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  ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်

အမန်ိ ့ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၇ /၂၀၁၄ 

နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၆ ခနှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း  ၇ ရက် 

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ  ၃၀  ရက်) 
 

နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမဥပ ဒ (၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ 

အမှတ် ၁၂) ပဒ်မ ၄၉  (က)အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး 

၍ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ်နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင ်

ရရိှသူများက ၄င်းတိထ့ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအတွက်လည်း ကာင်း၊ 

၄င်းတိ၏့ ကိယ်တိင်အတွက်လညး် ကာင်း နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လိက်နာကျင့်သးရန ် အာက်ပါစည်းမျဉ်းကိ ထတ်ြပန ်

လိက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖာြ်ပချက် 

၁။ ဤစည်းမျဉ်းကိနိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခဲွ့မစည်းမျဉ်းဟ ခ တွင် စရမည်။ 
 

၂။ ဤစည်းမျဉ်းတွင်ပါရိှ သာ စကားရပ်များသည ်နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲ 

မဥပ ဒတွင်ပါရိှသည့်အတိင်း အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် 

အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတိင်းအဓိပ္ပါယ် သက် ရာက် 

စရမည-် 

(က) ခွင့်ြပုနိင် သာလဲ ြပာင်း ပး ချမ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်င တာ် 

ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုမိန်ြ့ဖင့် သာ်လည်း ကာင်း သိမ့ဟတ် ဤ 

စည်းမျဉ်းအရ သာ်လည်း ကာင်း ခွင့်ြပုနိင် သာလဲ ြပာင်း ပး ချ 

မများကိ ဆိလိသည်၊ 

( ခ ) စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထား ဆိသည်မှာ 

ငွ ကးလဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ြပုနိင် သာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမဟ သတ်မှတ်ရန်အတွက ် နိင်ငြခားသး ငွ 

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူများက ၄ငး်တိထ့ ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်သူများထမ ှ တာင်းခရယူသည့် အ ထာက်အထား 

စာရွက်စာတမ်းများကိ ဆိလိသည်။ 

စာတမ်းအမှတ်အသား 
ဆိင်ရာ အ ထာက်အထား 

ခွင့်ြပုနင်ိ သာ 
လဲ ြပာင်း ပး ချမ 

နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမ 
စည်းမျဉ်း 
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အခန်း (၂) 

နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူများ၏ 

လပ်ငန်းနှင့်တာဝန်များ 

၃။ ဤစည်းမျဉ်းတွင်ပါဝင်သည့် မည်သည့်အပိဒ်တွင်မဆိ စာတမ်းအမှတ် 

အသားဆိင်ရာအ ထာက်အထားများကိ ဖာြ်ပသည့်အခါတိင်းတွငသ်က်ဆိင်ရာ 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးနှင့်ဆက်နွယ်မ သိမ့ဟတ် ချက်ချင်း သိမ့ဟတ် ကိုတင ်

စနစ်ြဖင့် နိင်ငြခား ငွ ရာင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ဝယ်ြခင်းကိစ္စတွင်ပတ်သက်မ 

ရိှ ကာင်း နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူများက တာင်းခရ 

ယူ ပီး ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းကိ သချာစွာ လပ် ဆာင်ရန် တာဝန်ခရမည်။ 

စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများသည ် နိင်ငတကာတွင် 

အသိအမှတ်ြပုကာ လက်ခကျင့်သးလျကရ်ှိသည့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်း သိမ့ဟတ် အသိအမှတ်ြပု ပီးြဖစ်သည့် စာရငး် 

ကိင်လပ်ထးလပ်နည်း၊ ကန်သွယ် ရး သိမ့ဟတ် ဥပ ဒလပ်ထးလပ်နည်း 

များအရ အာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအလိင့ှာ အသင့် လျာ်ဆး အ ထာက် 

အထားများ ြဖစ်ရမည ်- 

(က) သက်ဆိင်ရာ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းများ၏ အမျိုးအစား၊ 

အဆင့်အတန်း၊ သဘာဝတိကိ့ စိစစ်သတ်မှတ် အတည်ြပု ြခငး်၊ 

( ခ ) ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူများက ြပည်ပတွင် နထိင်သူများသိ ့

နိငင်ြခား ငွြဖင့် ငွ ပး ချရန် သိမ့ဟတ် ငွလဲ ြပာင်းပိရ့န ်

လာက်ထားချက်မှန်ကန် ကာင်းနှင့် လာက်ထားသ ူ မှနက်န် 

ကာင်း အ ထာက်အထားများရယူြခင်း၊ စိစစ်အတည်ြပုြခင်း 

နှင့် ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူများထသိ ့ြပည်ပတွင ် နထိင်သူများက 

နိငင်ြခား ငွြဖင့် ငွ ပး ချြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်းကိစ္စ 

များအတွက ် ငွလဲ ြပာင်းြခင်း မှန်ကန် ကာင်းနှင့် ငွလဲ ြပာင်း 

သူ မှန်ကန် ကာင်း အ ထာက်အထားများရယူြခင်း၊ စိစစ ်

အတည်ြပုြခင်း၊ 

( ဂ ) အထက်အပိဒ်(ခ)ပါ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ပး ချြခင်း သိမ့ဟတ် 

လဲ ြပာင်းြခင်း လပ် ဆာင်ချက်၏ ငွပမာဏနှင့်စာရင်း 

ရှင်းလင်းမည် ့ အချိန်ကာလတိအ့တွက် အ ထာက်အထားများ 

ရယူြခင်း၊ စိစစ်အတည်ြပုြခင်း၊ 

 နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း 

လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိ 

သူများ၏ လပ်ငန်းနှင့် 

တာဝန်များ 
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(ဃ) နိငင်ြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချမ လပ် ဆာင်ချက်များတွင ်

ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ပဂ္ုိဂ လ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကိ 

မှတ်တမ်းတင်ထားရိှြခင်း။ 

 

၄။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ် နိင်ငြခား င ွ

ြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းကိ ဆာင်ရွက်သည့်အခါ  ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူနှင့် 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူအကား သ ဘာတူညီချက်က ိတရားဝင်စာြဖင့် မှတ်တမ်း 

ထားရှိပါက အပိဒ် ၃ တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အချက်များအြပင ် အာက်ပါစာတမ်း 

အမှတ်အသား အ ထာက်အထားများက ိရယစိူစစ် အတည်ြပုရမည-်  

(က) သက်ဆိင်သူများ ကိယ်တိင် သိမ့ဟတ် ကိယ်စားလှယ်များက 

မှနက်န်စွာ လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် တရားဝင်စာြဖင့် 

သ ဘာတူညီချက်မူရင်း၊ 

( ခ ) အဆိပါလဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းများအတွက် ဆက်စပလ်ျက်ရိှ သာ 

စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အဆိပါစာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထား 

များသည် အများက အသိအမှတ်ြပု ပီးြဖစ်သည့် စာရင်းကိင ်

လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ ကန်သွယ် ရး သိမ့ဟတ် ဥပ ဒလပ်ထး 

လပ်နည်းများဆိင်ရာ ရ ထာင့်မှ လဲ ြပာင်း ပး ချြခငး်များ 

အတွက် အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက် 

အ ထာက်အထားအြဖစ ် စိစစ်ကည့်ရနိင်မည့် အချက်အလက် 

များ၊  

( ဂ ) အဆိပါ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက် 

အ ထာက်အထားများအြဖစ ် သက်ဆိင်ရာ အ ရာင်း/အဝယ် 

အတွက် အတည်ြပုစာ၊ ကန်ပိလ့ာ၊ ကန်လက်ခလာ၊ သ ဘာတင် 

စာရွက်စာတမ်း သိမ့ဟတ် အြခား ခါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးြဖင့် 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်စရိတ် စာချု ပ်စာတမ်းများ၊ 

ငွလဲစာတမ်းများ၊ အာမခပစ္စည်းများ၊ အာမခစာချုပ်စာတမ်း 

များ၊ ခွင့်ြပုမိန်မ့ျား၊ လိင်စင်များနှင့် သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းနိင ်

သည့် စာရွက်စာတမ်းများတိအ့နက ် အဆိပါ ငွလဲ ြပာင်း 

ပး ချမနှင့်သက်ဆိင်သည့် အ ထာကအ်ထား စာရွက်စာတမ်း 

များ၊  
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(ဃ) အဆိပါ သ ဘာတူညီချက်မူရငး်နှင့် အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် 

သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက် အ ထာက်အထားများသည ်အပိဒ် ၃ (က) ၊ 

(ခ) နှင့် (ဂ) ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အည ီ သက်ဆိင်ရာ 

နိင်ငြခား ငလဲွ ြပာငး် ပး ချမကိ မှန်ကန်စွာ ဆာင်ရွက် ကာင်း 

ကည့်ရစစ် ဆးနိင်ရန်အတွက် အနည်းဆး လိအပ်ချက်များ။  
 

၅။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ် နိင်ငြခား င ွ

ြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းကိ ဆာင်ရွက်သည့်အခါ ြပည်တွငး်၌ နထိင်သူနှင့် 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူအကား သ ဘာတူညီချက်က ိတရားဝင်စာြဖင့် မှတ်တမ်း 

ထားြခင်းမရှိပါက ဤစည်းမျဉ်းအရ မိမိတိက့ တာင်းခရယူပီး ကည့်ရ 

စစ် ဆး သာ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိင်သည့် စာတမ်းအမှတ် 

အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများသည် အပိဒ် ၃ ပါ ြပ ာန်းချက်များကိ 

မပျက်ယင်ွး စဘဲ အပိဒ် ၄(ခ)ပါ ြပ ာန်းချက်အတွက ် အ ထာက်အပ့ြဖစ် စ 

သည့် သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက်အ ထာက်အထားများ ြဖစ် စရမည်။ အဆိပါ 

အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက်အ ထာက်အထားများကိ 

အနည်းဆးလိအပ်ချက်အြဖစ် သတ်မှတ်ထား ပီး အထက်အပိဒ် ၃(က) ၊ (ခ) ၊ 

(ဂ) နင့်ှ (ဃ) ပါ သက်ဆိင်ရာ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းများအတွက် အဓိက 

လိအပ်ချက်များကိ စိစစ်အတည်ြပုရမည်။ 
 

၆။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စငရ်ရိှသူသည ်အပိဒ် ၃ ၊ ၄ နှင့် 

၅ ပါ  အ ထာက်အထား စာရွကစ်ာတမ်းမရူင်းများကိ မရရှိနိင်သည့်အခါတွင ်

ယင်းအ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ၏ တာဝန်ခ မိတ္တ ူမန်ှ၊ ဖက်စ် 

သိမ့ဟတ် အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် ပးပိသ့ည့် အ ထာကအ်ထား စာရွက် 

စာတမ်းများကိ လက်ခနိင်သည်။ 
 

၇။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် နိင်ငြခားသး ငွ 

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွကသ်ည့်အခါ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သ ဘာသဘာဝတိကိ့  သသယြဖစ်ဖွယ်ရှိပါက ယင်းကိစ္စရပ် 

ကိ အဆးအြဖတ် ပးနိင်ရနအ်တွက် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သိ ့ တင်ြပရ 

မည်။  
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၈။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့် လိင်စင်ရရှိသူသည-် 

 (က) နိငင်ြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချမများ ဆာင်ရွက် ပီးသည့် 

အခါတွင် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများက တင်ြပလာသည့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထား စာရွကစ်ာတမ်း 

ပ တွင ် “နိင်ငြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချ ပီး ကာင်း” 

စာသားကိထင်ရှားစွာ ဖာ်ြပ၍ မှန်ကန် ကာင်းလက်မှတ် ရးထိး 

ပီး ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများထသိ ့ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်၊  

 (ခ) အပိဒ်ခွဲ (က) ပါ ထာက်ခချက်မိတ္တ ူကိ ြမန်မာနိင်င တာ် 

ဗဟိဘဏ်ကစစ် ဆးနိင်ရန်အလိငှ့ာ အနည်းဆး ငါးနှစ် ထိန်းသိမ်း 

ထားရမည်၊  

 (ဂ) အပိဒ်ခွဲ (က) ပါ လဲ ြပာင်း ပး ချမများသည် သာမန်စာရင်းပိင်း 

ဆိင်ရာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများ သိမ့ဟတ် ငွလး ငွရင်း 

စာရင်းပိင်းဆိငရ်ာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများြဖစ်သည်ကိ စိစစ် ပီး 

အမဲတမ်းစစ် ဆး အတည်ြပုရမည။်  
 

၉။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် ပးဆပ်ရန် 

ရိှသည့် ြပည်ပ ကး မီပမာဏနင့်ှ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က အခါ 

အား လျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် နိငင်ြခား ငွပမာဏတိကိ့ နိင်ငြခား ငွ 

အမျိုးအစားအလိက်လညး် ကာင်း၊ နိင်ငြခား ငွအမျိုးအစားများကိ စ ပါငး် 

တွက်ချက်၍လည်း ကာင်း ြဖစ် ပ ရရှိသည့် နိင်ငြခား ငွလက်ကျန်အ ြခအ န 

ကိ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ သတ်မှတ်ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ 

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 
 

အခန်း (၃) 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ၏ဘဏ်စာရင်း 

၁၀။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရှိသူသည် ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ၏ ြပည်တွင်းနိင်ငြခား ငွ ဘဏ်စာရင်းများ 

ကိ အာက် ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီဖွင့်လှစ် ပးနိင်သည် - 

 (က) တရားဝင်ရရှိထားသည့် နိငင်ြခား ငွများ သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုနိင် 

သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများအရ  ရရိှသည့် ကျပ် ငွများအား 

ရာင်းချလဲလှယ်ရရှိထားသည့် နိင်ငြခား ငွများြဖင့်သာ ဘဏ ်

စာရင်းသိ ့ မီရှင်ြပုထည့်သွင်းရမည်၊ 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သ ူ
၏ ဘဏ်စာရင်း 

ထိန်းသိမ်းရမည့် 
နိင်ငြခား ငွလက်ကျန ်



 

 

 

- 6 - 

 

 ( ခ ) အဆိပါ ဘဏ်စာရင်းမ ှ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က အခါ  

အား လျာ်စွာ ထတြ်ပနသ်ည့် ညန်ကားချက်များအရ 

လည်း ကာင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းအရလညး် ကာင်း ြပည်တွင်း 

ပး ချမများအတွက ်ကျပ် ငွြဖင့်လဲလှယ်ြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုနိင် သာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင့်အညီ ြပည်ပ နထိင်သူထသိ ့ ငွ ပး ချ 

မများအတွက်သာ မီစားြပုရမည်။ 
 

၁၁။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ်နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ ပါ 

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အည ီ ြပည်ပတွင ် နိင်ငြခား ငွဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရာ၌ 

ဗဟိဘဏ်၏ခွင့်ြပုချက်ကိ ရယူရမည်။  
 

၁၂။ အထက်အပိဒ ် ၁၁ အရ ြပည်ပတွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူသည ်

လစဉ်ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းကိ ဗဟိဘဏ်သိ ့ ပးပိတ့င်ြပရမည်။ 
 

၁၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရိှသူသည် ြပည်ပရိှဘဏ်များတွင် ဘဏ်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်နိင် ပီး အဆိပါ 

ဘဏ်စာရင်းများ ဖင့်ွလှစြ်ခင်းနှင့် ၄င်းဘဏ်စာရင်းများ၏ လက်ကျန် င ွ

စာရင်းများကိ ဗဟိဘဏ်က သတ်မှတ်ညန်ကားသည့်ပစ၊ အချိန်ကာလအတိင်း 

ဗဟိဘဏ်သိ ့အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 
 

၁၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရိှသူက ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူအား နိင်ငြခားသး ငွြဖင့် ချး ငွများ ထတ် ချး 

ရာတွင် ငွ ချးယူသူသည ် ချးယူသည့် နိင်ငြခား ငွပမာဏနှင့် လိက် လျာ 

ညီ ထွရှိသည့် နိင်ငြခား ငွြဖင့် ဝင် ငွရရှိမအခွင့်အလမ်း ပမှန်ရိှ ကာင်း၊ 

ကျနပ်ဖွယ်ရာ အ ထာက်အထားများက ိ မန်ှကန် ကာင်းစိစစ် ပီးမှ ချး ငွ 

ထတ် ချးရမည်။ ထိြ့ပင ် ယင်း ချး ငွထတ် ချးြခင်းသည် ဗဟိဘဏ်က 

ထတ်ြပန်ထားသည့် ညန်ကားချက်များ၊ ချး ငွဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

ခွင့်ြပုထားသည့် ချး ငွစနန်းများနှင့်အညီ ြဖစ်ရမည်။ 
 

၁၅။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူတစ်ဦးချင်းသည ် တရားဝင်နည်းလမ်းြဖင့် 

ရရိှထားသည့် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀/- အထိ သိမ့ဟတ် ယငး်နှင့် 

ညီမ သာ ငွထက်မပိ သာ နိင်ငြခား ငွများကိ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှ ြခာက်လ 

အတွင်း ကိင် ဆာင်ခွင့်ရိှသည်။ ယင်း ြခာက်လကာလ ကျာ်သည်အထိ 

အသးမြပုဘဲရှိ နသည့် နိင်ငြခား ငွများအား နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပကိ်င် 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ၏ 
ြပည်ပရိှ နိငင်ြခား ငွြဖင့် 
လပင်န်း ဆာင်ရွက်ချက် 
များကိအစီရင်ခ 
တင်ြပြခင်း 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သ ူ
အား နိင်ငြခား ငွ 
ထတ် ချးြခင်း 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သ ူ 
နိငင်ြခား ငွ ကိင် ဆာင် 
ြခင်း 
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ခွင့်လိင်စငရ်ရိှသမူျားထတွင် ဈးကွက် ပါက် ဈးြဖင့် ရာင်းချ လဲလှယြ်ခင်း 

သိမ့ဟတ် ဘဏ်စာရင်းသိ ့ထည့်သွင်းြခင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၄) 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူ၏ဘဏ်စာရင်း 

၁၆။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငနး်လိင်စင်ရရိှ 

သူသည် ဗဟိဘဏ်၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်မလိဘဲ အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်ငြခား ငွ 

များအား ထည့်သွငး်အပ်နှ စ ပးီ ြပည်ပတွင် နထိင်သူအတွက် နိင်ငြခား င ွ

ဘဏ်စာရင်းကိ ဖွင့်လှစနိ်င်သည် -  

 (က) ြပည်ပမှ တရားဝင်ဘဏ်စာရင်း လဲ ြပာင်းြခင်းြဖင့် ဝင် ရာက် 

လာသည့် နိင်ငြခား ငွ၊ 

 ( ခ ) ဤစညး်မျဉ်းအရ ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင့်အညီ 

ြပည်ပ နထိင်သူက ြပည်တွင်းတွင်ရရှိသည့် ကျပ် ငွကိ ရာင်းချ 

လဲလှယ်ြခင်းမှရရှိသည့် နိင်ငြခား ငွ။ 
 

၁၇။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် အပိဒ် ၁၆ ပါ ဘဏ်စာရင်းများမ ှ အာက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက်သာ 

မီစားခွင့်ြပုနိင်သည ်- 

 (က) ဤစည်းမျဉ်းအရ ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင် ့

အညီ အြခားြပည်ပ နထိင်သူ၏ နိင်ငြခား ငွကိ ြပနလ်ည ်

ပး ချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားြပည်ပ နထိင်သူ၏ ဘဏစ်ာရင်း 

သိ ့တရားဝင်ဘဏ်စာရင်း လဲ ြပာင်းထည့်သွင်း ပး ချြခင်း၊  

 ( ခ ) ဤစည်းမျဉ်းနှင့်အည ီ ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများ 

အရ ရရိှလာ သာ နိင်ငြခား ငွမှကျပ် ငွသိ ့လဲလှယ်ြခင်း။ 
 

၁၈။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ် ဗဟိဘဏ်၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်မလိဘဲ အပိဒ် ၁၆ ပါ နိင်ငြခား ငွများ 

အား ရာင်းချလဲလှယြ်ခင်းြဖင့် ရရှိသည့်ကျပ် ငွများကိသာ ထည့်သွင်းအပ်နှ 

စ ပီး ြပည်ပတွင် နထိင်သူအတွက် ကျပ် ငွြဖင့် စာရင်းရှင်အပ် ငွစာရင်း 

ဖွင့်လှစ်နင်ိသည်။ ြပည်ပတွင ် နထိင်သူများသည ် အဆိပါကျပ် ငွြဖင့် 

ငွစာရင်းများကိအသးြပုကာ နိငင်ြခား ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူ၏ 
နိင်ငြခား င ွဘဏ်စာရင်း 

ြပည်ပတွင ် နထိင်သူ၏ 
ကျပ် ငွြဖင့် ဘဏ်စာရင်း 
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လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူများမှတစ်ဆင့် အြခားြပည်တွင်း နထိင်သ ူ သိမ့ဟတ် 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူထသိ ့ဘဏ်စာရင်း လဲ ြပာင်းနညး်ြဖင့် ပး ချနိင်သည်။  
 

                     အခန်း (၅) 

သာမန်စာရင်းပိင်းဆိင်ရာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများ 

၁၉။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် အာက် ဖာ်ြပပါ အ ထာက်အထားများတင်ြပ စ ပီး ယငး်တိထ့သိ ့

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများကိယ်စား သွင်းကန်တန်ဖိး ငွ ပး ချမများကိ 

ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည ်- 

 (က) ကန် ရာင်းသူမ ှ ပးပိသ့ည့် ကန်ပိလ့ာ၊ 

 ( ခ ) ကန်ပစ္စည်းတင်ပိြ့ခင်းဆိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထား 

များ သိမ့ဟတ် အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ကန်ပစ္စည်း ရာက်ရိှ ပီး 

ကာင်း ကန်ပစ္စည်းလက်ခသူအတွက် ထတ် ပးထားသည့် 

အ ထာက်အထား ကညာချက် (Customs Declaration)၊ 

 (ဂ) အြခားလိအပ်သည့် အ ထာက်အထားများ။ 
 

၂၀။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ်  နိင်ငြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းများ ဆာင်ရွကသ်ည့်အခါ  

ယင်းတိထ့သိ ့ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများက သ ဘာတူသည့် နိင်ငတကာ 

လက်ခသည့် ငွ ပး ချမစနစ်တစ်မျို းမျို းကိ အသးြပုနိင်သည်။ 
 

၂၁။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ် နိင်ငတကာ ငွလဲ ြပာင်း ပး ချမများကိ ပ့ပိး ပးနငိရ်န် ဘဏ်နှင့် 

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအား ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်း 

အပါအဝင ် ကာလတိ ဘဏ် ချး ငွများကိ ဗဟိဘဏ်က ညန်ကားထားသည့် 

ဘဏ်လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီလည်း ကာင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းပါ  ြပ ာန်း 

ချက်များနှင့်အညီလည်း ကာင်း ထတ် ပးနိင်သည်။ 
 

၂၂။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် ဤစည်းမျဉ်းတွင် ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း 

ပး ချမများြဖစ် ကာင်းကိ စနစ်တကျစိစစ် ပးီ ကျနပ်လက်ခ ပီးသည့်အခါ 

တွင် ကန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန် ဆာင်မများအတွက ် ကိုတင် ငွ ပး ချမများကိ ခွင့်ြပု 

နိငသ်ည်။ 

ကန်စည်တင်သွင်းြခင်း 

ကိုတင် ငွ ပး ချမ 
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၂၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ကန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန် ဆာင်မဆိင်ရာ ကိုတင် ငွ ပး ချရန် တာင်းဆိချက ်

များကိ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများက နိင်ငတကာကျင့်သးသည့် သတ်မှတ ်

ချက်စနန်းနှင့်အည ီ ကိုတင် ငွ ပး ချမများြဖစ် စမည့် လျာ်ကန်သည့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထား သာဓကများြဖင့် အာက် 

ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းအချက်များ ကာင့် ကိုတင် ငွ ပး ချရန ် လိအပ် ကာင်း 

ရှင်းလင်းစွာ တင်ြပနိင်မှသာလင ်ခွင့်ြပုရမည်- 

(က) အထူးမှာယူသည့်ကန်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မြဖစ်ြခင်း၊ 

( ခ ) ကန်သွယ်မလပ်ထးလပ်နည်းအရ ြဖစ်ြခင်း၊ 

( ဂ ) ကိုတင် ငွ ပး ချမြဖင့်သာ အမှာစာအား အတည်ြပုနိင်မည် 

ြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ကိုတင် ငွ ပး ချမ ကာင့် လျာ့နန်းခစားနိင်ြခင်း။ 
 

၂၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ်ခွင့်ြပု ပးခဲ့သည့် ကိုတင် ငွ ပး ချမ စာရင်းဇယားများကိ နစ့ဉ်ြပုစ၍ 

ဗဟိဘဏ်နှင့် အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသိ ့ ခွင့်ြပုသည့် န၏့ နာက်တစ် န ့

အလပ်လပရ်က်တွင် ပးပိတ့ငြ်ပရမည်။ 
 

၂၅။ အ ထာက်အထားခိင်လစွာ မတင်ြပနိင်သည့် ကိုတင် ငွ ပး ချရန ်

တာင်းဆိချက်များနှင့်ပတ်သက၍် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) နိငင်ြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့်လပ်ငန်း 

လိင်စင်ရရှိသူသည ်အ ထာက်အထားခိင်လစွာ မတင်ြပနိင်သည့် 

ကိုတင် ငွ ပး ချရန် တာင်းဆိချက်များအား ခွင့်ြပု ပးနိင်ရန် 

အတွက် ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်၊  

 (ခ) ဗဟဘိဏ်အ နြဖင့် စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက် 

အထားများကိ ကည့်ရစစ် ဆး ပီး မနှ်ကန် ကာင်း တွရ့ှိပါက 

ကိုတင် ငွ ပး ချရန် တာင်းဆိချက်များကိ ခွင့်ြပု နိင်သည်။  
 

၂၆။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ် စာတမ်းအမတ်ှအသားဆိငရ်ာ အ ထာက်အထားများကိ အ ြခြပု၍ 

မှတ်ပတင် ပီး သာ မူပိင်ခွင့်များ၊ တီထွင်မဆိင်ရာ မူပိင်ခွင့်များ၊ ကန်အမှတ် 

တဆိပ်များ၊ လပ်ငန်းလပပ်ိင်ခွင့်များနှင့် သိမ့ဟတ် ဉာဏ်ပညာြဖင် ့ တီထွင ်
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ဖနတီ်းထား သာအရာ (မူပိင်ခွင့်) များနှင့်စပလ်ျဉး်သည့် နိင်ငြခား ငွြဖင့် 

လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည။်   
 

၂၇။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ် ြပည်ပခရီးစဉမ်ျား၊ ဆးကသမ၊ ပညာသင်စရိတ်နှင့် စာ မးပွဲ ကးများ၊ 

ညီလာခနှင့် ဆွး နွးပွဲ တက် ရာက်ြခင်း၊ ြပည်ပတွင် နထိင်သည့် မိသားစဝင ်

သိမ့ဟတ် မိသားစဝင်များ၏ နထိင်စား သာက်မ ကန်ကျစရိတ်တိအ့တွက် 

လဲ ြပာင်း ပးပိမ့ည့် အသးစရိတ်များနှင့်စပ်လျဉး်၍ အ မရိကန် ဒ လာ 

၁၀,၀၀၀/- အထ ိ သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့်ညီမ သာ ငွထက်မပသိည့် နိင်ငြခား ငွ 

များအား အာက်ပါအချက်များြဖင့် စိစစ် ပီး ြပည်တွင်းမှ ြပည်ပသိ ့လဲ ြပာင်း 

ပး ချ ပးနိင်သည-် 

 (က) ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ တစ်ဦးချင်းြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီြဖစ် စ 

မည်သူမည်ဝါြဖစ် ကာင်း အ ထာက်အထား (နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်)နှင့် အသးြပုမည့်ကိစ္စအတွက ်ကျိုး ကာင်းရှင်းလငး်ချက်၊  

  ( ခ ) တင်ြပသည့်အသးစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများ။ 
 

၂၈။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ ကမ္ပဏီများက ကန်စည်ြပပွဲဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ 

အတွက် အမှန်တကယ်ကန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက် သာ စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများကိတင်ြပ စ ပီး ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက ်

များနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။  
 

၂၉။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် အပိဒ် ၂၇ ပါကိစ္စရပ်များအတွက် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀/- အထိ 

သိမ့ဟတ် ယင်းနင့်ှညီမ သာ နိင်ငြခား ငွထက်ပိများ သာ ပမာဏကိ 

လဲ ြပာင်း ပး ချလိြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်။  
 

၃၀။ ဗဟိဘဏ်သည်အပိဒ် ၂၉ အရ တင်ြပ တာင်းခမများအား စာတမ်း 

အမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများြဖင့် စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုရမည်။  
 

၃၁။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှသူများက အြမတ်၊ အြမတ် ဝစ၊ အတိးများကိ 

လဲ ြပာင်း ပး ချရန်အတွက် စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထား 

ခရီးစဉအ်သးစရိတမ်ျား 
(အားလပ်ရက်နှင့်  
လပ်ငန်းကိစ္စ၊ ဆးကသမ 
စရိတ်၊ ပညာသင်စရိတ်နှင့် 
စာ မးပွဲ ကးများ၊ 
ညီလာခစရိတ်၊ 
ဆွး နွးပွဲစရိတ်) 
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များြဖင့် တင်ြပ တာင်းခလာသည့်အခါ အဆိပါ လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင် ့

သက်ဆိင် သာ ြမန်မာနိင်ငတွငး်သိ ့ယူ ဆာင်လာသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအား 

ဗဟိဘဏ်သိ ့အစီရင်ခတင်ြပထား ပီး ြဖစ် ကာင်း၊ စာတမ်းအမှတ်အသားဆင်ိရာ 

အ ထာက်အထားများက ိစိစစ် ပီးမှန်ကန် ကာင်း ကျနပ်ဖွယ်ရာ တွ ရိှ့ရသည့် 

အခါတွင် လဲ ြပာငး် ပး ချနိင်သည်။ 
 

၃၂။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် နိင်ငြခားသားအမထမ်းများက နိင်င တာ်အတွင်း တရားဝင်ရရှိ သာ 

ဝင် ငွမှ ြပညပ်သိလဲ့ပိ ့ ပးရန ် တာင်းခလာသည့်အခါ ပး ဆာင်ရန်ရိှသည့် 

အခွန်အခများ ပး ဆာင် ပီး ကာင်း စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက် 

အထားများကိ စိစစ်၍ ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည်။   
 

၃၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒများအရ 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမများြဖစ်ပါက တင်ြပသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ 

အ ထာက်အထားများသည ် နိငင်ြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အထူးစီးပာွး ရး 

ဇန် ဥပ ဒပါ သတ်မှတ်ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ြဖစ် စရန်လည်း ကာင်း၊ 

နိငင်ြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒများနှင့် သက်ဆိင် 

ပါဝင်ြခင်းမရှိ သာ်လည်း ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒအရ ရငး်နီှးြမုပနှ် 

မများြဖစ်ပါက တငြ်ပသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာကအ်ထား 

များသည် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ြပ ာန်းချက်များ 

နှင့်အညီ ြဖစ် စရန်လည်း ကာင်း စိစစ်ရမည်။  
 

၃၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအနက် ခွင့်ြပုနိင် သာ လဲ ြပာင်း ပး ချမကိ 

မရိးမသား ဆာင်ရွက် ကာင်း  သသယရိှသည့် လပ် ဆာင်ချက်များနှင့် 

ပတ်သက်၍ စစ် ဆးြခင်း၊ စိစစ်ကပ်မတ်ြခင်း တိက့ိ တရားဥပ ဒစိးမိး ရး 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

 



 

 

 

- 12 - 

 

                        အခန်း (၆) 

သာမန်စာရင်းပိင်းဆိင်ရာလဲ ြပာင်းလက်ခမများ 

၃၅။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ပိက့န်အမှန်တကယ်တင်ပိခ့ဲ့သည့် ပိက့န်တင်ပိသ့ည့် အ ထာက်အထားများ 

အရ ကန်စည်များကိ သ ဘာတင်သည့် နမ့ ှ ြခာက်လအတွင်း ပိက့န်တင်ပိသူ့ 

များက ပိက့န်ရ ငွများ လက်ခရရှိြခင်း ရိှ/မရှိ ကိ စိစစ်ရမည်။ 
 

၃၆။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ပိက့န်ရ ငွများ လက်ခရရှိြခင်း ရိှ/မရှိ ကိ အာက်ပါတိြ့ဖင့် စိစစ် စစ် ဆး 

ရမည-် 

 (က) ကန်စည်တင်ပိသ့ူ၏ မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုထားသည့် 

အမှန်တကယ်တင်ပိသ့ည့် ကန်စည်တန်ဖိးနှင့် ကန်စည်တင်ပိ ့

သည့် အချိန်ကာလပါ ပိက့န်တင်ပိသူ့က တင်ြပသည့် ကန်စည ်

တင်ပိသ့ည့် ကညာချက်၊ 

 ( ခ ) ပိက့န်ရ င ွလက်ခရရှိရမည့်ရက်စွဲ။ 
 

၃၇။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည-် 

 (က) ပိက့န်တင်ပိသူ့များထမှ ယင်းတိတ့င်ပိသ့ည့် ကန်စည် တန်ဖိးနှင့် 

အချိန်ကာလ မှန်ကန် ကာင်းကိ အ ကာက်ခွနဦ်းစီးဌာနက 

အတည်ြပုထားသည့် ကန်စည်တင်ပိသ့ည့် ကညာချက်ကိ 

တာင်းယူရမည်၊  

 (ခ) မိမခွိင့်ြပုခ့ဲသည့် နိင်ငြခား ငွလဲ ြပာင်းလက်ခမ မှန်/မမှန် ကိ 

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အတည်ြပုထားသည့် ကန်စည်တင်ပိ ့

သည့် ကညာချက်မူရင်းနှင့် အမှန်တကယ် လက်ခရရှိသည့် 

ပိက့န်ရ ငွများြဖင့် တိက်ဆိင်စိစစ်ရမည်။ 
 

၃၈။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ကန်စည်တင်ပိသ့ူက သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပိက့န်ရ ငွများ လက်ခရရှိ 

ြခင်းမရိှသည့် ကန်စည်တင်ပိသ့ည့် ကညာချက်အား စစ် ဆးသးသပ်ချက် 

နှင့်အတူ ဗဟိဘဏ်သိ ့ ဆာလျင်စွာ အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 

ပိက့န်ရ ငွများ 
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၃၉။ ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုကာလကန်ဆးသည်အထိ ပိက့န်ရ ငွများ လကခ် 

ရရှိြခင်းမရိှသည့် ကန်စည်တင်ပိသ့ည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက ် စစိစ် 

စစ် ဆးမများ ြပုလပ်နိင်ရန်အတွက ် ဗဟိဘဏ်သိ ့ ပးပိရ့န်၊ ဗဟိဘဏ်သည ်

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနများနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးအဖဲွအ့စည်းများသိ ့

အမတွဲအား လဲ ြပာင်း ပးပိရ့မည်။  
 

၄၀။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ပိက့န်တင်ပိသူ့များက ပိက့န်ရ ငွများက ိ လက်ခရရှိ ပီး နာက ် ြမန်မာ 

နိငင်ရိှ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရ 

ဘဏ်တစ်ခခသိ ့ ဘဏ်စာရင်းလဲ ြပာင်းြခင်းကိ ဤစည်းမျဉ်းနှင့်အည ီ

ဆာင်ရွက် စရမည်။ 
 

၄၁။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် အပိဒ် ၃၅ တွင် ဖာ်ြပထား သာ နိင်ငြခား ငွများအား မိမိထတွင ်

ပ ပါက်လျက်ရှိသည် ့ နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်းြဖင့် ကျပ် ငွသိ ့ ရာင်းချ 

လဲလှယ် ပီး ရရှိသည့်ကျပ် ငွများကိ မိမိထတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပိက့န် 

တင်ပိသူ့၏ ကျပ် ငွစာရင်းသိ ့ ထည့်သွင်းအပ်နှနိင်သည်။ အဆိပါ ကျပ် ငွ 

စာရင်းလက်ကျန်ကိ စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများအရ 

လည်း ကာင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းအရလည်း ကာင်း စိစစ်၍နိင်ငြခားသး ငွ ြပနလ်ည ်

ဝယ်ယူရန ်အသးြပု စနိငသ်ည်။  
 

၄၂။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် သာမန်စာရင်းပိင်းဆိင်ရာ လဲ ြပာင်းလက်ခရရိှမများကိ လပ် ဆာင် ပးရာ 

တွင် နိင်ငြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်းလက်ခြခင်းများသည် ငွလး ငွရင်းစာရင်းပိင်း 

ဆိင်ရာ လဲ ြပာင်း/ လက်ခမများ မဟတ်သည်မှာ မှန်ကန် ကာင်း စာတမ်း 

အမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများြဖင့် စစ် ဆးအတည်ြပု ပီးမှ 

လပ် ဆာင်ရမည်။ 
 

၄၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ြပည်ပမှြပည်တွင်းသိ ့ နိင်ငြခား ငွြဖင့် လဲ ြပာင်းလက်ခရာတွင ် အဆိပါ 

လဲ ြပာင်းလက်ခြခင်းများသည ် ြပည်တွငး်၌ နထိင်သူ သိမ့ဟတ် အကျိုး 

ခစားသူများက အြပန်အလှန ် နိင်ငြခား ငွ ပးရန် တာဝန်ရိှသည့် လဲ ြပာင်း 
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လက်ခမမြဖစ် စရန် အထူးဂရြပု၍ စစ် ဆးအတည်ြပု ပီးမှသာ လပ် ဆာင ်

ရမည်။  
 

၄၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် မမိိထတငွ ် စာရင်းဖငွ့်လှစ်ထားရှိ သာ ဘဏ်စာရင်းပိင်ရှင်များက 

ယင်းတိ၏့ နိင်ငြခား ငွများအား ကျပ် ငွသိ ့ ရာင်းချလဲလှယ်ြခင်းမြပုပါက 

အပိဒ် ၁၀ တွင် ဖာ်ြပထား သာ ြပည်တင်ွး၌ နထိင်သူများ၏ နိင်ငြခား ငွြဖင့် 

ဘဏ်စာရင်းများနည်းတ ူလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

အခန်း (၇) 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူ၏ ငွလး ငွရင်းစာရင်းပိင်းဆိင်ရာ  

လပ် ဆာင်ချက်များ 
 

၄၅။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသ ူ

သည ်လူတစဦ်းချင်းစီအတွက် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀/- အထိ သိမ့ဟတ ်

ယင်းနှင့်ညီမ သာ နိင်ငြခား ငွထက်မပိ သာ နိငင်ြခား ငွများဆိင်ရာ 

လပ် ဆာင်ချက်များမှအပ ြပည်ပတွင ် ဆာင်ရွက်မည့် ရင်းနီှးြမုပ်နှမဆိင်ရာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမများအတွက ် မိမိထ တင်ြပ လာက်ထားချက်များက ိ

ဗဟိဘဏ်သိ ့ဆက်လက်တင်ြပရမည်။ 
 

၄၆။ ြပည်ပတွင် တိက်ရိက ် သိမ့ဟတ် သွယ်ဝိက်ရင်းနီှးြမုပ်နှလိသည့် 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများဆိင်ရာ တိက်ရိက် 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမ သိမ့ဟတ် စာချုပ်စာတမ်းများ ရင်းနီှးြမုပ်နှမအစစ (Portfolio 

Investment) သိမ့ဟတ် အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမများ သိမ့ဟတ် ြမယာအိမ်ရာ 

ဝယ်ယူရင်းနီှးြမုပ်နှမ စသည်ြဖင့် ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အမျို းအစား၊ ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမည့် ရန်ပ ငွပမာဏနှင့် ယင်းတိန့ှင့်ဆက်နွယ်သည် ့ သတင်းအချက် 

အလက်များက ိ ဗဟိဘဏ်သိ ့အစီရင်ခတင်ြပ ပီး ဗဟိဘဏ်၏ ခင့်ွြပုချက်ရယူ 

ရမည်။  
 

၄၇။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် ဤစည်းမျဉ်း မြပ ာန်းမီက အပိဒ် ၄၆ 

ပါ ရင်းနီှးြမုပ်နှြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ခ့ဲလ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဤစည်းမျဉ်း  

မြပ ာန်းမီက ြပည်ပတွင် ဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ 

သာ်လည်း ကာင်း ဤစညး်မျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဗဟိဘဏ်သိ ့

ဆာလျင်စွာ တင်ြပရမည်။  

ြပည်ပတွင ်ရင်းနှီး 
ြမုပ်နှမ 
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၄၈။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် ြပည်ပမှ ချး ငွများရယူြခင်း သိမ့ဟတ် 

ြပည်ပမ ှ အြခားနည်းလမ်းများြဖင့် ချးငှားြခငး် သိမ့ဟတ် ချး ငွရယူြခင်း 

က့ဲသိ ့ သာ စာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားတိကိ့ ဆာင်ရွက်သည့်အခါတိင်း 

ဗဟိဘဏ်က အခါအား လျာ်စာွ ထတ်ြပန်သည့် ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ

ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန် ့ တာင်းခရယူရမည်။   
 

၄၉။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် အပိဒ် ၄၈ အရ  ြပည်ပမှ ချး ငွများ 

ရယူြခင်းအတွက် ဗဟိဘဏ်၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန် ့ တာင်းခရယူရာတွင် ချး ငွ 

စာချုပ်နှင့်အတူ ဆက်နွယ်သည့် အ ထာက်အထားများက ိ ဗဟိဘဏ်က 

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ ပူးတဲွတငြ်ပ 

ရမည်။ 
 

၅၀။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် အပိဒ် ၄၈ အရ ြပည်ပမှ ချး ငွများ ရယူ 

ြခင်းအတွက ် ပူးတဲွတင်ြပသည့် ချး ငွစာချုပနှ်င့် အ ထာက်အထားများတွင် 

ရှင်းလင်းြပည့်စစွာ ဖာ်ြပထားြခင်းမရိှပါက ချး ငွ ချးယူသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ 

ချး ငွြပန်လည် ပးဆပ်မစည်းကမ်းချက်များ၊ ဗဟိဘဏ်က အခါအား လျာ်စွာ 

ထတ်ြပန်သည့် ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ အြခားသတ်မှတ်ချက်များကိ 

ြပည့်စစွာ တင်ြပရမည်။  
 

၅၁။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည ် အပိဒ် ၄၈ အရ ြပည်ပမှ ချး ငွများ ရယူ 

ြခင်းအတွက ် ချး ငွရယူလိသည့်အခါတိင်းတွင် ဈးကွက်ကိအ ြခခသည့် 

အတိးနန်းြဖစ် ကာင်း အတည်ြပုချက်ပါရိှရမည်။ 
 

၅၂။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် အပိဒ် ၄၈ အရ ြပည်ပမှ ချး ငမွျားရယူြခင်းအ ပ  ြမန်မာနိင်င တာ ်

ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီးသည့် ချး ငွမှန်ကန် ကာင်း စိစစ်အတည်ြပု ပီး 

မှသာ ချး ငွအ ပ ပးရမည့် အတိးများနှင့် ကး မီြပန်လည် ပးဆပ်မ 

လပ် ဆာင်ချက်က ိ ဆာင်ရွက်ရမည။် 
 

၅၃။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရှိသူသည် အာက် ဖာ်ြပပါ ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများက ြပည်ပတွင် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် တာင်းခတင်ြပလာသည့်အခါ  ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်- 

 (က) ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဘဏ်များနှင့် ချး ငွအဖဲွအ့စည်းများ၊ 

 

ြပည်ပမှ ချး ငွများရယ ူ
ြခင်း 

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ  ့
အစည်းများ 
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 ( ခ ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့် အဖွဲအ့စည်းများ- 

(၁) အာမခကမ္ပဏီများ၊ 

(၂) ပင်စင်ရန်ပ ငွအဖွဲအ့စည်းများ၊ 

(၃)  ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် စ ဆာင်းထား သာ ရန်ပ ငွများြဖင့် 

 ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ။ 
 

၅၄။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

သည ် ြပည်တွင်း၌ နထိင်သတူစ်ဦးချင်းစမှီ တင်ြပလာသည့် ြပည်ပမှ 

ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသိလ့ည်း ကာင်း၊ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူက ြပည်ပသိ ့

လည်း ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်ငြခား ငွလဲ ြပာင်းမများအား စာတမး် 

အမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများကိ စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုနိင် သာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမများြဖစ်ပါက တစ်နှစ်လင ် အများဆး အ မရိကန် ဒ လာ 

၁၀,၀၀၀/- အထိ သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့်ညီမ သာ နိင်ငြခား ငွက ိ ဆာင်ရွက ်

ပးနိင်သည-် 

 (က) လက် ဆာင်များ၊ 

 ( ခ ) အလှူဒါနများ၊ 

 ( ဂ ) ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမစရိတ်များ၊ 

 (ဃ) အ မွများ၊ 

 ( င ) ြမယာအိမ်ရာ လဲ ြပာင်းရရိှ ငမွျား၊ 

 (စ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ ခွင့်ြပု သာ ထာက်ပ့ ငွ သိမ့ဟတ် 

အကူအညီ ပး ငွများမှအပ အြခား ထာက်ပ့ ငွ သိမ့ဟတ် 

အကူအညီ ပး ငွများ။ 
 

၅၅။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ် အပိဒ် ၅၄ တွင် ဖာ်ြပထား သာ တစ်ဖက်သတ် လဲ ြပာင်း ပး ချမ 

များအတွက ် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀/- အထ ိ သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့် 

ညီမ သာ နိင်ငြခား ငွထက် ပိများသည့်ပမာဏက ိ တာင်းခတင်ြပလာပါက 

ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပ ပီး ခွင့်ြပုချက်ရရှိမှသာ လပ် ဆာင်ရမည။် 
 

၅၆။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူ 

သည ်ကမ္ပဏီများက အပိဒ် ၅၄ ပါ လဲ ြပာင်း ပး ချမများအတွက ် တာင်းခ 

တင်ြပလာြခငး်အား ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်သာ လပ် ဆာင်ရမည်။ 

တစ်ဖက်သတ် 
လဲ ြပာင်းမများ 
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အခန်း (၈) 

ြပည်ပတွင် နထိင်သူ၏ ငွလး ငွရင်းစာရင်းပိင်းဆိင်ရာ 

လပ် ဆာင်ချက်များ 

၅၇။ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှသူများက ရင်းနီှးြမုပ်နှမအြဖစ ် သတ်မှတ်ထား 

သာ ရန်ပ ငွများက ိ ြပည်ပမှြပည်တွင်းသိ ့ ယူ ဆာင်လာသည့်အခါတိင်း 

နိငင်ြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူမှ 

တစ်ဆင် ့ဘဏ်စာရင်းလဲ ြပာင်းနညး်ြဖင့်သာ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကာင်းက ိအတည ်

ြပုချက်ပါရိှသည့် အ ထာက်အထားတိြ့ဖင့် ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်။  

 

၅၈။ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်   အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒများအရ 

သာ်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒအရ သာ်လည်း ကာင်း  

ရင်းနီှးြမုပ်နှမများနှင့်ပတ်သက်၍ စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက် 

အထားများသည ်ယင်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ြဖစ် စရမည်။ 
 

အခန်း (၉) 

ငွစက္က ူများနှင် ့ ငွ ကးဆိင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများအား  

တင်ပိြ့ခင်းနှင့်တင်သွင်းြခင်း 

၅၉။ ငွစက္က ူများအား တင်ပိြ့ခငး်၊ တင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍  အာက်ပါ 

အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ် ငစွက္က ူ 

များတင်ပိြ့ခင်း၊ တင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိဘဏ်၏ 

ခွင့်ြပုမိန် ့ တာင်းခရမည်၊ 

 (ခ) ဗဟိဘဏ်သည်တင်ြပ တာင်းခမများအား စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများြဖင့် စိစစ် ပီးခွင့်ြပုနိင်သည်။   
 

၆၀။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူြဖစ် စ၊ ြပည်ပ၌ နထိင်သူြဖစ် စ ြမန်မာနိင်ငသိ ့

ဝင် ရာက်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငမှ ထွက်ခွာရာတွင်လည်း ကာင်း 

အ မရိကန် ဒ လာ  ၁၀,၀၀၀/- ထက်ပိ သာ နိင်ငြခား ငွ ငွသား သိမ့ဟတ် 

ယင်းနှင့်ညီမ သာ နိင်ငြခားသး ငွ သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့်ညမီ သာ ငွ ကး 

ဆိင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများြဖစ်သည့် စာတိက် ငွလဲလာများ၊ ချက်လကမှ်တ် 

များ၊ ငွလဲလက်မှတ်များ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များ၊ ငွ ပးအမိန် ့

ငွစက္က ူများ တင်ပိ ့
ြခင်းနှင့် တင်သွင်းြခင်း 

နိင်ငြခားသး ငွ 
ယူ ဆာင်ြခင်း 
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လက်မှတ်များနှင့် ငွ ပးကတိစာချုပ်များ၊ ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များ 

ပါရှိပါက အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင ် ကညာရမည်။ 
 

၆၁။ ြပည်ပတွင် နထိင်သူသည ် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ဝင် ရာက်စဉ်က ယူ ဆာင် 

လာသည့်ပမာဏထက်မပိ သာ နိင်ငြခား ငွနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာ စာချုပ်စာတမ်း 

များကိ ကိယ်နှင့်တစ်ပါတည်း ြမန်မာနိင်ငမှ ြပန်လည်ယူ ဆာင်သွားနိင်သည်။ 
 

အခန်း (၁၀) 

နိင်ငြခား ငွလပ် ဆာင်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  

အစီရင်ခစာများ 
 

၆၂။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် လိင်စင ်

စညး်ကမ်းချက်များနှင့်အညီ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက် 

အားလးကိ ဗဟိဘဏ်သိ ့အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 
 

၆၃။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ်အပိဒ် ၆၂ အရ 

အစီရင်ခတင်ြပရာတွင ် အစီရင်ခစာတင်ြပရမည့်ပစ၊ အစီရင်ခစာတွင် ဖာြ်ပရ 

မည့်အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိဘဏ်က အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် 

အမိန်၊့ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ ညန်ကားချက်များပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ

မညသ်ည့်နင်ိငြခားသး ငွတန်ဖိးကိမဆိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပ၍ ဗဟိဘဏ်သိ ့

အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ 
 

အခန်း (၁၁) 

အ ထွ ထွ 
 

၆၄။ အီလက်ထ ရာနစ် မီစားကတ် သိမ့ဟတ် မီရှင်ကတ ်သိမ့ဟတ် အြခား 

အီလက်ထ ရာနစ် သိမ့ဟတ် အွန်လိင်း ငွ ပး ချမနင့်ှ လဲပိမ့များသည် 

အီလက်ထ ရာနစ် ဘဏ်လပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ၊  မိဘိင်းဘဏ်လပ်ငန်းဆိင်ရာ 

ညန်ကားချက်နှင် ့ဤစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ြဖစ်ရမည်။ 
 

၆၅။ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင ်

ရရှိသူသည် အီလက်ထ ရာနစ်ကတ် ကိင် ဆာင်သူများက ကတ်များတွင် ငွြဖည့် 

ပးရန်တင်ြပ တာင်းခြခင်းအား ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ 

ြဖစ် စရန် စိစစ်၊ စစ် ဆး အတည်ြပု ပီးမှ လပ် ဆာင်ရမည်။ 

အီလက်ထ ရာနစ် 
ကတ်များနှင့် အွန်လိင်း 
ငွ ပး ချမများ 

အစီရင်ခစာများ 
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၆၆။ ြပည်တွင်း၌ နထိင်သူသည် လပ်ငန်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ တာဝန်ြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ အြခားကိစ္စရပ်ြဖင့်လည်း ကာင်း ကာလတိ/ကာလရှည ် ခရီး 

သွားလာသည့်အခါ တန်ဖိးပမာဏအားြဖင့် ကျပ်တစ်ဆယ်သန်း ထက်မပိသည့် 

တစ်ဆင်စာဝတ်ဆင်ထား သာ လက်ဝတ်ရတနာများက ိ ြပည်ပမှ ရာက်ရိှ 

လာသည့်အခါတွင် တစ်ပါတည်း ြပန်လည်ယူ ဆာင်လာမညြ်ဖစ် ကာင်း  

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ဝန်ခကတိထားရိှ ပီး ြမန်မာနိင်ငမ ှ ြပည်ပသိ ့

ယူ ဆာင်နိင်သည်။ 
 

၆၇။ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ခတ္တလာ ရာက်သူများသည ် ြမန်မာနိင်ငသိဝ့င် ရာက်စဉ် 

က ယူ ဆာင်လာသည့် လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများက ိ အ ကာက်ခွနဦ်းစီး 

ဌာနတွင ် ကညာခ့ဲ ပီး  အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အတည်ြပုထားသည် ့

အ ထာက်အထားမူရင်းတင်ြပလျက ်အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် 

အဆိပါ လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများအား ြမန်မာနိင်ငမှထွက်ခွာရာတွင ်

ြပန်လည်ယူ ဆာင်သွားနိင်သည်။ 
 

၆၈။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ်  နိင်ငတကာမ ှ

ြပည်တွင်းသိ ့ သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်းမှနိင်ငတကာသိ ့သာမန ် စာရငး်ပိင်းဆိင်ရာ 

လဲ ြပာင်း ပး ချမများနှင် ့ နိင်ငတကာမှ ြပည်တင်ွးသိ ့သိမ့ဟတ် ြပည်တင်ွးမှ 

နိငင်တကာသိ ့ ငွလး ငွရင်းစာရင်းပိင်းဆိင်ရာ လဲ ြပာင်း ပး ချမများကိ 

နိငင်ြခား ငွြဖင့်သာ လပ် ဆာင်ရမည်။ 
 

၆၉။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် ြမန်မာ 

နိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိလင်ြဖစ် စ၊ စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများမပါရိှလင်ြဖစ် စ၊ လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းကိ 

ကျပ် ငွြဖင့်သာ လပ် ဆာင်နိငသ်ည်။ 
 

၇၀။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည ် ြပညတွ်င်း၌ 

နထိင်သူအား  အာက် ဖာ်ြပပါ အ ြခအ နများကိအ ြခြပု၍ ငွ ကးဆးရး 

နိင် ြခအန္တရာယ်အတွက်  ကိုတင်အကာအကွယ်ဆိင်ရာ  အခွင့်အလမ်းများကိ 

ထတ် ပးနိင်သည ်- 

(က)  သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်များ- စီးပွား ရးလပ်ငန်း/ကမ္ပဏီ အမန်ှ 

တကယ်ရှိ ကာင်း ကတိကဝတ်ြပုထားသည့် နိင်ငြခား ငွ 

လဲ ြပာင်း ပး ချြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သချာစွာ လ့လာစိစစ် 

နိင်ငတကာ လဲ ြပာင်း 
ပး ချမများ 

ငွ ကးအကာအကွယ် 
လပ် ဆာင်ချက် 

လက်ဝတ်ရတနာများ 
ြပည်ပသိ ့ယူ ဆာင်ြခင်း 

ကျပ် ငွြဖင့်လဲ ြပာင်း 
ပး ချမများ 
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ပီး ကာင်း၊ ကတိကဝတ်ပါအတိင်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ငွ ပး ချမြပုလပ်နိင်ရန် ကိုတင်အကာအကွယ်ကိ စီစဉ်နိင် 

ကာင်း၊ တာဝန်ခအတည်ြပုထားသည့် စာတမ်းအမှတ်အသား 

ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများက ိနိင်ငြခားသး ငွများ ရာငး်ဝယ် 

ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိငစ်င်ရရိှသူထသိ ့ထတ် ပးရမည်၊      

( ခ )  ပိက့န်လပ်ငန်းရှင်များ- စးီပာွး ရးလပင်န်း/ကမ္ပဏီ အမှန် 

တကယ်ရှိ ကာင်း နင်ိငြခား ငွြပန်လညရ်ရိှမည့်အ ြခအ နကိ 

စိစစ်အတည်ြပုထား ကာင်း၊ ရရန်ရှိသည်များကိ ကတိြပုထား 

သည့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ရရှိနိင်ရန်အတွက် ကိုတင် 

အကာအကွယ်စီစဉ်နိင် ကာင်း၊ တာဝန်ခ အတည်ြပုထားသည့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများကိ နိင်ငြခား 

သး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူ 

ထသိ ့ထတ် ပးရမည်။ 
 

၇၁။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပကိ်င်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည် ငွ ချး 

သက် သခလက်မှတ်များအား နိင်င တာ်အတွင်းနှင့် နိင်င တာ် နှင့် 

အြခားနိင်ငများအကား လဲ ြပာင်းြခငး်ကိ ငွ ချးသက် သခလက်မှတ် 

များ လဲလှယ် ရာင်းဝယ် ရးဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် 

အညီ လပ် ဆာင်ရမည်။ 
 

၇၂။ နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခင့်ွလိငစ်င်ရရိှသူသည် ြမန်မာ 

နိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်ဥပ ဒ၊ နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမဥပ ဒ၊ ငွ ကး 

ခဝါချမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ၊ အကမ်းဖက်မတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒနှင့် 

တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ြပ ာန်းသည် ့နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ 

အမိန်မ့ျား၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ ညန်ကားချက်များနှင် ့ လပ်ထး 

လပန်ည်းများကိ တိကျစွာလိက်နာရမည်။  

 

 

 

(ပ) ကျာ် ကျာ် မာင ်

ဥက္က  

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

ငွ ချးသက် သခ 
လက်မှတ်များ 
လဲ ြပာင်းြခငး် 

ဥပ ဒနှင့်အည ီလိက်နာ 
ဆာင်ရွက် ရး 


