက်ပါ
န်ကားချက်ကုိ ထုတ်ြပန်လုိက်သည်။
သက်ဆုိင်ြခင်း
၁။

ဤန်ကားချက်သည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ.က်ရန် ဘဏ်မဟုတေ
် သာေငွေရးေကးေရး

အဖွဲ အစည်းအြဖစ် ထူေထာင်ရန်ရည်ရ.ယ်ချက်ြဖင့် ဥပေဒှင့်အညီ ဖွဲ စည်းထားေသာကုမဏီ သိုမဟုတ်
ယင်းလုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရ.က်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများအားလံုး
ှင့်သက်ဆုိင်ေစရမည်(က) ေငွေရးေကးေရးကုမဏီလုပ်ငန်း၊
(ခ)

အငှားချသည့်လုပ်ငန်း၊

(ဂ)

ေကွးမီများဝယ်ယူေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း။

အဓိပ4ာယ်ဖွင့်ဆုိချက်
၂။

(က) ေငွေရးေ ကးေရးကုမ4ဏီလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများဥပေဒ
ပုဒ်မ ၂(ဝ)တွင် အဓိပာ ယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့်အတိုင်းြဖစ်သည်။
(ခ)

အငှားချသည့်လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၂(ဠ)တွင်
အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့်အတိုင်းြဖစ်သည်။

(ဂ)

ေ9ကွး:မီများဝယ်ယူေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများ
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂(ရ)တွင် အဓိပာ ယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့်အတိုင်းြဖစ်သည်။

Directive NBFI (Myan)for Website (27-1-2021)-1

2
(ဃ) ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေ ကးေရးအဖွဲ=အစည်း၏ အဆင့်ြမင့်စီမံခန်?ခဲွမ@အဖွ=ဲ ဆိုရာတွင်
ဒါိုက်တာများ၊ အမေဆာင်အရာရှိချပ်၊ ေငွေရးေကးေရးအရာရှိချပ်၊ ေချးေငွဆုိင်ရာ
အရာရှိချပ်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က အဆင့်ြမင့်စီမံခန်ခဲွမအဖွဲ ဝင်ဟု သတ်မှတ်
သည့် အြခားသူများပါဝင်သည်။
ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေ ကးေရးအဖွ=ဲ အစည်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေလAာက်ထားြခင်း
၃။

(က) ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းလုပ်ငန်း ထူေထာင်လုပ်ကုိင်လုိသူသည်
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို ေလာက်ထားရမည်။
(ခ)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း လုပ်ငန်း ထူေထာင်လုပ်ကိုင်ရန်
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

ေလာက်ထားသူသည်

ဤန်ကားချက်ပါ

သတ်မှတ်ချက်

အားလံုးှင့်ကုိက်ညီရမည်။
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ေလAာက်ထားရာတွင် လိုအပ်ေသာ စာရBက်စာတမ်းများ
၄။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း လုပ်ငန်း ထူေထာင်လုပ်ကိုင်လိုသူသည်

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို ေလာက်ထားရာတွင် ေနCက်ဆက်တဲွပါ
ေလာက်လာ ပံုစံှင့်အတူ ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ပူးတွဲတင်ြပရမည်(က) ေလာက်ထားသူက ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒှင့်အညီ ဖွဲ စည်းထားေသာကုမဏီ
ြဖစ်ေကာင်း သက်ေသြပသည့်စာရ.က်စာတမ်းများ၊
(ခ)

ထည့်ဝင်မည့် မတည်ေငွရင်းအတွက် ဝင်ေငွရလမ်း(Source of fund) ဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များ၊

(ဂ)

ေလာက် ထ ားသူက ေဆာင်ရ. က် လိ ု သ ည် ့ လု ပ် ငန်း အမျ ိ းအစား သတ် မှတ ်ခ ျက်ှ င ့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်၊

(ဃ) ေလာက်ထားသူက လုပ်ငန်းေဆာင်ရ.က်ရန် ရည်ရ.ယ်သည့်ေနမှစ၍ ဘာေရးှစ် (၃)
ှစ်အတွက်

ဘတ်ဂျက်ခန်မှန်းချက်အပါအဝင်

လုပ်ငန်းစီမံချက်ှင့်

ြဖစ်ုိင်ေြခ

ေလ့လာချက်၊
(င)

သင် ့ေ လျာ်ေ သာ၊ အားေကာင်း ခို င် မ ာေသာ၊ ြပည် ့စံ ုလ ံု ေလာက် ေ သာ စီမံ ခ န်  ခ ွဲ မ 
အစီအစ်၊ ဌာနတွင်းထိန်းချပ်မစနစ်များ၊ ဆံုးံးိုင်ေြခစီမံခန်ခဲွမှင့် စာရင်းြပစုထား
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ရှိသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ေလာက်ထားသူက တင်ြပသည့် ရှင်းလင်း
ေဖာ်ြပချက်၊
(စ)

ေလာက်ထားသူ၏ လုပ်ငန်းဖွဲ စည်းပံုကုိ ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပီး အဆိုြပသည့်ကုိယ်စားလှယ်
များ၊ ံုးခွဲများှင့် ကိုယ်စားေဆာင်ရ.က်ေစရန် အစီအစ်များရှိပါက ယင်းတိုှင့်
စပ်လျ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ထည့်သွင်းေဖာ်ြပချက်၊

(ဆ)

ေလာက်ထားသူ(ကုမဏီ)တွင် ၁၀ ရာခိုင်န်းှင့်အထက် တိုက်ုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း အကျိးစီးပွား သိုမဟုတ် ပိုင်ဆုိင်မရိှသည့်ပုဂိလ်များ၏
အချက်အလက်များ၊

(ဇ)

အဆိုြပဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ ဒါိုက်တာများှင့် စီမံခန်ခဲွ
မည့် တာဝန်ရိှပုဂိလ်များ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ၊

(ဈ)

အဆိုြပဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ ဒါိုက်တာများ၊ စီမံခန်ခဲွမည့်
တာဝန်ရိှပဂ
ု ိလ်များှင့် အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်များသည် သင့်ေလျာ်မှန်ကန်မရိှေကာင်း
ေဖာ်ြပချက်၊

(ည)

ေလာက်ထားသူ(ကုမဏီ)သည် ေငွေကးခဝါချမတုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ၊ အကမ်းဖက်မ
တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများှင့် ယင်းဥပေဒ
များအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်း၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ န်ကားချက်၊
လမ်း န်ခ ျက်ှင့် အြခားအမိန်များကို လိုက်နPေဆာင်ရ.က်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခ ံ
ကတိြပချက်၊

(ဋ)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့် အြခားအချက်အလက်များ၊

(ဌ)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်သည့် မှတ်ပုံတင်ေကး ှင့် ှစ်စ်ေကးကို
ေပးသွင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက်။

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်း
၅။

(က) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့် ြပည့်မီေကာင်း
ေတွရှိရပါက ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ.က်ရန်
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးိုင်သည်(၁)

ေလာက်ထားသူသည် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်
ကုမဏီတစ်ခုြဖစ်ြခင်း၊
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(၂)

ေလာက်ထားသူသည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘ ဏ်က အခါအားေလျာ်စွာ
သတ်မှတ်သည့် အနည်းဆံုးထည့်ဝင်ရမည့် မတည်ေငွရင်းကို ထည့်ဝင်ပီးြဖစ်ြခင်း၊

(၃)

ေလာက်ထားသူသည် ေဆာင်ရ.က်မည့်လုပ်ငန်းှင့်စပ်လျ်းသည့် ဌာနတွင်း
ထိန်းချပ်မှင့် ဆံုးံးိုင်ေြခစီမံခန်ခဲွမများကို ေကာင်းစွာေဆာင်ရ.က်ုိင်သည့်
ေလျာ်ကန်ေသာ နည်းလမ်းအပါအဝင် သင့်ေလျာ်၍ လံုေလာက်ေသာ နည်းပညာ
ကမ်းကျင်မ ှင့် လုပ်ငန်းဖွဲ စည်းမအစီအစ်များရှိြခင်း၊

(၄)

ေလာက်ထားသူသည် လာမည့် (၃) ှစ်တာ ကာလအတွက် လက်ေတွကျေသာ
ဘတ်ဂျက်ခန်မှန်းချက်အေပ

အေြခြပသည့်

အေသးစိတ်မဟာဗျဟာှင့်

လုပ်ငန်းစီမံချက်ရိှြခင်း၊
(၅)

အဆိုြပ ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ ဒါိုက်တာများ၊
စီမ ံခ န် ခ ွ ဲမ ည့် တာဝန် ရှိ ပုဂ ိ လ်မ ျားှင ့် အဓိ က အစုရ ှ ယ် ယ ာရှ င် များသည်
ဤန်ကားချက်အရ သင့်ေလျာ်မှန်ကန်မရိှြခင်း။

(ခ)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အပိုဒ်ခဲွ(က)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်
များ ြပည့်စုံေသာေလာက်လာ ကို လက်ခံရရှိပီး (၆) လ အတွင်း သိုမဟုတ် ထပ်ေဆာင်း
အချက်အလက်များ

ေတာင်းခံသည့်ကိစတွင်

အဆိုပါအချက်အလက်များရရှိသည့်

ရက်မှ (၆) လအတွင်း ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းတစ်ခုအြဖစ်
ေဆာင်ရ.က်ရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကုိ ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပိုင်သည်။
(ဂ)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကုိ ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ်
ြငင်းပယ်ြခင်းှင့်စပ်လျ်းသည့် ၎င်း၏ဆံုးြဖတ်ချက်အား ေလာက်ထားသူသုိ အသိေပး
အေကာင်းကားရမည်။

(ဃ) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကုိ ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်
သည့်အခါ ြငင်းပယ်ရသည့်အေကာင်းရင်းကို စာြဖင့်ေရးသားေဖာ်ြပရမည်။
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းမျD်းစည်းကမ်းများကို ေြပာင်းလဲြခင်း
၆။

ြမန်မ ာို င် ငံ ေတာ် ဗဟို ဘ ဏ် သ ည် ဘဏ်မ ဟု တ ်ေ သာ ေငွေ ရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သိ ု

ထုတ်ေပးခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို ေြပာင်းလဲုိင်သည်။

5
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်Eုပ်သိမး် ြခင်း
၇။

(က) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းက
ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်ှင့်ငိစွန်းလင် စာြဖင့်ေရးသားအေကာင်းကား၍ မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်ကုိ ုပ်သိမ်းိုင်သည်(၁)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ရရှိသည့်ေနမှ (၁၂) လအတွင်း လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရ.က်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊

(၂)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများအားလိုက်နPရန် ြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘ ဏ်က သတ်မှတ်ေပးသည့်ကာလအတွင်း ေဆာင်ရ.က်ရန်
ပျက်ကွက်ြခင်း၊

(၃)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သည် ဘဏ်မဟုတေ
် သာ
ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းလုပ်ငန်းှင့် သက်ဆင
ုိ ်ြခင်းမရှိေသာ အြခားလုပ်ငန်း
တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဆာင်ရ.က်ြခင်း၊

(၄)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သည်

လုပ်ငန်းများ

ေပါင်းစပ်ြခင်း သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းများစုစည်းြခင်းများေကာင့် မူလတရားဝင်
ရပ်တည်မ ေပျာက်ကွယ်ြခင်း၊
(၅)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ေလာက်ထားရာတွင် တင်ြပသည့် အချက်အလက်မှားယွင်းြခင်း သိုမဟုတ်
တမင်လဲွမှားတင်ြပြခင်း၊

(၆)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် ခိုင်လုံသည့်အေကာင်းြပချက်
မရှိဘဲ တစ်ဆက်တည်း သံုးလထက်ပုိ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ.က်မ ရပ်စဲထားြခင်း၊

(၇)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သည် မိမိှင့်ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရ .က ် သူ များ၏ အခွ င ့် အေရးှ င ့် အကျ ိ းစီး ပွ ားကို ထိခ ိ ုက ်ေစသည့်
အြပအမူြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ.က်ြခင်း၊

(၈)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သည်

ေငွေကးခဝါချမ

တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ၊အကမ်းဖက်မတုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒအပါအဝင်သက်ဆုိင်ရာ
ဥပေဒများှင့် ယင်း ဥပေဒများအရ ထုတ ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်း
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စည်းကမ်း၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ န်ကားချက်၊ လမ်းန်ချက်ှင့် အြခားအမိန်
များကို လိုက်နPရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊
(၉)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ဗဟိုဘဏ်မှထုတ်ြပန်ေသာ ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများ
လိုက်နPရန်လိုအပ်သည့် န်ကားချက်ှင့် အမိန်စသည်များကို လိုက်နPရန်
ပျက်ကွက်ြခင်း၊

(၁၀) ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း က

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဗဟိုဘဏ်သုိ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ုပ်သိမ်းေပးပါရန် ေလာက်ထားြခင်း။
(ခ)

အပိုဒ်ခဲွ(က)တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် အေကာင်းကားစာတွင် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရး
ေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ုပ်သိမ်းရြခင်းအတွက် ြမန်မာ
ို င် ငံ ေတာ် ဗဟိုဘ ဏ် ၏ ဆံုး ြဖတ်ခ ျက်က ို အေထာက် အကူြပသည် ့ ကျ ိ းေကာင် း
ေဖာ်ြပချက်ပါရှိရမည်။

(ဂ)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အပိုဒ်ခဲွ(က)အရ ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရး
အဖွဲ အစည်း၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ုပ်သိမ်းရန် ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ် ချမှတ်ပါက
ထိုသုိဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းခံရသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း
သည် အေကာင်းကားစာ လက်ခံရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း အဆိုပါ
ဆံုးြဖတ်ချက်အား ြပန်လည်စ်းစားေပးပါရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ အယူခံ
ဝင်ုိင်သည်။

(ဃ) အပိုဒ်ခဲွ(ဂ) အရ အယူခံမအေပ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည်
အပီးအြပတ်အတည်ြဖစ်သည်။
လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပFသည့်လုပ်ငန်းများ
၈။

ဘဏ်မ ဟုတ ်ေ သာ ေငွ ေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သည် ြမန် မာို င ်င ံ ေတာ်ဗ ဟိ ုဘ ဏ် က

ထုတ ်ေ ပးေသာ မှတ ်ပ ံု တ င် လ က် မှ တ ်တ ွင ် သတ်မ ှတ ် သ ည့် ဘဏ်မ ဟုတ ်ေ သာ ေငွေ ရးေကးေရး
အဖွဲ အစည်းများှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းများကိုသာ ေဆာင်ရ.က်ခွင့်ရိှသည်။

7
တားြမစ်သည့်လုပ်ငန်းများ
၉။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည်

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများ

ဥပေဒ ပုဒ်မ၂(ဘ) တွင် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့် အပ်ံှေငွကုိ လက်ခံြခင်းမြပရ။
အသိေပးအေ ကာင်း ကားရန် လိုအပ်သည့်ကိစGရပ်များ
၁၀။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ကိစတစ်ရပ်ရပ်

ေဆာင်ရ.က်ပါက ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ ချက်ချင်းအသိေပးအေကာင်းကားရမည်(က) မိနယ်တစ်ခုအတွင်း ံုးချပ်ှင့် ံုးခွဲလိပ်စာေြပာင်းလဲြခင်း၊
(ခ)

ဒါိုက်တာအဖွဲ ဝင်များေြပာင်းလဲြခင်း၊

(ဂ)

ဖွဲ စည်းတည်ေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ စာရ.က်စာတမ်းများေြပာင်းလဲြခင်း၊

(ဃ)

ကိုယ်စားလှယ်များခန်အပ်ြခင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်စားေဆာင်ရ.က်ေစရန် အစီအစ်အသစ်
များချမှတ်ြခင်း သိုမဟုတ် ယင်းကိစရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ ေြပာင်းလဲမြပလုပ်ြခင်း၊

(င)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘ ဏ်မှ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့် သတင်း အချက်အလက်
တစ်ရပ်ရပ်။

HကိFတင်အတည်ြပFချက်ရယူရန် လိုအပ်သည့်ကိစGရပ်များ
၁၁။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည်

ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်အတွက်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ကိတင်အတည်ြပချက်ကုိ ရယူရမည်(က)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ ၁၀ ရာခိုင်န်းှင့်အထက် မဲေပး
ပိုင်ခွင့်ရိှသည့် အစုရှယ်ယာများကို လဲေြပာင်းြခင်း (သိုမဟုတ်) ေရာင်းချြခင်း ၊

(ခ)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းတစ်ခုမှ

၎င်း၏

လုပ်ငန်းတစ်စိတ်

တစ်ပုိင်းကိုြဖစ်ေစ၊ အားလံုးကိုြဖစ်ေစ ေရာင်းချြခင်း၊ ထုခဲွေရာင်းချြခင်း သိုမဟုတ်
လဲေြပာင်းြခင်း၊
(ဂ)

ံုးချပ် သိုမဟုတ် ံုးခွဲများကို မိနယ်တစ်ခုမှ အြခားမိနယ်တစ်ခုခုသုိ ေြပာင်းလဲ
ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊

(ဃ)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ ံုးခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်ြခင်းှင့် ံုးခွဲများ
ပိတ်သိမ်းြခင်း၊

(င)

ကုမဏီအမည်ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် အမှတ်တံဆိပ်ေြပာင်းလဲြခင်း၊
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(စ)

မတည်ေငွရင်းတိုးြမင့်ြခင်း၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ရှယ်ယာပိုင်ဆုိင်မအချိးေြပာင်းလဲ
ြခင်း၊ ကုမဏီ၏ ဖွဲ စည်းပံုအေြခခံစည်းမျ်း ေြပာင်းလဲသည့်ကိစရပ်များ၊

(ဆ)

ကုမဏီအေနြဖင့်
(သိုမဟုတ်)

ိုင်ငံြခားကုမဏီတစ်ခုအြဖစ်သုိ

ိုင်ငံြခားကုမဏီတစ်ခုအြဖစ်မှ

ေြပာင်းလဲသွားေစိုင်ေသာ

ရပ်စဲသာွ းေစိုင်ေသာ

ပိုင်ဆုိင်မ

ေြပာင်းလဲြခင်းများ၊
(ဇ)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့်ကိစတစ်ရပ်ရပ်။

အတိုး @န်း ှင့် အခေ ကးေငွများ
၁၂။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် လိုအပ်ပါက ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း

များက ေကာက်ခံုိင်သည့် အတိုးန်းှင့် အခေကးေငွများကို သတ်မှတ်ုိင်သည်။
အတိုး @န်းေဖာ်ြပချက်
၁၃။

(က)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သည် ေချးေငွှင့်စပ်လျ်း သည့်
အတိုးန်း၊ ပျက်ကွက်အတိုးန်း၊ အခေကးေငွှင့် ေကာ်မရှင်ခများကို ၎င်း၏ံုးချပ်
ှင့် ံုးခွဲများ၏ ြမင်သာေသာေနရာတွင် ေနစ်ေဖာ်ြပရမည်။ အတိုးကို ေချးေငွ
ေပးဆပ်မစည်းကမ်းအရ

လက်ကျန်ေချးေငွ(အရင်း)အေပအေြခခံ၍

တွက်ချက်ရ

မည်ြဖစ်ပီး ေချးေငွသက်တမ်းတစ်ေလာက် ေပးဆပ်ရမည့် ကာလတစ်ခုစီအတွက်
ယင်းကာလ၏ စုစုေပါင်း လက်ကျန်ေချးေငွ (အရင်း) အေပတွင် တွက်ချက်ရမည်။
(ခ)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် ၎င်း၏ေချးေငွအေပ ေကာက်ခံ
သည့်အတိုးန်းများကို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်သည့်ပုံစံြဖင့် ြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ ပံုမှန်အစီရင်ခံတင်ြပရမည်၊

မှားယွငး် သည့် သိ?ုမဟုတ် တမင်လဲွမှားေစသည့် သိ?ုမဟုတ် အထင်အြမင်လဲွမှားေစသည့် သိ?ုမဟုတ်
လွဲမှားေစ ုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက် ြဖန?်ေဝြခင်း
၁၄။

(က) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းက
၎င်း သိုမဟုတ် ၎င်း၏ဝန်ေဆာင်မတစ်ရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသည့် သိုမဟုတ်
တမင်လဲွမှားေစသည့် သိုမဟုတ် အထင်အြမင်လဲွမာှ းေစသည့် သိုမဟုတ် လွဲမှားေစိုင်
သည့်

သတင်းအချက်အလက်များကို

လုပ်ငန်းှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရ.က်သူများသို
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တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊

စာြဖင့်ေရးသား၍ြဖစ်ေစ၊

အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ

ြဖန်ေဝသည်ဟု

ထင်ြမင်ယူဆလင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရး
အဖွဲ အစည်း၏

အဆိုပါထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း

သိုမဟုတ်

ြဖန်ေဝြခင်း များကို

တားြမစ်ိုင်ပီး သင့်ေလျာ်ေသာအမှန်ြပင်ဆင်ချက်ကုိ သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း
ထုတ်ြပန်ရန် သိုမဟုတ် ြဖန်ေဝရန် န်ကားိုင်သည်။
(ခ)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည်

မှားယွင်းသည့်

သိုမဟုတ်

တမင်လဲွမှားေစသည့် သိုမဟုတ် အထင်အြမင်လဲွမာှ းေစသည့် သိုမဟုတ် လွဲမှားေစိုင်
သည့် သတင်း အချက်အလက်အား ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘ ဏ်က န်ကားသည့်
အတိုင်း သတ်မှတ ်ကာလအတွင်း ုပ်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် အမှန်ြပင်ဆင်ြခင်းကို
ေဆာင်ရ.က်ရမည်။
ဒါEိုက်တာအဖွ=ဲ
၁၅။

(က) ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းများကို ခိုင်မာ၍
သင့်ေလျာ်ေသာလုပ်ငန်းအြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရ.က်ုိင်ပီး မိမိ၏လုပ်ေဆာင်ချက်ှင့်
လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ
တာဝန်ခံုိင်သည့် ဒါိုက်တာအဖွဲ တစ်ရပ် ထားရှိရမည်။
(ခ)

ဒါိုက်တာအဖွဲ တွင် အနည်းဆံုးဒါိုက်တာသံုးဦးပါဝင်ရမည်။

သင့်ေလျာ်မှန်ကန်မ@ရိှြခင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
၁၆။

(က) ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ အဆင့်ြမင့်စီမံခန်ခဲွမအဖွဲ သည်
ဘာေရး သိုမဟုတ် အြခားသက်ဆုိင်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် အေတွအ^ကံရှိရမည်
ြဖစ်ပီး ၎င်းတို၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရ.က်ချက်များကို ိုးေြဖာင့်မ၊ ဂုဏ်သိကာရှိမ၊ လံုလ
ဝီရိယရှိမှင့် လုပ်ရည်ကုိင်ရည်ရိှမများြဖင့် ေဆာင်ရ.က်ရမည်။
(ခ)

ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်ှင့်ငိစွန်းပါက

မည်သည့်ပုဂိလ်ကုိမ

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း ၏ အဆင့်ြမင့်စီမံခ န်ခွဲမအဖွဲ ဝင်အြဖစ် ခန်အပ်ြခင်း
သိုမဟုတ် ဆက်လက်ခန်ထားြခင်းမြပရ(၁)

အဆိုပါပုဂိလ်သည် လိမ်လည်လှည့်ြဖားမ၊ မိုးမေြဖာင့်မ သိုမဟုတ် အြခား
မေလျာ်မကန်ြပမများှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်တွင်း သိုမဟုတ် ြပည်ပတွင် ဥပေဒ
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အရ ဖွဲ စည်းထားသည့် ကပ်မတ်ကွပ်ကဲသည့် အဖွဲ အစည်းတစ်ခုခုကြဖစ်ေစ၊
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအသင်းအဖွဲ သိုမဟုတ် အလားတူသေဘာသက်ေရာက်
သည့် အြခားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုခုကြဖစ်ေစ စံုစမ်းစစ်ေဆးခံေနရြခင်း သိုမဟုတ်
စံုစမ်းမခံေနရြခင်း သိုမဟုတ် စံုစမ်းစစ်ေဆးခံခရ
့ဲ ၍ သိုမဟုတ် စံုစမ်းမခံခ့ဲရ၍
အြပစ်ရိှေကာင်း ေတွရှိရြခင်း၊
(၂)

စိတ်ေပါ ့သွပ်သူြဖစ်ြခင်း၊

(၃)

လူမဲွအြဖစ်ေကညာခံခ့ဲရြခင်း သိုမဟုတ် လူမဲွအြဖစ်မှ လွတ်ေြမာက်မမရှိေသးသူ
ြဖစ်ြခင်း။

၁၇။

ဘဏ်မ ဟုတ ်ေ သာ

ေငွေ ရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း ၏

အဓိ က အစုရှ ယ ် ယာရှ င် မ ျားသည်

အပိုဒ်၁၆(ခ) ပါ ကိစတစ်ရပ်ရပ်ှင့် ငိစွန်းြခင်းမရှိေစရ။
စာရင်းြပFစုထားရှိြခင်း ှင့် ဘJာေရးအစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်း
၁၈။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ စာရင်းြပစုထားရှိြခင်းှင့် ဘာေရး

အစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်းကို ိုင်ငံတကာစာရင်းကိုင်စံများှင့် ိုင်ငံတကာဘာေရး အစီရင်ခံြခင်း
ဆိုင်ရာစံများှင့်အညီ ေဆာင်ရ.က်ရမည်။
ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သ?ုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း
၁၉။

(က) ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် ြပင်ပစာရင်းစစ်က စာရင်းစစ်
ေဆးပီးေသာ

ဘာေရးရှင်းတမ်း

မိတ တစ်ေစာင်ကုိ

ဘာေရးှစ်ကုန်ဆုံးပီး

သံုးလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ တင်ြပရမည်။
(ခ)

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ
လိုအပ်သည်ဟုယူဆ၍ ေတာင်းခံေသာ ထပ်ေဆာင်းသတင်းအချက်အလက်များကို
ေပးပိုရမည်။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေ ကးေရးအဖွ=ဲ အစည်းများ ေပါင်းစပ်ြခင်း သိ?ုမဟုတ် စုစည်းြခင်း
၂၀။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည်

ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းအြဖစ်

အြခားေသာကုမဏီတစ်ရပ်ရပ်ှင့်

ေပါင်းစပ်ြခင်း

ြပလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အသစ် ေလာက်ထားရမည်။

သိုမဟုတ်

စုစည်းြခင်းကို
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ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေ ကးေရးအဖွ=ဲ အစည်းသိ?ု သွားေရာက်စစ်ေဆးြခင်း
၂၁။

(က) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း
တစ်ခုအား ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်ှင့် ငိစွန်းသည်ဟုယုံကည်ရန် အေကာင်းရှိပါက
ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသို သွားေရာက်စစ်ေဆးိုင်သည်(၁)

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို ချိးေဖာက်ြခင်း၊

(၂)

စာရင်းစစ်ေဆးပီး ှစ်ပတ်လည်(ှစ်ချပ်) ဘာေရးရှင်းတမ်းများ သိုမဟုတ်
ဤန်ကားချက် အပိုဒ် ၁၉(ခ) ပါ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ လိုအပ်သည့်
ထပ်ေဆာင်းသတင်းအချက်အလက်များကို တင်ြပရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊

(၃)

အပ်ံှေငွလက်ခံသည့် လုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရ.က်ြခင်း သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်တွင် ခွင့်ြပထားြခင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဆာင်ရ.က်ြခင်း၊

(၄)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ြပန်ေသာ ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရး
အဖွဲ အစည်း များလိုက်နPရန် လိုအပ်သည့် န်ကားချက် ှင့် အမိန် စသည်
များကို လိုက်နPရန်ပျက်ကွက်ြခင်း။

(ခ)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသို
အခါအားေလျာ်စာွ သွားေရာက်စစ်ေဆးိုင်သည်။

န် ကားချက်ကုိ လိုက်နCရန်ပျက်ကွက်ြခင်း
၂၂။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း က

ဤန်ကားချက်ကုိ

လိုက်နPရန်

ပျက်ကွက်ြခင်းသည် ြပစ်မကျးလွန်ြခင်းြဖစ်၍ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅၄ ပါ
စီမံခန်ခဲွေရးြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ကုိြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပုိ၍ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
ြပစ်မ@ ှင့်ြပစ်ဒဏ်
၂၃။

မည်သူမဆို ဘဏ်မဟုတ ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း မှတ ်ပံုတင်လက်မှတ်မရှိဘ ဲ

ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းလုပ်ငန်းများကို ထူေထာင်လုပ်ကိုင်လင် ေငွေရး
ေကးေရးအဖွဲ အစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၁ အရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
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အေထွေထွ
၂၄။

ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည်

ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ

ရယူသူများကို အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ြပန်သည့်
အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ န်ကားချက်ှင့် လမ်းန်ချက်များကို လိုက်နPေဆာင်ရ.က်ရမည်။
အကျိFးသက်ေရာက်ြခင်း
၂၅။

ဤန်ကားချက်သည် ထုတ်ြပန်သည့်ေနမှစ၍ ချက်ချင်းအကျိးသက်ေရာက်ေစရမည်။

(ပံု) xxxxxxxxx
ဥက(ကိုယ်စား)
(စိုးသိန်း၊ ဒုတိယဥက)

(ေန&က်ဆက်တဲွ)

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်အတွငး် တွင်
ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေ ကးေရးအဖွဲ အစည်း ထူေထာင်ခွင့်ေလ$ာက်လ%ာပံုစံ

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
ံုးအမှတ် (၅၅)၊ ရာဇသဂဟလမ်း
ေနြပည်ေတာ်

ရက်စဲွ၊
ကန်ေတာ်/ မသည် ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းများဥပေဒပုဒ်မ ၂၀(က) ှင့်
၂၃ အရ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အတွင်းတွင် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရး
အဖွဲ အစည်း

ထူေထာင်ခွင့်ြပပါရန်

ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

လိုအပ်ေသာ

အချက်အလက်များကို တင်ြပအပ်ပါသည်ေလးစားစွာြဖင့်

လက်မှတ် ………………………………

၁။

အမည်

………………………………

ရာထူး

………………………………

အမည်…….……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………..……..……….…
၂။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရ@က်မည့်ေနရာ…….………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………………….……
Application form NBFI(Myan)attachment-1

2
၃။

ံုးချပ်တည်ေနရာ…………..…….…………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………..……..………
၄။

လုပ်ငန်းအမျိးအစား………..…….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..………………
၅။

ေလာက်ထားသည့်လုပ်ငန်း၏မတည်ေငွရင်း…….……………………………………...……

……………………………………………………………………………..…………….……..……
၆။

ဖွဲ စည်းပံုအေြခခံစည်းမျ်းှင့်

ဖွဲ စည်းတည်ေထာင်မဆုိင်ရာစာရ@က်စာတမ်းများ……..……

…………………………………………………………………………………………………….....
၇။

ြဖစ်ုိင်ေြခေလ့လာချက်စာတမ်း …………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………………………….....
၈။

မတည်ေငွရင်းှင့်ပတ်သက်၍ ဥပေဒအရ လိုက်နHရန် ခံဝန်ချက်များ……………………

……………………………………………………………………………….……….………………

