
 NBFI 100 directive(Website) (4-7-2022)-5   ��န်�ကားချက်အမှတ် ( ၈ / ၂၀၂၂ ) ၁၃၈၄   ခု�ှစ်၊   ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ်        ၁         ရက် (၂၀၂၂  ခု�ှစ်၊  ဇူလုိင်လ     ၁၃        ရက်)   ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၄ တွင် အပ်ှင်းထားသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိကျင့်သုံး၍ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခုိင်န်း ပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းတည်ေထာင်ြခင်းှင့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများတွင် အကျိးတူရင်းှ ီးြမပ်ှ ံြခင်းဆိုင်ရာ န်ကားချက်ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။   သက်ဆိုင်ြခင်း ၁။  ဤန်ကားချက်သည် ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းများတည်ေထာင်ရန်ှင့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများတွင် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံမည့် ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။   အဓိပ-ာယ်ဖွင့်ဆိုချက်  ၂။ (က) ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေ�ကးေရးအဖွဲ5အစည်း ဆိုသည်မှာ ေငွေရးေကးေရး        အဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၂(ည) တွင် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်းြဖစ်သည်၊  (ခ) ေငွေရးေ�ကးေရးကုမ-ဏီလုပ်ငနး် ဆိုသည်မှာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၂(ဝ) တွင် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်းြဖစ်သည်၊  (ဂ) အငှားချသည့်လုပ်ငနး် ဆိုသည်မှာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၂(ဠ) တွင် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်းြဖစ်သည်၊  (ဃ) ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေ�ကးေရးအဖဲွ5အစည်းများတွင် အကျ7ိးတူရင်း�ှီးြမ87ပ်�ှံြခင်း ဆိုသည်မှာ ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းတွင် ိုင်ငံေတာ်၏ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့်အညီ ြပည်ပမှ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင် ပုိင်ဆိုင်ြခင်းကိုဆိုသည်။     ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ ်ြမန်မာုိင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏ ်



2 �ုိင်ငံြခားေငွေရးေ�ကးေရးအဖဲွ5အစည်းက ၁၀၀ ရာခုိင်�:န်းပုိင်ဆုိင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရး ေ�ကးေရးအဖဲွ5အစည်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ေလ;ာက်ထားြခင်း  ၃။ (က) ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၄ အရ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ြပသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း ကိုယ်စားလှယ်ုံး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသည့် အဖဲွအစည်းများသာမက ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရး အဖဲွအစည်းများသည်လည်း ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀(က) ှင့်အညီ ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ေလာက်ထားိုင်သည်၊    (ခ) ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခုိင်န်းပုိင်ဆုိင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် မှတ်ပံ ုတင်လက်မှတ် ေလာက်ထားသူသည် ဤန်ကားချက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီရမည်။  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေလ;ာက်ထားရာတွင် လုိအပ်ေသာစာရ=က်စာတမ်းများ ၄။ ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ရရှိရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို ေလာက်ထားရာတွင် ေန>က်ဆက်တွဲပါ ေလာက်လာပံုစံှင့်အတူ ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ပူးတွဲတင်ြပရမည်-  (က) ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ ြပည်ပေကာ်ပုိေရးရှင်းအေနြဖင့် ြပည်တွင်းတွင် ဖဲွစည်းထားေကာင်း မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အေထာက်အထား စာရJက်စာတမ်းများ၊ (ခ) ထည့်ဝင်မည့် မတည်ရင်းှီးေငွအတွက် အနည်းဆံုး အေမရိကန်ေဒလာ ၁၀ သန်း လဲေြပာင်းထည့်ဝင်မည့် အေထာက်အထားစာရJက်စာတမ်းများ၊ (ဂ) ထည့်ဝင်မည့် မတည်ရင်းှီးေငွအတွက် ဝင်ေငွရလမ်း (Source of Fund) ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊  (ဃ) ေနVက်ခံသတင်းအချက်အလက်များ(Background Information)အေနြဖင့် အဖဲွအစည်း အမည်၊ အဓိကေဆာင်ရJက်သည့်လုပ်ငန်းများှင့် လုပ်ငန်းတည်ေနရာများ၊ ဖဲွစည်း တည်ေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ (ဥပမာအားြဖင့် - ဖဲွစည်းပုံ ဇယားှင့် ဒါုိက်တာအဖဲွ ဖဲွစည်းမ၊ ဒါုိက်တာအဖဲွဝင်များ၏ လုပ်ငန်းများ၊ အစု ရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်မဖဲွစည်းပုံ (Shareholding Structure)၊ လုပ်ငန်းအုပ်စုဖဲွစည်းပုံ၊ 



3 အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်များှင့် မိခင်ကုမဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ)၊ ဖဲွစည်း တည်ေထာင်မည့် ကုမဏီှင့်ဆက်စပ်သည့် ကုမဏီများ၏ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင် လက်ရှိေဆာင်ရJက်ေနသည့် ိုင်ငံြခား ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းြဖစ်ပါက အဆိုပါအဖဲွအစည်း၏ လွန်ခဲ့သည့်သုံးှစ်က လုပ်ငန်းေဆာင်ရJက်မဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊  (င) ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အေတွအbကံ အနည်းဆံုးသုံးှစ်ရှိရမည် ြဖစ်ပီး လွန်ခ့ဲေသာ သုံးှစ်အတွက် စာရင်းစစ်ေဆးပီး ဘာေရးရှင်းတမ်းများ၊  (စ) ြမန်မာိုင်ငံရှိ လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် ရရန်ပုိင်ခွင့်များ၊ တွဲဖက်အဖဲွအစည်းများ၊ (ဆ) မေကာင်းသတင်းမှတ်တမ်း(Adverse Records) ရိှ မရိှ တင်ြပရန်ှင့် ယင်းတွင် ေအာက်ပါ အေသးစိတ် အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်- (၁) ြပည်တွင်း သုိမဟုတ် ြပည်ပတွင် စံုစမ်းစစ်ေဆးမခရံြခင်း၊ (၂) ယခင်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမေလာက်ထားမအေပ အရည်အချင်းြပည့်မီမ မရှိဟု ဆံုးြဖတ်ခံရြခင်း၊ (၃) ေလာက်ထားသူ သုိမဟုတ် ၎င်း၏တွဲဖက်အဖဲွအစည်းသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင် ုပ်သိမ်းခံထားရြခင်း/ရပ်ဆုိင်းခံရြခင်း၊ လိမ်လည်မ၊ ဥပေဒှင့်မညီ မှားယွင်းစွာ ေဆာင်ရJက်မှင့် မမှန်မကန်ေဆာင်ရJက်မတိုေကာင့် ြပည်တွင်း သုိမဟုတ် ြပည်ပတွင် ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရJက်ြခင်းခံရသည့် ေကာ်ပုိေရးရှင်းများ ှင့် ဆက်ယ်မရှိြခင်း။ (ဇ) သက်ဆိုင်ရာကပ်မတ်ကွပ်ကဲသည့် အာဏာပုိင်အဖဲွများထံမှ ေထာက်ခံစာ၊ ၎င်းတွင် ဗဟိုဘဏ် သုိမဟုတ် အလားတူကပ်မတ်ကွပ်ကဲသည့် အာဏာပုိင်ထံမှ ေထာက်ခံစာ၊ (ဈ) ေဆာင်ရJက်လုိသည့်လုပ်ငန်းအမျိးအစား သတ်မှတ်ချက်ှင့် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်၊ (ည) လုပ်ငန်းေဆာင်ရJက်ရန် ရည်ရJယ်သည့်ေနမှစ၍ လာမည့်ဘာေရးှစ် သုံးှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်ခန်မှန်းချက်အပါအဝင် လုပ်ငန်းစီမံချက်ှင့် ြဖစ်ုိင်ေြခေလ့လာချက်၊ (ဋ) သင့်ေလျာ်ေသာ၊ အားေကာင်းခိုင်မာေသာ၊ ြပည့်စံ ုလံုေလာက်ေသာ စီမံခန်ခွဲမ အစီအစ်၊ ဌာနတွင်းထိန်းချပ်မစနစ်များ၊ ဆံုးံးိုင်ေြခစီမံခန်ခွဲမှင့် စာရင်းြပစုထား ရှိသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်၊ 



4 (ဌ) လုပ်ငန်းဖဲွစည်းပုံကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပီး အဆိုြပသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ုံးခွဲများှင့် ကိုယ်စားေဆာင်ရJက်ေစရန် အစီအစ်များရှိပါက ယင်းတိုှင့်စပ်လျ်းသည့် သတင်း အချက်အလက်များအား ထည့်သွင်းေဖာ်ြပချက်၊ (ဍ) ေလာက်ထားသူ (ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း)တွင် ၁၀ ရာခုိင်န်းှင့်အထက် တုိက်ုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း အကျိးစီးပွား သုိမဟုတ် ပုိင်ဆုိင်မရိှသည့်ပုဂိလ်များ၏ အချက်အလက်များ၊ (ဎ) အဆိုြပဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း၏ ဒါုိက်တာများှင့် စီမံ ခန်ခွဲမည့် တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ၊ (ဏ) အဆိုြပဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း၏ ဒါုိက်တာများ၊ စီမံခန်ခွဲ မည့် တာဝန်ရှိပုဂိလ်များှင့် အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်များသည် သင့်ေလျာ်မှန်ကန်မ ရိှေကာင်းေဖာ်ြပချက်ှင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွအစည်း၏ ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်၊ (တ) ထည့်ဝင်မည့် မတည်ရင်းှီးေငွအရင်းအြမစ်အား အခွန်ေပးေဆာင်မ(Tax Clearance) တွင် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံမှ အခွန်အာဏာပုိင် (Tax Authority) ၏ Tax Clearance အေထာက်အထား ြပည့်စံုစာွေဖာ်ြပရန်၊  (ထ) ထည့်ဝင်မည့်မတည်ရင်းှီးေငွ အရင်းအြမစ်အား ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကို ေငွေကးေထာက်ပ့ံမအရင်းအြမစ်များမှ ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆုိင်ရာအဖဲွအစည်း၏ တာဝန်ခံချက်(undertaking)၊ (ဒ) ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ၊ အကမ်းဖက်မတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများှင့် ယင်းဥပေဒများအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်း၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ န်ကားချက်၊ လမ်းန်ချက်ှင့် အြခား အမိန်များကို လုိက်နVေဆာင်ရJက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက်၊ (ဓ) ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းတည်ေထာင်ရန် အတွက် မိခင်ကုမဏီ၏ သေဘာတူညီေကာင်း ဒါုိက်တာအဖဲွအစည်းအေဝး ဆံုးြဖတ်ချက်၊ (န) ထည့်ဝင်မည့်မတည်ရင်းှီးေငွအတွက် ြပည်ပဘဏ်တစ်ခုခုမှ ြပည်တွင်းဘဏ်တစ်ခုခု သုိ ေငွလဲေြပာင်းသည့် အေထာက်အထား၊  



5 (ပ) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်သည့် မှတ်ပုံတင်ေကးှင့် ှစ်စ်ေကးကို ေပးသွင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက်၊ (ဖ) ြမန်မာိုင်ငံ၏ အမျိးသားအကျိးစီးပွားကို အေထာက်အပ့ံေပးိုင်မည့်ေဖာ်ြပချက်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအတွက် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရပ်များဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးမည့် အစီအစ်ေဖာ်ြပချက်၊ (ဗ) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က လုိအပ်သည်ဟုယူဆသည့် အြခားအချက်အလက်များ။  အကျ7ိးတူရင်း�ှီးြမ87ပ်�ှံခွင့် ေလ;ာက်ထားရာတွင် လုိအပ်ေသာစာရ=က်စာတမ်းများ ၅။ ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများတွင် အကျ ိးတူရင်းှ ီးြမပ်ှ ံခွင့ ် ေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါက ှစ်ဖက်အဖဲွအစည်းများပူးတွဲ၍ ေအာက်ပါအချက်များအား ထည့်သွင်း တင်ြပရမည်-  (က) ရှယ်ယာရင်းီှးြမပ်ံှမအချိးအပါအဝင် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း ှင့် ချပ်ဆိုမည့် သေဘာတူညီချက်(မူကမ်း)၊   (ခ) အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံမည့်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းမှ ကမ်းလှမ်းသည့် အေသးစိတ် ေဖာ်ြပချက်များ (ဥပမာ-ေငွသား၊ ရှယ်ယာ၊ အြခားရရန်ပုိင်ခွင့်များ)ှင့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းမှ လက်ခံရရှိမည့် ရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်မများ၊ (ဂ) အကျိးတူရင်းီှးြမပ်ံှမည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းမှ ထိန်းချပ်မည့် အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မရာခိုင်န်းှင့်အတူ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များပါဝင်သည့် ရှင်းလင်း ေဖာ်ြပချက်၊ (ဃ) ရင်းီှးြမပ်ံှရသည့်အေကာင်းအရင်း (Commercial Rationale) ရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်၊ (င) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရJက်ြခင်းဆိုင်ရာ အချနိ်ကာလသတ်မှတ်ချက် (Timeline)၊ အဓိကလုပ်ငန်းေဆာင်ရJက်မများ၊ တတိယအဖဲွအစည်းများ ပါဝင်မ အတွက် အေသးစိတ်ရှင်းလင်းချက် စသည်တိုပါဝင်ေသာ အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းစ်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၊ (စ) ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းတွင် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံထားမည့် ကာလသတ်မှတ်ချက်၊ (ဆ) အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံမေကာင့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းတွင် ေြပာင်းလဲဖဲွစည်းမည့် ဒါုိက်တာအဖဲွှင့် စီမံခန်ခွဲမပုံစံလျာထားချက်၊ အသစ်ြဖစ်ေပ လာမည့် ရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်မဖဲွစည်းပုံ (Shareholding Structure)၊ 



6 (ဇ) ရင်းှ ီးြမပ်ှ ံမြပလုပ်ပီးေနVက် အကျိးတူရင်းှ ီးြမပ်ှ ံမည့် ေငွေရးေကးေရး         အဖဲွအစည်း၏ ရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်မသည် ၃၅ ရာခိုင်န်းအထက်ရှိပါက ေနVင်သုံးှစ် တွင်ြဖစ်ေပလာမည့် ဘာေရးဆိုင်ရာမဟာဗျဟာေဖာ်ြပချက်ှင့် ဘာေရး ဆိုင်ရာ ခန်မှန်းတွက်ချက်မ၊ (ဈ) အကျိးတူလက်ခံေဆာင်ရJက်မည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကး ေရးအဖဲွအစည်း အေပ အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံမည့် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ ေမာ်မှန်းချက်ှင့် မူလအဖဲွအစည်းအတွက် ဖံွဖိးတိုးတက်လာမည့် အကျိးသက်ေရာက်မ၊  (ည) အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံမ ေဆာင်ရJက်ြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေငွေရးေကးေရးကှင့် အမျိးသားအကျိးစီးပွားအေပ အေထာက်အပ့ံေပးိုင်မည့်ေဖာ်ြပချက်၊ (ဋ) ထည့်ဝင်မည့် မတည်ရင်းှီးေငွအရင်းအြမစ်အား အခွန်ေပးေဆာင်မ (Tax Clearance) တွင် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံမှ အခွန်အာဏာပုိင် (Tax Authority) ၏ Tax Clearance အေထာက်အထား ြပည့်စံုစာွေဖာ်ြပရန်၊  (ဌ) ထည့်ဝင်မည့် မတည်ရင်းှီးေငွအရင်းအြမစ်အား ေငွေကးခဝါချမှင့်အကမ်းဖက်မကို ေငွေကးေထာက်ပ့ံမအရင်းအြမစ်များမှ ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆုိင်ရာအဖဲွအစည်း၏ တာဝန်ခံချက်(undertaking)၊  (ဍ) ထည့်ဝင်မည့် မတည်ရင်းှီးေငွအတွက် ဝင်ေငွရလမ်း (Source of Fund) ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊  (ဎ) ေနVက်ခံသတင်းအချက်အလက်များ (Background Information) အေနြဖင့်        အဖဲွအစည်းအမည်၊ အဓိကေဆာင်ရJက်သည့်လုပ်ငန်းများှင့် လုပ်ငန်းတည်ေနရာများ၊ ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ (ဥပမာအားြဖင့် - ဖဲွစည်းပုံဇယားှင့် ဒါုိက်တာအဖဲွ ဖဲွစည်းမ၊ ဒါုိက်တာအဖဲွဝင်များ၏ လုပ်ငန်းများ၊ ရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်မဖဲွစည်းပုံ (Shareholding Structure)၊ လုပ်ငန်းအုပ်စုဖဲွစည်းပုံ အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်များှင့် မိခင်ကုမဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ)၊ ဖဲွစည်း တည်ေထာင်မည့် ကုမဏီှင့်ဆက်စပ်သည့် ကုမဏီများ၏ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင် လက်ရှိေဆာင်ရJက်ေနသည့် ိုင်ငံြခား            ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းြဖစ်ပါက အဆိုပါအဖဲွအစည်း၏ လွန်ခဲ့သည့်သုံးှစ်က လုပ်ငန်းေဆာင်ရJက်မဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ 



7  (ဏ) ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အေတွအbကံ အနည်းဆံုးသုံးှစ်ရှိရမည် ြဖစ်ပီး လွန်ခဲ့ေသာသုံးှစ်အတွက် စာရင်းစစ်ေဆးပီး ဘာေရးရှင်းတမ်းများ၊  (တ) ြမန်မာိုင်ငံရှိ လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် ရရန်ပုိင်ခွင့်များ၊ တွဲဖက်အဖဲွအစည်းများ၊ (ထ) မေကာင်းသတင်းမှတ်တမ်း (Adverse Records) ရှိ မရှိတင်ြပရန်ှင့် ယင်းတွင် ေအာက်ပါအေသးစိတ် အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်- (၁) ြပည်တွင်း သုိမဟုတ် ြပည်ပတွင် စံုစမ်းစစ်ေဆးမခရံြခင်း၊ (၂) ယခင်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမေလာက်ထားမအေပ အရည်အချင်းြပည့်မီမ မရှိဟု ဆံုးြဖတ်ခံရြခင်း၊ (၃) ေလာက်ထားသူ သုိမဟုတ် ၎င်း၏တွဲဖက်အဖဲွအစည်းသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင် ုပ်သိမ်းခံထားရြခင်း/ရပ်ဆုိင်းခံရြခင်း၊ လိမ်လည်မ၊ ဥပေဒှင့်မညီ မှားယွင်းစွာ ေဆာင်ရJက်မှင့် မမှန်မကန်ေဆာင်ရJက်မတိုေကာင့် ြပည်တွင်း သုိမဟုတ် ြပည်ပတွင် ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင်ရJက်ြခင်းခံရသည့် ေကာ်ပုိေရးရှင်းများ ှင့် ဆက်ယ်မရှိြခင်း။ (ဒ) သက်ဆိုင်ရာ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲသည့် အာဏာပုိင်အဖဲွများထံမှ ေထာက်ခံစာ၊ ၎င်းတွင် ဗဟိုဘဏ် သုိမဟုတ် အလားတူကပ်မတ်ကွပ်ကဲသည့် အာဏာပုိင်ထံမှ ေထာက်ခံစာ၊ (ဓ) အဆုိြပဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း၏ ဒါုိက်တာများ၊ စီမံခန်ခဲွမည့် တာဝန်ရိှပုဂိလ်များှင့် အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်များသည် သင့်ေလျာ်မှန်ကန်မရိှေကာင်း ေဖာ်ြပချက်ှင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွအစည်း၏ ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်၊ (န) ထည့်ဝင်မည့်မတည်ရင်းှီးေငွအတွက် ြပည်ပဘဏ်တစ်ခုခုမှ ြပည်တွင်းဘဏ် တစ်ခုခုသုိ ေငွလဲေြပာင်းသည့် အေထာက်အထား၊  (ပ) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က လုိအပ်သည်ဟုယူဆသည့် အြခားအချက်အလက်များ။  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သုိ?မဟုတ် ခွင့်ြပ7ချက်ထုတ်ေပးြခင်း ၆။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အထက်အပုိဒ် ၄ ှင့် ၅ တိုပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေလာက်ထားချက်ကိုစိစစ်၍ ြပည့်စံုသည့်ေလာက်လာကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ ေြခာက်လအတွင်း ခွင့်ြပေကာင်း သုိမဟုတ် ြငင်းပယ် ေကာင်းြပန်ကားမည်ြဖစ်သည်။  



8 ၇။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် / ခွင့်ြပချက်ကိုထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ် သည့်အခါ ြငင်းပယ်ရသည့်အေကာင်းအရင်းကို စာြဖင့်ေရးသားေဖာ်ြပ၍ အေကာင်းကားမည် ြဖစ်သည်။  ေဆာင်ရ=က်�ိုင်သည့်လုပ်ငနး်များကို ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း  ၈။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းသုိ ထုတ်ေပးခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပါ ေဆာင်ရJက်ိုင်သည့်လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲခွင့်၊ ြပင်ဆင်ခွင့် တင်ြပလာပါက အဆိုပါ အဖဲွအစည်း၏ ေဆာင်ရJက်ိုင်သည့် အတိုင်းအတာအေပမူတည်၍ ခွင့်ြပိုင်သည်။   ၉။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများတွင် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပခဲ့သည့် ခွင့်ြပချက်ပါ ေဆာင်ရJက်ိုင်သည့် လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရJက်မအေြခအေနအရ သက်ဆိုင်ရာအဖဲွအစည်းများမှ လုပ်ငန်းတိုးချဲခွင့်၊ ြပင်ဆင်ခွင့် တင်ြပလာပါက စိစစ်၍ ခွင့်ြပိုင်သည်။  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သုိ?မဟုတ် ခွင့်ြပ7ချက်@ုပ်သိမ်းြခင်း ၁၀။ (က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ခွင့်ြပချက်ရရှိထားသည့် ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွ အစည်းသည် ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်ှင့်ငိစွန်းလင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က အေကာင်းကားစာထုတ်ြပန်၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ခွင့်ြပချက်ကို ုပ်သိမ်းိုင်သည်- (၁) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ ခွင့်ြပချက်ရရှိသည့်ေနမှ (၁၂) လအတွင်း လုပ်ငန်း စတင်ေဆာင်ရJက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ (၂) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ ခွင့်ြပချက်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျ်းစည်းကမ်း များအား လုိက်နVရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်ေပးထားသည့် ကာလအတွင်း ေဆာင်ရJက်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ (၃) သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအြပင် အြခားလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ေဆာင်ရJက်ြခင်း၊ (၄) ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းများေပါင်းစည်းြခင်း၊ ခဲွေဝြခင်း သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းများ ဝယ်ယူြခင်းများေကာင့် မူလတရားဝင်ရပ်တည်မ ေပျာက်ကွယ်ြခင်း၊ 



9 (၅) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ ခွင့်ြပချက်ေလာက်ထားြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ မှားယွင်းေသာ သုိမဟုတ် အေရးကီးေသာသတင်းအချက်အလက်တွင် လဲွမှားထင်မှတ်ေစေသာ အချက်များတင်ြပြခင်း၊ (၆) ခိုင်လုံသည့်အေကာင်းြပချက်မရှိဘဲ တစ်ဆက်တည်း သုံးလထက်ပုိ၍ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရJက်မ ရပ်စဲထားြခင်း၊ (၇) မိမိှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရJက်သူများ၏ အခွင့်အေရးှင့် အကျိးစီးပွားကို ထိခိုက်ေစသည့်အြပအမူြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရJက်ြခင်း၊ (၈) ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ၊ အကမ်းဖက်မတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ အပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံရှိ တည်ဆဲဥပေဒများကို လုိက်နVရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ (၉) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ ခွင့်ြပချက် ုပ်သိမ်းေပး ပါရန် ေလာက်ထားြခင်း။ (ခ) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အပုိဒ်ခွဲ(က)အရ ဆံုးြဖတ်ချက်ှင့် ဆံုးြဖတ်ရသည့် အေကာင်းအရင်းကို သက်ဆိုင်ရာအဖဲွအစည်းသုိ စာြဖင့်အေကာင်းကားမည်ြဖစ်သည်၊   (ဂ) အပုိဒ်ခွဲ(ခ)အရ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ ခွင့်ြပချက်အား ုပ်သိမ်းေကာင်း ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းခံရသည့် ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရး      အဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရး   အဖဲွအစည်း သုိမဟုတ် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းသည် အေကာင်းကားစာ လက်ခံရရိှသည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ အယူခံဝင်ိုင်သည်၊ (ဃ) အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)အရ အယူခံမအေပ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ဒါုိက်တာအဖဲွ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်အတည်ြဖစ်သည်။  လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ7သည့်လုပ်ငနး်များ ၁၁။ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းသည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများကိုသာ ကနဦးအေနြဖင့် ေဆာင်ရJက်ရမည်။   တားြမစ်သည့်လုပ်ငနး်များ ၁၂။ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ 



10 ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၂(ဘ) တွင် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် အပ်ှံေငွကို လက်ခံြခင်းမြပရ။   Aက7ိတင်အတည်ြပ7ချက်ရယူရန် လုိအပ်သည့်ကိစBရပ်များ ၁၃။ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများသည် ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်၏ ကိတင်အတည်ြပချက်ကို ရယူရမည်-  (က) ုံးချပ်ှင့် ုံးခွဲလိပ်စာေြပာင်းလဲြခင်း၊  (ခ) ဒါုိက်တာအဖဲွဝင်များေြပာင်းလဲြခင်း၊  (ဂ) ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ စာရJက်စာတမ်းများေြပာင်းလဲြခင်း၊   (ဃ) ၁၀ ရာခိုင်န်းှင့်အထက် မဲေပးပုိင်ခွင့်ရှိသည့် အစုရှယ်ယာများကို လဲေြပာင်းြခင်း သုိမဟုတ် ေရာင်းချြခင်း၊  (င) လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကိုြဖစ်ေစ၊ အားလုံးကိုြဖစ်ေစ ေရာင်းချြခင်း၊ ထုခွဲေရာင်းချ ြခင်း သုိမဟုတ် လဲေြပာင်းြခင်း၊  (စ) ုံးခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်ြခင်းှင့် ုံးခွဲများ ပိတ်သိမ်းြခင်း၊  (ဆ) ကုမဏီအမည်ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် အမှတ်တံဆိပ်ေြပာင်းလဲြခင်း၊  (ဇ) မတည်ရင်းှီးေငွတိုးြမင့်ြခင်းှင့် မတည်ရင်းှီးေငွတိုးြမင့်ြခင်းအစီအစ်၊ အစုရှယ်ယာ ရှင်များ၏ ရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်မအချိးေြပာင်းလဲြခင်း၊ ကုမဏီ၏ ဒါုိက်တာဘုတ်အဖဲွဝင် ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ကုမဏီ၏ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံစည်းမျ်း ေြပာင်းလဲသည့်ကိစရပ်များ၊  (ဈ) ကုမဏီအေနြဖင့် ြပည်တွင်းကုမဏီတစ်ခုအြဖစ်သို  ေြပာင်းလဲသွားေစိုင်ေသာ သုိမဟုတ် ိုင်ငံြခားကုမဏီတစ်ခုအြဖစ်မှ ရပ်စဲသွားေစိုင်ေသာ ရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်မ ေြပာင်းလဲြခင်းများ၊  (ည) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ လုိအပ်သည်ဟု ယူဆသည့် ကိစတစ်ရပ်ရပ်။  အတိုး�:နး်�ှင့် အခေ�ကးေငွများ  ၁၄။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် လိုအပ်ပါက ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆုိင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများှင့် အကျိးတူ 



11 ရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများက ေကာက်ခံုိင် သည့်အတုိးန်းှင့် အခေကးေငွများကို သတ်မှတ်ိုင်သည်။   အတိုး�:နး်ေဖာ်ြပချက် ၁၅။ (က) ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခုိင်န်းပုိင်ဆုိင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းှင့် အကျိးတူရင်းီှးြမပ်ံှခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းသည် ေချးေငွှင့်စပ်လျ်းသည့် အတိုးန်း၊ ပျက်ကွက် အတိုးန်း၊ အခေကးေငွှင် ့ ေကာ်မရှင်ခများကို ၎င်း၏ံုးချပ်ှင် ့ ံ ုးခွ ဲများ၏ အများြပည်သူြမင်သာေသာေနရာတွင် ေနစ်ေဖာ်ြပရမည်၊  (ခ)  ိ ုင ်င ံ ြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိ ုင ် န ်း ပ ိ ုင ်ဆိ ုင ်သည့ ် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပ ထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းသည် ၎င်း၏ေချးေငွအေပ ေကာက်ခံသည့် အတိုးန်းများကို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်သည့် ပုံစံြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ ပုံမှန်အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။  ဒါ@ုိက်တာအဖဲွ5 ၁၆။ (က) ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ် ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းှင့ ် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းများကို ခိုင်မာ၍ သင့်ေလျာ်ေသာလုပ်ငန်းအြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရJက်ိုင်ပီး မိမိ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ တာဝန်ခံိုင်သည့် ဒါုိက်တာအဖဲွတစ်ရပ် ထားရှိရမည်၊  (ခ) ဒါုိက်တာအဖဲွတွင် အနည်းဆံုး ဒါုိက်တာသုံးဦး ပါဝင်ရမည်၊  (ဂ) အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွ အစည်းများ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံသည့်အဖဲွအစည်းမှ အနည်းဆံုး ဒါုိက်တာတစ်ဦးပါဝင်     ရမည်။  သင့်ေလျာ်မှန်ကန်မ:ရိှြခင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ ၁၇။ (က) ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ် ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းှင့ ် အကျိးတူရင်းှ ီးြမပ်ှ ံခွင့ ် ြပထားသည့် 



12 ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ အဆင့်ြမင့်စီမံခန်ခွဲမအဖွဲှင့် ဒါုိက်တာအဖဲွဝင်များသည် ေငွေရးေကးေရး သုိမဟုတ် အြခားသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် အနည်းဆံုး အေတွအbကံ သုံးှစ်ရှိရမည်ြဖစ်ပီး ဆက်စပ်သည့် ပညာအရည်အချင်းများ ေဖာ်ြပိုင်ရမည်။ ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရJက်ချက်များကို ိုးေြဖာင့်မ၊ ဂုဏ်သိကာရှိမ၊ လံု လဝီရိယရှိမှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိမများြဖင့် ေဆာင်ရJက်ရမည်၊  (ခ) ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်ှင် ့ငိစွန်းပါက မည်သည့်ပုဂိလ်ကိုမ ိုင်ငံြခားေငွေရး ေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရး ေကးေရးအဖဲွအစည်းှင့် အကျိးတူရင်းီှးြမပ်ံှခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ အဆင့်ြမင့်စီမံခန်ခွဲမအဖွဲဝင်များှင့် ဒါိုက်တာ အဖဲွဝင်များအြဖစ် ခန်အပ်ြခင်း သုိမဟုတ် ဆက်လက်ခန်ထားြခင်းမြပရ-  (၁) အဆိုပါပုဂိလ်သည် လိမ်လည်လှည့်ြဖားမ၊ မုိးမေြဖာင့်မ သုိမဟုတ် အြခား မေလျာ်မကန်ြပမများှင့်စပ်လျ်း၍ ဥပေဒအရဖဲွစည်းထားသည့် ကပ်မတ် ကွပ်ကဲသည့် အဖဲွအစည်းတစ်ခုခုကြဖစ်ေစ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအသင်း အဖဲွ သုိမဟုတ် အလားတူသေဘာသက်ေရာက်သည့် အြခားအဖဲွအစည်း တစ်ခုခုကြဖစ်ေစ စံုစမ်းစစ်ေဆးခံေနရြခင်း သုိမဟုတ် စံုစမ်းမခံေနရြခင်း သုိမဟုတ် စံုစမ်းစစ်ေဆးခံခဲ့ရ၍ သုိမဟုတ် စံုစမ်းမခံခဲ့ရ၍ အြပစ်ရှိေကာင်း ေတွရှိရြခင်း၊ (၂) ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကို ေငွေကးေထာက်ပ့ံမကိစရပ်များှင့် စပ်လျ်း၍ စံုစမ်းစစ်ေဆးခံေနရြခင်း သုိမဟုတ် စံုစမ်းမခံေနရြခင်း သုိမဟုတ် စံုစမ်းစစ်ေဆးခံခဲ့ရ၍ သုိမဟုတ် စံုစမ်းမခံခဲ့ရ၍ အြပစ်ရှိေကာင်းေတွရှိရြခင်း၊ (၃) အထက်အပုိဒ်ခွဲ (က) ပါ အေထာက်အထားများှင့်စပ်လျ်း၍ လိမ်လည် တင်ြပခဲ့ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိရြခင်း၊ (၄) စိတ်ေပါသွ့ပ်သူြဖစ်ြခင်း၊ (၅) လူမဲွအြဖစ်ေကညာခံခ့ဲရြခင်း သုိမဟုတ် လူမဲွအြဖစ်မှလွတ်ေြမာက်မ မရိှေသးသူ ြဖစ်ြခင်း။  ၁၈။ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ 



13 ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ၏ အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်များသည် အထက်အပိုဒ် ၁၇(ခ) ပါ       ကိစတစ်ရပ်ရပ်ှင့် ငိစွန်းြခင်း မရှိေစရ။  စာရင်းြပ7စုထားရိှြခင်း�ှင့် ဘDာေရးအစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်း   ၁၉။ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရး ေကးေရးအဖဲွအစည်းများအေနြဖင့် စာရင်းြပစုထားရှိြခင်းှင့် ဘာေရးအစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်းကို ိုင်ငံတကာစာရင်းကိုင်စံများှင့် ိုင်ငံတကာဘာေရးအစီရင်ခံြခင်းဆိုင်ရာ စံများှင့်အညီ ေဆာင်ရJက်ရမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှထုတ်ြပန်ထားသည့် န်ကားချက်ှင့်အညီ ဘာေရးအစီရင်ခံစာများကို တင်ြပရမည်။  ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ? အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း ၂၀။ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသည် ေအာက်ပါတိုကို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ အစီရင်ခံ တင်ြပရမည်-  (က) ြပင်ပစာရင်းစစ်က စာရင်းစစ်ေဆးပီးေသာ ဘာေရးရှင်းတမ်း မိတတစ်ေစာင်ကို ဘာေရးှစ်ကုန်ဆံုးပီး သုံးလအတွင်း တင်ြပရန်၊  (ခ) ြမန်မာိ ုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က လုိအပ်သည်ဟုယူဆ၍ ေတာင်းခံေသာ ထပ်ေဆာင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ေပးပုိတင်ြပရန်။  ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေ�ကးေရးအဖဲွ5အစည်းသုိ? သွားေရာက်စစ်ေဆးြခင်း ၂၁။ (က) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ပုိင်ဆုိင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းတစ်ခု သုိမဟုတ် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရး အဖဲွအစည်းတစ်ခုအား ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်ှင့် ငိစွန်းသည်ဟု ယုံကည်ရန် အေကာင်းရိှပါက ယင်းအဖဲွအစည်းများသို သွားေရာက်စစ်ေဆးိုင်သည်-  (၁) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို ချိးေဖာက်ြခင်း၊ 



14  (၂) စာရင်းစစ်ေဆးပီး ှစ်ချပ်ဘာေရးရှင်းတမ်းများ သုိမဟုတ် ဤန်ကားချက် အပုိဒ် ၂၀(ခ) ပါ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ လုိအပ်သည့် ထပ်ေဆာင်း သတင်းအချက်အလက်များကို တင်ြပရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊  (၃) အပ်ှံေငွလက်ခံသည့် လုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရJက်ြခင်း သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်တွင် ခွင့်ြပထားြခင်းမရိှသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဆာင်ရJက်ြခင်း၊  (၄) ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများလိုက်နVရန် ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ န်ကားချက်၊ လမ်းန်ချက်ှင့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို လုိက်နVရန်ပျက်ကွက်ြခင်း။   (ခ) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းှင့် အကျိးတူ ရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများသုိ အခါအားေလျာ်စွာ သွားေရာက်စစ်ေဆးိုင်သည်။   ��န်�ကားချက်ကို လုိက်န>ရန်ပျက်ကွက်ြခင်း ၂၂။ ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်းပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရး ေကးေရးအဖဲွအစည်းများက ဤန်ကားချက်ကို လုိက်နVရန်ပျက်ကွက်ပါက ေငွေရးေကးေရး အဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅၄ ပါ စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက် ပုိ၍ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။  ြပစ်မ:�ှင့်ြပစ်ဒဏ် ၂၃။ မည်သူမဆုိ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်ကထုတ်ေပးေသာ ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရး အဖဲွအစည်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းလုပ်ငန်း များကို တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်လင် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၁ အရ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။    အေထွေထွ ၂၄။ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းတည်ေထာင်လုိသူှင့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း 



15 တွင် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံလုိသည့် ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းတူ လုိင်စင် သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များရရှိထားသည့် ိုင်ငံြခားအဖဲွအစည်းမြဖစ်ရ။  ၂၅။ ုိင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းက ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ပုိင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းှင့် အကျိးတူရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပထားသည့် ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရး ေကးေရးအဖဲွအစည်းသည် ေငွေရးေကးေရးဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မရယူသူများကုိ အကာအကွယ်ေပးြခင်း ှင် ့စပ်လျ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ န်ကားချက်၊ လမ်းန်ချက်များှင့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများအရထုတ်ြပန်သည့် အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ န်ကားချက်၊ လမ်းန်ချက် များှင့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို လုိက်နVရမည်။   ၂၆။ ဤန်ကားချက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်က ၂၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စွဲြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားသည့် န်ကားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁ ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် ဆန်ကျင်ကွဲလဲွမရှိပါက ဤန်ကားချက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များအရသာ လုိက်နVေဆာင်ရJက်ရမည်။  အကျ7ိးသက်ေရာက်ြခင်း ၂၇။ ဤန်ကားချက်သည် ထုတ်ြပန်သည့်ေနမှစ၍ ချက်ချင်းအကျိးသက်ေရာက်ေစရမည်။     (ပုံ) xxxxxxxxx                                                                                                        ဥက(ကိုယ်စား)                                                                                             (သန်းသန်းေဆွ၊ ဒုတိယဥက) ြဖန?်ေဝြခင်း ိုင်ငံြခားေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအားလုံး ဘဏ်မဟုတ်ေသာေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများအားလုံး  မိတကို  စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဥကုံး၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥကများ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 



16 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ုံးလက်ခံ/ေမာစာတွဲ 
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