ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို

တင်ြပရမည့်

စာရက်စာတမ်းများ
၁။

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို လိပ်မူ

ထားသည့် ကုမဏီ Letter Head ြဖင့် ကိုယ်တုင
ိ ်ေရးေလာက်လာ၊
၂။

ကုမဏီဆိုင်ရာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများ (MyCo-Company Extract ၊

Company Constitution) ၊
၃။

ကုမဏီတွင် ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်း အေတွအ ကံ ရှိ/မရှိ၊ ( အပိုဒ် (၁) ေလာက်လာတွင်

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန်)
၄။

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းအား

စီမံခန်ခွဲမည့်ပုဂိလ်၏

ကိုယ်ေရးအချက်အလက်၊

ယခင်က

ေငွလဲလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ဖူးြခင်း ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက ပီးခဲ့ေသာ (၁၂) လတာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရက်မအေြခအေန (ပီးခဲ့သည့် (၁၂) လအတွင်း ေဆာင်ရက်ခ့သ
ဲ ည့် ပမာဏ စုစုေပါင်း၊
Transaction အေရအတွက်၊ မိတ်ဖက်ိုင်ငံများအလိုက် ေဖာ်ြပရန်၊ ဥပမာအားြဖင့် ထိုင်းိုင်ငံှင့်
အကိမ်အေရအတွက် မည်မေဆာင်ရက်သည်၊ မေလးရှားိုင်ငံှင့် အကိမ်အေရအတွက် မည်မ
ေဆာင်ရက်သည်၊ ပီးခဲ့သည့် (၁၂) လတာကာလအတွင်း transaction တစ်ခုလင် အများဆံုး
ေဆာင်ရက်ခ့သ
ဲ ည့်ပမာဏ စသည်ြဖင့်) အြပည့်အစံုကို ေဖာ်ြပထားသည့် လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ
ှင့် ကမ်းကျင်ေသာနယ်ပယ်၊
၅။

ကုမဏီ၏ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်၊ ကုမဏီအား စီမံခန်ခွဲမည့်ပုဂိလ်ှင့် ကုမဏီ၏ အစု

ရှယ်ယာ ၁၀ ရာခိုင်န်းှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်ေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်
ှင့် ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း အေထာက်အထား၊
၆။

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် ကုမဏီတွင် Compliance Officer အြဖစ် တာဝန်

ထမ်းေဆာင်မည့်သူ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်(CV) ှင့် ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်းအေထာက်အထား၊
၇။

ကုမဏီ၏ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ြဖစ်ေစ၊ ကုမဏီအား စီမံခန်ခဲမ
ွ ည့်ပုဂိလ်ြဖစ်ေစ၊

ကုမဏီ၏ အစုရှယ်ယာ ၁၀ ရာခိုင်န်းှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်ေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များြဖစ်ေစ၊
Compliance Officer ြဖစ်ေစ တစ်ဦးဦးက ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒှင့် အကမ်းဖက်မ
တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒတိုပါ ြပဌာန်းချက်များအား လိုက်န ေဆာင်ရက်မရှိေရးဆိုင်ရာ သင်တန်း
တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးေကာင်း အေထာက်အထားလက်မှတ်၊

-2၈။

ြပည်ပတွင် ကိုယ်စားလှယ် သိုမဟုတ် ံုးခွဲထားရှိ၍ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါက ယင်း

ကိုယ်စားလှယ်၊

တစ်ဆင့်ခံကိုယ်စားလှယ်၊

ံုးခွဲတာဝန်ခံတို၏

ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း

အေထာက်အထား၊
၉။

လုပ်ငန်းအာမခံေငွ (Security Deposit) အြဖစ် ထားရှိမည့် ေငွကျပ်သန်း ၁၀၀ ှင့်စပ်လျ်း၍

အဆိုပါေငွသည် တရားဝင်လုပ်ငန်းများမှရရှိေသာေငွြဖစ်ေကာင်းှင့် အခွန်ထမ်းေဆာင်ပီးသည့်
ေငွြဖစ်ေကာင်း အေထာက်အထား၊
၁၀။

ကုမဏီသည် ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဥပေဒ၊ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ၊

ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒှင့် အကမ်းဖက်မတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒများအား န းလည်
သေဘာေပါက်လိုက်န မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင်

တင်ြပထားသည့် အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်စွာ ြဖည့်သွင်းထားေကာင်း စာြဖင့်ေရးသား
ဝန်ခံချက်၊
၁၁။

လုပ်ငန်းစီမံချက်
လုပ်ငန်းစီမံချက်တင
ွ ် ေအာက်ပါအချက်များ မြဖစ်မေနပါရှိရမည် (က) ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းကို ြပည်ပတွင် လက်ရှိေငွလဲလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနသည့်
လုပင
် န်းြဖင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်မည် သိုမဟုတ် ြပည်ပတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့်
ံုးခွဲြဖင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်မည် သိုမဟုတ် ြပည်ပတွင် ကိုယ်စားလှယ်ထားရှိ၍
ေဆာင်ရက်မည် သိုမဟုတ် ြပည်ပှင့် ြမန်မာိုင်ငံအကား သတင်းအချက်အလက်
နည်းပညာ (IT) သိုမဟုတ် မိုဘိုင်းနည်းပညာ (Mobile) ကို အသံုးြပ၍ေဆာင်ရက်မည်
အစရှိသြဖင့် ေဆာင်ရက်မည်န
့ ည်းလမ်း၊ (ြပည်ပတွင် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်မည့်
Counter Part ၏ လိပ်စာှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂိလ်) ၊ ြပည်ပလက်ရှိလုပ်ငန်းှင့်
ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါက ၎င်းလုပ်ငန်း၏ အပိုဒ် ၄ ပါ အချက်များ၊
( ခ ) ကုမဏီအေနြဖင့် ြပည်ပတွင် သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် အလုပ်သမား
များထံမှ ေငွလက်ခံ သိုမဟုတ် လဲေြပာင်းေပးပိုမများှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆာင်ရက်မည့်
အစီအစ်များ၊
(မည်သိုေကာက်ခံမည်၊ မည်သိုစုေပါင်း၍ ေပးပိုမည် စသည်ြဖင့်)
( ဂ ) ေငွလဲလက်ခံသူများအား ြပည်တွင်း၌ ေငွြဖန်ေဝထုတ်ေပးမည့် အစီအစ်ှင့် ေငွလဲ
ေပးပိုလိုသူများထံမှ ေငွလက်ခံမည့်အစီအစ်၊
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-3(ဘဏ်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ြပချက်ရရှိထားသည့် မိုဘိုင်းဘဏ်
လုပင
် န်းဝန်ေဆာင်မေပးသူများ၊
တစ်ဆင့်သာ

မိုဘိုင်းေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မေပးသူများမှ

ကျပ်ေငွလဲေြပာင်း/လက်ခံရမည်ြဖစ်၍

ယင်းအဖွဲအစည်းများှင့်

ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်မည့်အစီအစ်)
(ဃ) ေငွလဲများ၏ စာရင်းရှင်းလင်းမ ေဆာင်ရက်ချက် (Back End Transaction) များကို
ြပည်တင
ွ ်းဘဏ်စာရင်းှင့် ြပည်ပတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာရင်း
သိုမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် သိုမဟုတ် ံုးခွဲ ဘဏ်စာရင်း သိုမဟုတ် အကျိးတူပူးေပါင်း
သူ၏ ဘဏ်စာရင်းတိုအကား အသုတ် (Batch) အလိုက် စုေပါင်းေဆာင်ရက်ချက်
(Bulk Transaction) အေနြဖင့် အသားတင်စာရင်း (Netting) ြပလုပ်၍ AD လိုင်စင်ရ
ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ေငွလဲေဆာင်ရက်မည့် အစီအစ်၊
( င ) ေငွလဲလုပ်ငန်းအား IT နည်းပညာ အသံုးြပ၍ ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက ေဖာ်ြပရန်
ှင့် အဆိုပါ စနစ်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာန၏
Electronic Reporting System (ERS) တို မည်သိုချိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်၍ သတင်း
ေပးပိုမည်ဆိုသည့် အစီအစ်တင်ြပချက်၊
( စ ) စာရင်းဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာထားရှိြခင်း၊ လက်ခံရရှိေငွများ ေရတွက်
ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်းစသည့် အေြခခံလိုအပ်ချက်များအတွက် ြပည့်စံုလံုေလာက်ေသာ
အစီအမံများ တင်ြပချက် သိုမဟုတ် ေဖာ်ြပချက်၊
(ဆ)

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သူ၏ တိုင်ကားချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်
ေပးမည့်အစီအစ် တင်ြပချက်၊

( ဇ ) ဝန်ထမ်းခန်ထားမည့်အစီအစ်၊
၁၂။

စည်းမျ်း၊ အခန်း (၆)၊ ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကိုေငွေကးေထာက်ပံ့မ တိုက်ဖျက်

ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ လိုက်န ေဆာင်ရက်မည့် အစီအစ် အြပည့်အစံု။

(မှတ်ချက်။

လိုင်စင်ထုတ်ေပးရာတွင် အချက်အလက်များ အြပည့်အစံုဆံုး တင်ြပေလာက်ထား

သူများအား ဦးစားေပးစ်းစားသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။)
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-4ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင်

ေဆာင်ရက်ရမည့်

လုပ်ငန်းစ်များ
၁။

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင် ေလာက်ထားသူသည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ အမိန်

ေကာ်ြငာစာအမှတ် - ၂၁/၂၀၁၉ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားေသာ ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပြခင်း
ဆိုင်ရာစည်းမျ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရက်စာတမ်း
အေထာက်အထားများ (www.cbm.gov.mm) အြပည့်အစံုြဖင့် န်ကားေရးမှးချပ်၊ ိုင်ငံြခားသံုးေငွ
စီမံခန်ခွဲမဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ထံသို လိပ်မူ၍ တင်ြပရမည်။
၂။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊

ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနသည်

ေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်

ေလာက်ထားလိုသူ၏ ကိုယ်တိုင်ေရးေလာက်လာကို လက်ခံရရှိပါက www.cbm.gov.mm တွင်
ေဖာ်ြပထားသည့် လိုင်စင်ေလာက်ထားရာတွင် တင်ြပရမည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် တိုက်ဆိုင်
စစ်ေဆး၍ စာရက်စာတမ်းများ ြပည့်စံုမှန်ကန်ြခင်းမရှိပါက ရက်သတပတ် (၂) ပတ်အတွင်း
ကုမဏီသို ြပန်လည်တင်ြပရန် အေကာင်းကားမည်ြဖစ်သည်။
၃။

ကုမဏီက တင်ြပရမည့် လိုအပ်သည့်စာရက်စာတမ်းများ ြပည်စံုစွာြဖင့် တင်ြပလာပါက

ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနသည် ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသည့် ပံုစံ (Form)
အား အမှတ်စ်တပ်၍ ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပီး Form တွင် ေလာက်ထားသူက အချက်အလက်များ
ြပည့်စံုမှန်ကန်စွာ ြဖည့်သွင်းထားြခင်း ရှိ/မရှိ ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနက ထပ်မံစိစစ်မည်
ြဖစ်သည်။
၄။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊

ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနသည်

ြပည်ပေငွလဲလုပင
် န်း

လိုင်စင်ေလာက်ထားသူသည် အထက်အပိုဒ် (၁)၊ (၂) ှင့် (၃) ပါ လုပ်ငန်းစ်များ ေဆာင်ရက်
ပီးစီး၍ ေလာက်လာအား ြပည့်စံုပီဟု ယူဆပါက လိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် စတင်စိစစ်မည်ြဖစ်သည်။
၅။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က လိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရက်မည်

ြဖစ်သည်(က) ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသည့် ကုမဏီ၏ အုပ်ချပ်သူ၊ အစုရှယ်ယာ
၁၀% ှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်သူ၊ ပိုင်ရှင်၏ ေန က်ေကာင်းရာဇဝင်ကင်းရှင်းြခင်း ရှိ/မရှိ
အား အထူးစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေပးပို၍ စစ်ေဆးေပးရန် အေကာင်းကား
ြခင်း၊
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-5( ခ ) ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသူက တင်ြပရမည့် လုပ်ငန်းအာမခံေငွ
ကျပ်သန်း

၁၀၀

ှင့်စပ်လျ်း၍

လိုင်စင်ေလာက်ထားသူက

တင်ြပလာသည့်

အေထာက်အထားများအရ အဆိုပါေငွသည် ေငွေကးခဝါချမရင်းြမစ်များမှ ကင်းလွတ်
ြခင်း ရှိ/မရှိ အား ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲသိုလည်းေကာင်း၊ အခွန်
ေပးေဆာင်ပီးသည့် ေငွြဖ ဟုတ်/မဟုတ် စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီး
ဌာနသိုလည်းေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာန
က သေဘာထားမှတ်ချက် ေတာင်းခံြခင်း၊
( ဂ ) အထက်အပိုဒ် (က) ှင့် (ခ) ပါ အချက်များကို ေဆာင်ရက်ပီးေန က် လုပင
် န်း
လိုင်စင်ေလာက်ထားသူှင့်

လိုင်စင်ေလာက်ထားသူက

တင်ြပသည့်

Escrow

Account ဖွင့်လှစ်ေပးမည့် ဘဏ်တိုအကား Escrow Agreement ကို လက်မှတ်
ေရးထိုးရန် လိုင်စင်ေလာက်ထားသူှင့် ဘဏ်တိုအား အေကာင်းကားြခင်း၊ (Escrow
Agreement တွင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာန၏
စာြဖင့် တရားဝင်ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သာ ေငွထုတ်ယူိုင်သည် ဆိုသည့်အချက် ေဖာ်ြပ
ပါရှိရမည်။)
(ဃ) လိုင်စင်ေလာက်ထားသူသည် Escrow Account ဖွင့်လှစ်၍ လုပ်ငန်းအာမခံေငွ
(Security Deposit) ကျပ်သန်း ၁၀၀ အား အဆိုပါ Escrow Account တွင်
ထည့်သွင်းရန်

ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနက

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်

ေလာက်ထားသူထံ အေကာင်းကားြခင်း၊
( င ) အထက်အပိုဒ် (က)မှ (ဃ) အထိ အချက်များ ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက ဗဟိုဘဏ်၏
ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းစ်များ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊
( စ ) ဗဟိုဘဏ်၏ ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းစ်များ ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်
မည့်ေနရာ ြပင်ဆင်ရန် လိုင်စင်ေလာက်ထားသူထံ အေကာင်းကားြခင်း၊
(ဆ)

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသူထံမှ ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်
မည့်

လုပ်ငန်းေနရာြပင်ဆင်ပီးစီးေကာင်း

တင်ြပလာပါက

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဗဟိုဘဏ်၊ ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနက လုပ်ငန်းေနရာ စစ်ေဆးြခင်း၊ ERS
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-6software တပ်ဆင်ပီးြခင်း ရှိ/မရှိှင့် အြခားစာရင်းေရးသွင်းြခင်း၊ စာရင်းထားသိုြခင်း
ကိစရပ်များ ေဆာင်ရက်ပီးစီးြခင်း ရှိ/မရှိ သွားေရာက်စစ်ြခင်း၊
( ဇ ) အထက်အပိုဒ် (ဆ) ပါအချက်အနက်မှ ထပ်မံေဆာင်ရက်ရန် အချက်များရှိပါက
ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသူထံသို အဆိုပါအချက်များကို ြဖည့်ဆည်း
ေဆာင်ရက်ရန် ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနက အေကာင်းကားစာ ေပးပိုြခင်း၊
( ဈ ) ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသူက အထက်အပိုဒ် (ဇ) အား လိုက်န
ေဆာင်ရက်ပီးစီးေကာင်းကို အလုပ်လုပ်ရက် (၇) ရက်အတွင်း ြပန်လည်တင်ြပရမည်
ြဖစ်ပီး ယင်းထက်ေကျာ်လွန်ပါက မည်သည့အ
် တွက် ေကျာ်လွန်ေကာင်း ေြဖရှင်း
တင်ြပြခင်း၊
(ည)

အထက်ပိုဒ် (က) မှ (ဈ) အထိအား ေဆာင်ရက်ပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း လိုင်စင်
ေလာက်ထားသူက ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနသို တင်ြပလာပါက ိုင်ငံြခားသံုးေငွ
စီမံခန်ခွဲမဌာနသည် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစ်များေဆာင်ရက်ြခင်း၊

( ဋ ) ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနသည်

လိုင်စင်ေလာက်ထားသူထံသို

ြပည်ပေငွလဲ

လုပင
် န်းလိုင်စင် ကနဦးေကး ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ှင့် ှစ်စ်ေကး ကျပ်
၁၀၀,၀၀၀/- တိုအား ေပးသွင်းရန် အေကာင်းကားပါက အလုပ်လုပ်ရက် (၇) ရက်
အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ေငွေကးစီမံခန်ခွဲမဌာနသို ေငွသားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
AD ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် CBM NET ကို အသံုးြပ၍ စာရင်းေြပာင်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ
တစ်နည်းနည်းြဖင့် ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသူက ေပးသွင်းြခင်း၊
(ဌ)

ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်က လိုင်စင်တင
ွ ် လက်မှတ်
ေရးထိုး၍ လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း။
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-7ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက ေဆာင်ရက်ရမည့အ
် ချက်များ
သတင်းအချက်အလက်များ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း
၁။

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသူသည် ေနစ်၊ အပတ်စ်၊ လစ် ှင့် ှစ်ချပ်

စာရင်းများအား ERS Software အသံုးြပ၍ ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနသို မပျက်မကွက် အစီရင်ခံ
တင်ြပရန် တာဝန်ရှိသည်။
ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းကုမဏ၏
ီ တည်ေနရာလိပ်စာ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ကုမဏီ၏ အုပ်ချပ်သူ သိုမဟုတ်
၁၀ ရာခိုင်န်းှင့်အထက် အစုရှယ်ယာရှင်များ ေြပာင်းလဲြခင်း
၂။

ြပည်ပေငွလဲလုပင
် န်းေဆာင်ရက်ြခင်းခွင့်ြပြခင်းဆိုင်ရာ စည်းမျ်း အခန်း(၄) အပိုဒ် ၇ (ည)

အရ ကုမဏီလိပ်စာှင့် လုပ်ငန်းတည်ေနရာလိပ်စာေြပာင်းလဲြခင်း၊ အုပ်ချပ်သူ သိုမဟုတ် ၁၀
ရာခိုင်န်းှင့်အထက် အစုရှယ်ယာရှင်ေြပာင်းလဲြခင်းတိုအတွက် ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနသို
တင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနက စိစစ်၍ ခွင့်ြပေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
ြပည်ပေငွလဲလပ
ု ်ငန်းကုမဏီ၏ ှစစ
် ်ဘာေရးှစခ
် ျပ်အစီရင်ခံစာများ တင်ြပြခင်း
၃။

ြပည်ပေငွလဲလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်ခန်ထားပီး ြမန်မာိုင်ငံ

စာရင်းကိုင်စံများှင့်အညီ

စာရင်းများထားရှိရန်ှင့်

လုပ်ငန်း၏ဘာေရးရှင်းတမ်း (Financial

Statements) အား တစ်ှစ်လင် တစ်ကိမ် ကုမဏီ၏ တာဝန်ရှိသူများက လက်မှတ်ေရးထိုး၍
ဘာေရးှစ် ကုန်ဆံုးပီး တစ်လအတွင်း တင်ြပရမည်။
၄။

ြပင်ပစာရင်းစစ် (External Auditor) ခန်ထား၍ ြပင်ပစာရင်းစစ်၏ ဘာေရးှစ်အလိုက်

ှစ်ချပ်အစီရင်ခံစာကို ဘာေရးှစ် ကုန်ဆံုးပီး သံုးလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို
မပျက်မကွက် တင်ြပရမည်။ ှစ်ချပ်အစီရင်ခံစာတွင် အနည်းဆံုးပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ
ကို ိုင်ငံြခားသံုးေငွစီမံခန်ခွဲမဌာနမှ ဆက်လက်ထုတ်ြပန်န်ကားသွားမည်။
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