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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်

မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများဆိင်ရာစည်းမျဉ်း 

( ငွ ရး ကး ရးဥပ ဒ/ စည်းမျဉ်း/ ၀၁/ ၀၃-၂၀၁၆) 

(၂၀၁၆ ခနှစ်၊ မတ်လ   ၃၀   ရက)်  

 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် ြမန်မာနိငင်တွင် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ 

စွမ်းရည်ြပည့်ဝစာွနှင့်ထိ ရာက်လြခုစွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိင့ှာ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများ 

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၃၂ နှင့် ၁၈၄ တိအ့ရ အပနှ်င်းထားသည့် လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ အာက်ပါစည်းမျဉ်း 

များကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 
 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ သက်ဆိင်ြခင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်
 

၁။ ဤစည်းမျဉ်းများကိ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများဆိင်ရာစည်းမျဉ်းဟ 

ခ တွင် စရမည်။ 
 

၂။  ဤစည်းမျဉ်းများသည် မိဘိငး် ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူများနင့်ှ သက်ဆိင် စရမည်။ 
 

အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၃။ ဤစည်းမျဉ်းများတွင်ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည်- 
 

 (က)  မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ (Mobile Financial Services-MFS) ဆိသည်မှာ 

မိဘိင်းနည်းပညာကိ အသးြပု၍  ငွ ပး ချမနှင့် ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးြခငး် 

လပ်ငနး်ကိဆိသည်၊ 

 (ခ)  မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ (Mobile Financial Services Provider-

MFSP) ဆိသည်မှာ ဤစည်းမျဉ်းအရ ဗဟိဘဏ်က မှတ်ပတင်လက်မှတ ် ထတ် ပး 

ထားသည့် မိဘိင်းကွန်ရက် ဆာင်ရွကသ်ူ သိမ့ဟတ် ဘဏ်မဟတ် သာ ငွ ရး ကး ရး 

အဖွဲအ့စည်းတိက့ိဆိသည်၊ 
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 (ဂ) ကိယ်စားလှယ် ဆိသည်မှာ ကိယ်စားလှယ်သ ဘာတူညီချက်အရ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရး 

ဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ကိယ်စား မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မများက ိ ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်သူများထသိ ့ပ့ပးိ ဆာင်ရွက် ပးသူကိဆိသည၊် 

 (ဃ) ကိယ်စားလှယ်လပ်ငန်း ဆိသည်မှာ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ 

ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများထသိ ့ မိဘိင်း ငွ ရး 

ကး ရးဝန် ဆာငမ် ပ့ပိး ဆာင်ရွက် ပးြခင်းကိဆိသည်၊ 

 (င) ကိယ်စားလှယ်သ ဘာတူညခီျက ် ဆိသည်မှာ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပး 

သူနင့်ှ ကိယ်စားလှယ်တိအ့ကားချုပ်ဆိသည့် သ ဘာတူညီချက်ကိဆိသည်၊ 

(စ) မာထားသည့် ငွ ကး (Float) ဆိသည်မှာ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက 

ယင်း၏ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအား အချိန်မ ရွး ပးရန်တာဝန်ရိှသည့် မိဘိင်း ငွ ကး 

စာရင်းများစစည်းထားသည့် စာရင်းလက်ကျန်စစ ပါင်းြဖစ် ပီး ယင်းသည် ဘဏ်တစ်ခတွင် 

မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက ဖွင့်လှစ်ထားရိှရမည့် ယကည်အပ်နှ ငွ 

စာရင်းရှိ ငွပမာဏကိဆိသည်၊ 

(ဆ) ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သ ူဆိသည်မှာ မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်း ဖွင့်လှစ်၍ြဖစ် စ၊ ဖွင့်လှစ် 

ထားြခင်းမရှိဘဲြဖစ် စ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မကိ ရယူသူလူပဂ္ဂိုလ် 

သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခကိဆိသည်၊ 

(ဇ) ကန်သည ် ဆိသည်မှာ ကန်စည်နှင့်ဝန် ဆာင်မများအား ရာင်းဝယ်မြပုသည့်ပဂ္ဂုလ် 
တစ်ဦးဦးကိဆိသည်၊ 

(ဈ) မိဘငိး် ငွ ကးစာရငး် (MFS Account) ဆိသည်မှာ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရး 

ဝန် ဆာင်မ ပးသူက မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မများ ဆာင်ရွက် ပးရန ်

အလိင့ှာ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူ၏ ငွ ကးတနဖိ်းတစ်ရပ်ကိ ထိသူ၏မိဘိင်း 

ဖန်းတွင် သိမှီး ပးထားြခင်းကိဆိသည်၊ 

(ည)  မိဘိင်းကွန်ရက် ဆာင်ရွက်သူ(MNO) ဆိသည်မှာ ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒအရ လပ်ငန်း 

လိင်စင်ရရှိထားသည့် လပ်ငန်းအဖွဲအ့စည်းတစ်ခခကိဆိသည်။ 
 

အခန်း(၂) 

မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မမှတ်ပတင်လက်မှတ် 
 

၄။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူအြဖစ ် ဆာင်ရွက်လိ သာလူပဂ္ိုဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲ  ့

အစည်းသည ် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန ် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများ 

အက်ဥပ ဒအရ ကမ္ပဏီသီးြခားတည် ထာင်၍ ဗဟိဘဏ်သိ ့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အည ီ မှတ်ပတင် 

လက်မှတ် လာက်ထားရမည်။ ဤြပ ာန်းချက်သည် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဘဏ်နှင့် သက်ဆိင်ြခင်း 

မရိှ စရ။ 
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လာက်ထားြခင်းအတွက ်သတ်မတ်ှချကမ်ျား 

၅။ လာက်ထားသူသည် မိဘိငး် ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက-်  

 (က) အနည်းဆးမတညရ်င်းနီှး ငွ ကျပ်သန်း သး ထာင ်ထည့်ဝင်ရမည်၊ 

(ခ) ဗဟိဘဏ်သိ ့ မှတ်ပတင်လက်မှတ် လာက်ထားရာတွင် အာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ 

နှင့် အချက်အလက်များကိ တငြ်ပရမည်- 

(၁) မတည်ရင်းနှီး ငွ၏ ၀.၁ ရာခိငန်န်းြဖစ် သာ မှတ်ပတင် ကး၊ 

(၂) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းစဉ်နှင့် 

သ ဘာသဘာဝ၊ 

(၃) ဆာင်ရွက်လိသည့် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မအမျို းအစားများ၊ 

(၄) လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့် နရာ ဒသ၊ ကိယ်စားလှယ်ကွန်ရက်၊ အခ ကး ငွနှင့် 

စရိတ်နန်းထားများ အဆိြပုချက်နှင့် ဝန်ထမ်းခန်ထ့ားမစသည့် သတင်း 

အချက်အလက်များပါဝင် သာ လာမည့်သးနှစ်တာကာလအတွက ် လပ်ငန်း 

စီမချက်၊ 

(၅) လာက်ထားသူ၏ ဒါရိက်တာအဖွဲ န့ငှ့် အဆင့်ြမင့်စီမခန်ခ့ွဲသူများ၏ သင့်ြမတ် 

လျာ်ကန်ြခင်းသတ်မှတ်ချက်များဆိင်ရာ အချက်အလက်များအပါအဝင ်

အ သးစိတ်အချက်အလက်များ၊   

(၆) မိဘိင်းကွန်ရက် ဆာင်ရွက်သူနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ် ရးနှင့် သတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာဝန် ကီးဌာနမှ ကန်ကွ့က်ရန်မရိှ ကာင်းစာနှင့် ဘဏ်မဟတ် 

သာ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ အ့စည်းများအတွက် အဆိပါအဖွဲအ့စညး်၏ ကပ်မတ် 

ကွပ်ကဲသူ (Regulator) ထမ ှကန်ကွ့က်ရန်မရိှ ကာင်းစာ၊ 

(၇) ဗဟိဘဏ်က လိအပ၍် တာင်းခသည့် အြခားသတင်းအချက်အလက်များနှင့်            

စာရွက်စာတမ်းများ။  
 

၆။ ဗဟိဘဏ်သည် လာက်လာအြပည့်အစက ိ လက်ခရရိှသည့် နမှ့စ၍ ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း 

လာက်ထားမကိြငင်းပယ်ြခင်း သိမ့ဟတ် အတည်ြပုြခင်းကိဆးြဖတ်၍ အ ကာင်းြပန်ကားမည်။  
 

အခ ကး ငွများနှင့်စရိတ်များ 

၇။ ဗဟိဘဏ်သည ် မိဘိင်း ငွ ကး စျးကွက်တွင် တစ်ဦးတည်းချုပ်ကိင်မများမြဖစ် ပ စရန ်

လိအပ်ပါက မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက ရယူနိင်သည့် အခ ကး ငွနင့်ှ စရိတ် 

နန်းထားများကိ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။  
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အခန်း(၃) 

ကိယ်စားလှယ်ခန်အ့ပ်ြခင်းနှင့် ကိယ်စားလှယ်၏လပ်ငန်းတာဝန်များ 
 

ကိယ်စားလှယ်ခန်အ့ပ်ြခင်းဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ 

၈။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် လူပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စညး် 

တစ်ခခအား ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ခန်အ့ပ် ပီး နာက် ရက်သတ္တ ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း 

အာက် ဖာ်ြပပါ သတင်းအချက်အလက်များကိ ဗဟိဘဏ်သိတ့င်ြပရမည-် 

(၁) ကိယ်စားလှယ်အမည်၊ 

(၂) ကိယ်စားလှယ်လပ်ငန်းတည် နရာနှင့် လပင်န်း၏ အမဲတမ်းလိပ်စာ၊ 

(၃) ကိယ်စားလှယ်၏ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်အြပည့်အစ၊ 

(၄) စကိယ်စားလှယ်သ ဘာတူညီချက်စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကဲွြပားသည့် 

အချက်အလက်များ။  

(ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် အပိဒ်(က)တွင် ဖာ်ြပထားသည့် 

သတင်းအချက်အလက် ြပာင်းလဲမတစ်ရပ်ရပ်ြဖစ် ပ ပါက ယင်း ြပာင်းလဲမြဖစ် ပီး 

နှစ်ပတ်အတွင်း ဗဟိဘဏ်သိ ့အသိ ပးအ ကာင်းကားစာ ပးပိရ့မည်။ 
 

ဗဟိဘဏ်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိယ်စားလှယ်များအသးြပုြခင်း 

၉။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည်-  

(၁) ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအား ဝန် ဆာင်မ ပးရန်အတွက် ကိယ်စားလှယ်ကိသာ 

လးဝအသးြပ ြုခင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်စားလှယ်ကိ တဲွဖက်အသးြပ ြုခင်းကိ ဆာင်ရွက် 

နိင်သည်၊ 

(၂) မိမိလပ်ငန်းအတွက် ကိယ်စားလှယ်သီးသန်ထ့ားရှိြခင်းမြပုရ၊ 

(၃) မိမိခန်အ့ပထ်ားသည့်ကိယ်စားလှယ်များ၏ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ နှင့် ယင်းလပ်ငနး်နှင့် ဆက်နယ် န သာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဆာင်ရွက်မများအားလးက ိဥပ ဒအရ တာဝန်ခရမည်၊ 

(၄) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကိ စတင် ဆာင်ရွက်မ ြခာက်လ 

ကာပီး နာက ် ဌာနတွင်း ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမနငှ့်စပ်လျဉ်းသည့် ဌာနတွင်း 

စာရင်းစစ် အစီရင်ခစာကိ  ဗဟိဘဏ်သိ ့တင်ြပရမည်၊ 

(၅) ယင်းခန်ထ့ား ပီးြဖစ်သည် ့ကိယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း၊ ကိယ်စားလှယ်များအား 

ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုထားသည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်သည့် ဝန် ဆာင်ခ 

စသည်တိကိ့ အများြပည်သူသိရိှနိင်ရန ်ထတ်ြပန် ကညာထားရမည်။ 
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(ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ကိယ်စားလှယ်များကိ အသးြပု 

ဆာင်ရွက်လိြခင်းအတွက် အာက်ပါတိကိ့ ဗဟိဘဏ်သိတ့ငြ်ပရမည်- 

(၁) လာမည့်သးနှစ်တာကာလအတွက ် ကိယ်စားလှယ်များထားရိှ၍ မိဘိင်း ငွ ရး 

ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့် နရာ၊ ဒသများ အဆိြပုချက်၊ 

(၂) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက ကိယ်စားလှယ်နငှ့်စပ်လျဉ်း၍ 

ကျင့်သးမည့် အ လးထားစစိစ်ြခင်းဆိင်ရာမူဝါဒနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

(၃) ကိယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့် ဆာင်ရွက် ပးမည့် ဝန် ဆာင်မများ၊ 

(၄) ကိယ်စားလှယ်သ ဘာတူညီချက ်စပစစာချုပ်မူကမ်း၏ မိတ္တ ူတစ် စာင်၊ 

(၅) ကိယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် ဆာင်ရွက် ပးမည့် ဝန် ဆာင်မများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ကျင့်သးမည့်မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

(၆) ကိယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက် ပးရာတွင ် တွ က့ုရဖွယ်ရိှသည့် ဆးရးနိင် ြခများကိ ကစားမည် ့

နည်းလမ်းများပါ  ဖာ်ြပထားသည့် ဆးရးနိင် ြခစိစစ်ချက် အစီရင်ခစာ၊ 

(၇) ကိယ်စားလှယ်၏လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

နှင့် 

(၈) ဗဟိဘဏ်က လိအပ်၍ တာင်းခသည့်  အြခားသတင်းအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်။ 

(ဂ) ဗဟိဘဏ်သည ် အပိဒ်(ခ)အရ တင်ြပသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ  အ ြခခ၍ 

မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတွင် ကိယ်စားလှယ်အသးြပုြခင်းကိ 

ခွင့်ြပုမည်။ 

(ဃ) ကိယ်စားလှယ်များသည် မည်သည့်မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူအတွက် 

ကိယ်စား ဆာင်ရွက် ပးသူြဖစ် ကာင်းနှင့် ကိယ်စား ဆာင်ရွက် ပးမည့် မိဘိင်း ငွ ရး 

ကး ရးလပ်ငန်းများကိ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအား ြပည့်စစွာ သတင်းအချက် 

အလက် ပးရမည်။ 

(င) ကိယ်စားလှယ်များသည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက ခွင့်ြပုထားသည့် 

ဝန် ဆာင်မအခ ကး ငွမှအပ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများထမှ မည်သည့်အခ ကး 

ငွမှ ရယူြခင်းမြပုရ။  

(စ) ကိယ်စားလှယ်များသည် ငွစာရင်းဖွင့်လှစ် ပးရာတွင် ၎င်းတိရ့ယူမည့် အခ ကး င ွ

နှင့်စရိတ်များက ိ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအား အသိ ပးရန်နှင့် အဆိပါ အခ ကး ငွ 

နှင့်စရိတ်များကိ ကိယ်စားလှယ်၏ လပ်ငန်း နရာများတွင် အများြပည်သူြမင်သာ အာင် 

ြပသထားရမည်။ 
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အခန်း(၄) 

မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏တာဝန်များ 
 

MFSP စနစ်နှင့် ဌာနတွင်းထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမများ 

၁၀။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါစနစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမများကိ အနညး်ဆးထားရိှရမည်- 

(က) လ လာက်သည့် ဌာနတွင်းထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမစနစ်များ၊ အား ကာင်းခိင်မာသည့် 

စီမခန်ခဲွ့မ၊ အပ်ချုပ်မနှင့် စာရင်းကိင်ဆိင်ရာလပ်ထးလပန်ည်းများ၊ 

(ခ) ငွ ကးခဝါချမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒနှင့် အကမ်းဖက်မတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒတိအ့ရ 

ဌာနတွင်းမူဝါဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် တာဝန်ခရမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ 

(ဂ) ြပည့်စလ လာက်သည့် လပင်န်းစဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်နိင်မည့်အစီအမများနငှ့် 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြပနလ်ည်ထူ ထာင် ရး အစီအမများ၊  

(ဃ) လြခုမဆိင်ရာအစီအမများနှင့် အ ရးကီးသည့်စနစ်များအား ကာလအလိက် ြပန်လည ်

သးသပ်နိင်ရန ်ထိ ရာက် သာ စာရင်းစစ်လပင်န်းအစီအစဉ။် 
 

ယကည်အပ်နှ ငွစာရင်းနှင့် သးီြခားထားရိှရန ်လိအပခ်ျက် 

၁၁။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မာထားသည့် ငွ ကး၏ ၁၀၀ ရာခိင်နန်းနှင့် 

တူညီ သာ ပမာဏတစ်ရပ်ကိ ဘဏ်၌ ယကည်အပ်နှ ငွစာရင်းဖွင့်လှစ်၍ အစဉ်ထိန်းသိမး်ထားရမည။် 

အဆိပါ ငွအား ငွြဖစ်လွယ် သာရရန်ပိင်ခွင့်များအြဖစ်ထားရိှ၍ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ 

ပးသူ၏ အြခား ငွစာရင်းများနှင့် ပါင်းစပ်ြခင်းမရှိဘဲ သီးသန်ထိ့န်းသိမး်ထားရမည်။ 
 

၁၂။ (က) ဤစည်းမျဉ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များအလိင့ှာ ငွြဖစ်လွယ် သာ ရရန်ပိင်ခွင့်များတွင ်

အာက်ပါတိပ့ါဝင်သည်- 

  (၁) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက ြမန်မာနိင်ငအတွင်းရိှ ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဘဏ်များ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စာရင်းရှင်အပ် ငွ (အဆိပါအပ် ငွ 

သည ် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ အြခားလပ်ငန်းများနှင့် 

ဆက်နယ်သည့် အပ် ငွများ သိမ့ဟတ် ငွသားလကက်ျန်စာရင်းများနှင့် သီးြခား 

ြဖစ်ရမည)်၊ 

  (၂) ဗဟိဘဏ်က ခွင့်ြပုသည့် အြခားရရန်ပိင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်။ 

 (ခ) ယကည်အပ်နှ ငွစာရင်းရိှ ငွြဖစ်လွယ် သာရရန်ပိင်ခွင့်မှရရှိလာသည့် အတိး သိမ့ဟတ် 

ြပန်လည်ရရိှချက်ကိ ဗဟိဘဏ်သိ ့တစ်နှစ်လင် တစ်ကိမ်တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ဗဟိဘဏ်က 

ခွင့်ြပုသည့်အတိင်း ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများ၏အကျို းအတွက် အသးြပုရမည်။ 
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 (ဂ) ဗဟိဘဏ်သည် ဘဏ်တစ်ခခတွင် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ကိယ်စား 

စစည်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းရိှ မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းအ ရအတွက်ကိ 

ကန်သ့တ်ချက် ထားရိှသတ်မှတ်နင်ိသည်။  
 

ယကည်အပ်နှ ငွစာရင်းအား စာရင်းညိနင်းြခင်း 

၁၃။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် နစ့ဉ ် ည န ၄:၀၀ နာရီထက် နာက်မကျ 

စဘဲ မ ာထားသည့် ငွ ကးပမာဏနှင့် ယကည်အပ်နှ ငွစာရင်းရှိ လက်ကျန်စာရင်း တူညီ စရန ်

အစဉ်အမဲကိက်ညိ နရမည်။ 
 

၁၄။  (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ယကည်အပ်နှ ငွစာရင်းတွင ်

ရိှသည့် ငွြဖစ်လွယ်သည့် ရရန်ပိင်ခွင့်ပမာဏသည် မာထားသည့် ငပွမာဏထက် 

လျာန့ညး်ပါက လျာ့နည်းမြဖစ် ပ သည့် န၏့ နာက် န ့ နလ့ည ်၁၂:၀၀ နာရီထက ်

နာက်မကျ စဘဲ ြပန်လည်ြဖည့်တင်းရမည်၊ 

 (ခ) အထက်အပိဒ်(က)တွင ် ဖာ်ြပသည့် စာရင်းကိက်ညိမမရိှြခင်းကိ ြပနလ်ည်ြပင်ဆင် 

မပီးမချင်း မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူအ နြဖင့် မိဘင်ိး ငွ ကးစာရင်း 

အသစ်များ ဖွင့်လှစ်ြခင်းမြပုရ။ 
 

မိဘငိး် ငွ ကးစာရငး်ဆိငရ်ာ သတ်မှတခ်ျကမ်ျား 

၁၅။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည်- 

  (၁) မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းနှင့်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ ြမန်မာကျပ် ငွြဖင့်သာ 

သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

  (၂) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူနှင့် မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းပိင်ရှင် 

တိအ့ကား ချုပ်ဆိထားသည့် သ ဘာတူစာချုပ်ပါအချက်များကိ လိက်နာရမည်။ 

 (ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် စာရင်းပိင်ရှင်က ယင်း၏မိဘိင်း 

ငွ ကးစာရင်းရိှ ငွ ကးပမာဏတစ်ရပရ်ပ်ကိ တာင်းဆိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် 

မဆိ ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်။ 

 (ဂ) စာရင်းရှိ ငွ ကးပမာဏတစ်ရပရ်ပ်ကိ ြပန်လည်ထတ်ယူပါက မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရး 

ဝန် ဆာင်မ ပးသူနှင့် မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းပိင်ရှင်အကား ချု ပ်ဆိထားသည့် သ ဘာတူ 

စာချုပ်အရ သတ်မှတ်ထား သာ အခ ကး ငွ သိမ့ဟတ် စရိတ်အား ပး ဆာင်ရမည်။ 
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ခွင့်ြပုထားသည့် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ 

၁၆။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် အာက်ပါဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ  

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည-် 

 (၁) မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းများ ဖွင့် ပးြခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (၂) မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းသိ ့ ငွသွင်းြခငး်နှင့် ငွထတ်ြခင်းလပ်ငန်း၊   

 (၃) မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းအချင်းချင်း ငွလဲ ြပာင်းြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (၄) လူပဂ္ုိဂ လ်အချင်းချင်း ြပည်တွင်း ငွ ပး ချြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (၅) လူပဂ္ဂ လ်နှင့် အစိးရကား ြပည်တွင်း ငွ ပး ချြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (၆) လူပဂ္ဂ လ်နှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းကား ြပည်တွင်း ငွ ပး ချြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (၇) စီးပာွး ရးလပ်ငန်းအချင်းချင်း ြပည်တွင်း ငွ ပး ချြခင်းလပ်ငန်း၊ 

 (၈) ဗဟိဘဏ်မ ှအခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် အြခားလပ်ငန်းများ။ 

 (ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူများဖွင့် ပးသည့် မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းများ 

သည ် ဘဏ်၌ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွစာရင်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်နိင် ပီး အဆိပါ 

စာရင်းများအကား လဲ ြပာင်း ပး ချမများ ဆာင်ရွက်နိင်သည။် 
  

အခန်း(၅) 

မိဘိငး် ငွ ကးစာရငး်များအတက်ွ ငွ ကးခဝါချမနှင့် အကမ်းဖက်မကိ 

ငွ ကး ထာက်ပ့မတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာ သတမှ်တ်ချက်များ 
 

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူကိ ကာင်းစွာသိရှိြခင်းနှင့် အ လးထားစိစစ်ြခင်း 

၁၇။ (က) ငွ ကးခဝါချမနှင့် အကမ်းဖက်မကိ ငွ ကး ထာက်ပ့မတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာ 

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်အချက်များအရ မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းများအား အဆင့်(၃)ဆင့် 

သတ်မှတ်ထား ပီး အဆင့်(၁)နှင့် အဆင့်(၂) စာရင်းများသည ် လူပဂ္ဂ လ်များအတွက် 

ြဖစ် ပီး အဆင့်(၃)စာရင်းသည ် မှတ်ပတင်ထားသည့် တရားဝငအ်ဖွဲအ့စည်းများအတက်ွ 

ြဖစ်သည်၊ 

 (ခ) မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းဖွင့်လှစ် ပးရာတွင ် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအား သိရိှြခင်းနှင့် 

အ လးထားစိစစ်ြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ် ပီး စနစ်တကျမှတ်တမ်းြပု ထားရိှြခင်းကိ 

ဆာင်ရွက်ရမည်၊  
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 (ဂ) မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းအတွက် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ 

ဆက်သယ်ွ ဆာင်ရွက်သူအား ကာင်းစွာသိရိှြခင်းနှင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူ အ ပ  

အ လးထားစိစစ်ြခင်းဆင်ိရာ စညး်ကမ်းများနင့်ှ ကိက်ညီရမည်- 
 

အဆင့် 

ဆက်သွယ် ဆာင်ရကွ်သူအား ကာင်းစွာ 

သိရှိြခင်းနှင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရကွ်သူအ ပ  

အ လးထားစိစစ်ြခငး် 

တစ် နအ့တွက ်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

ပမာဏကန်သ့တ်ချက်

တစ်လအတွက ်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ 

ပမာဏကန်သ့တ်ချက်

အြမင့်ဆးစာရင်း 

ပမာဏလက်ကျန ်

ကန်သ့တခ်ျက် 

အဆင့် (၁) 

(လူပဂ္ဂိုလ်များ 

အတွက်သာ) 

လိအပ၍် တာင်းခလင် သက် သခ 

အ ထာက်အထား (နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ် 

(ပထမဦးစား ပး)/ ယာဉ် မာင်းလိင်စင ်

(ဒတိယဦးစား ပး) (သိ)့ နိင်ငကူးလက်မှတ်) 

တငြ်ပရန်လိသည်။ 

ကျပ ် ၅၀,၀၀၀ ကျပ ်၁ သန်း ကျပ ်၂၀၀,၀၀၀ 

အဆင့် (၂) 

(လူပဂ္ဂိုလ်များ 

အတွက်သာ) 

SIM ကတ်မှတ်ပတင်ြခင်း(သိ)့ နိင်ငသား

စိစစ် ရးကတ(်ပထမဦးစား ပး)/ယာဉ် မာင်း 

လိင်စင် (ဒတိယဦးစား ပး) (သိ)့ နိင်ငကူး

လက်မှတ် တင်ြပရန်လိသည်။  

ကျပ ် ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၅ သန်း ကျပ ်၁ သန်း 

အဆင့် (၃) 

(မှတ်ပတင်ထား သာ 

တရားဝင်အဖဲွအ့စည်း/ 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ 

အတွက်သာ) 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းမှတ်ပတင်အမှတ်၊ ဖွင့်လှစ် 

ထား သာ ငွစာရင်းအတွက ် လိအပသ်ည့် 

သက် သခအ ထာက်အထားများ တင်ြပရန ်

လိသည်။ 

ကျပ ်၁ သန်း ကျပ်သန်း ၅၀ ကျပ်သန်း ၁၀ 

 

(ဃ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဗဟိဘဏ်က ထတ်ြပန်သတ်မှတ ်

ထား သာ ဆက်သယ်ွ ဆာင်ရွက်သူအားသိရိှြခင်း(KYC)/ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူ 

အ ပ  အ လးထားစိစစ်ြခင်း(CDD)ဆိင်ရာစည်းကမ်းများကိ ကိယ်စားလှယ်က 

လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ ရှိ စရန် သချာစွာ ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

(င) ဗဟိဘဏ်သည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ  လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မပမာဏ 

စစ ပါင်းကန်သ့တ်ချက်များနှင့် အြမင့်ဆးစာရင်းပမာဏ လက်ကျန်ကန်သ့တ်ချက် 

များအား အခါအား လျာ်စွာ ြပင်ဆင်နိင်သည၊် 

(စ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်း တစ်ခထက်ပိ၍ 

ဖွင့်လှစ် ပးလင ် အဆိပါ ငွစာရင်းအားလး၏ စစ ပါင်းလက်ကျန် ငွနှင့် လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မပမာဏများသည် ငွစာရင်းတစ်ခချင်းစီအတွက ် သတ်မှတ်ထားသည့် 

ပမာဏထက် ကျာ်လွန်ြခင်း မရိှ စရ၊ 

(ဆ) ကန်သည်များနှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများသိ ့ ပး ချမများနှင့် အစိးရသိ ့ ပးရ 

မည့်အခွန်အခများ သိမ့ဟတ် အခွန်၊ ငွ တာင်းခလာအတွက ် ပး ချမများသည် 

အထက် ဖာ်ြပပါ ငွစာရင်းပမာဏကန်သ့တ်ချက်များနှင် ့မသက်ဆိင် စရ၊ 
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(ဇ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မိဘိငး် ငွ ကးစာရင်းဖွင့်လှစ် ပး 

ပီး နာက ် (၄၈)နာရီအတွင်း မိဘိင်းကွန်ရက် ဆာင်ရွက်သူများ၏ SIM ကတ်မှတ်ပ 

တင်ြခင်း database တွင် SIM ကတ်မှတ်ပတင်ြခင်းအတွက် သတင်းအချက်အလက် 

များအား အတည်ြပု ပးရမည်၊ 

(ဈ) မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းများတွင ်  ကဲွလဲွချကမ်ျားရိှ နပါက အဆိပါ ကဲွလဲွချက်များကိ 

ြဖရှင်း နစဉ်နှင့် ြဖရှင်း ပီးသည်အထိ အဆိပါစာရင်းကိ  ယာယီ ဆိင်းင့ထားရမည်၊ 

(ည) မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းများတွင ် ြဖစ် ပ သာ ကဲွလဲွချကမ်ျားကိ သင့် လျာ် သာ အချိန် 

အတွင်း ြဖရှင်း ဆာင်ရွကြ်ခင်းမြပုနင်ိပါက အဆိပါစာရင်းကိ ပိတ်သိမ်းရမည်။ 
 

အခန်း (၆) 

မိဘိင်း ငွ ပး ချမနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမစနစ်ကိ ကီးကပထ်ိန်း ကျာင်းြခင်း 
 

နည်းပညာဆိင်ရာ စသတ်မှတ်ချက်များ 
 

၁၈။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဗဟိဘဏ်နှင် ့ ဆက်သွယ် ရးနှင့် 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနတိမ့ ှ သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ထားသည့် 

မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မနှင့်စပ်လျဉး်သည့် နည်းပညာဆိင်ရာ စသတ်မှတ် 

ချက်များကိ လိက်နာရမည်၊ 

 (ခ) မိဘိင်းကွန်ရက် ဆာင်ရွကသ်ူသည် မဘိိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသိ ့ ပ့ပိး 

ပးသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မကိ ခဲွြခားသတ်မှတ် 

ြခင်းမြပုရ။ 
 

လြခုစိတ်ချရမ၊ အား ကာင်းခိင်မာမနှင့် စွမး် ဆာငရ်ည်ရှိမဆိင်ရာ အစအီမများ  

၁၉။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာက်ပါတိကိ့ စီမထားရှိရမည်- 

(က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် အသးြပုသူ 

အားလးအတွက် သင့် တာ်သည့် အတည်ြပုစစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းစဉ်၊ 

(ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း စနစ်အတွက် လ လာက်သည့် လြခု ရး 

အစီအမများ၊ 

(ဂ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၏ ထိ ရာက်မနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြပည့်ဝမ။ 
 

 

 

 



11 

ဗဟိဘဏ်က ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်း 

၂၀။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဗဟိဘဏ်၏ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် 

ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင် ့ ဤစညး်မျဉ်းပါ  အချက်များအား 

လိက်နာရမည်၊ 

 (ခ) ဗဟိဘဏ်သည် ဖာ်ြပပါလိက်နာရန်လိအပ်ချက်များကိ အြပည့်အဝလိက်နာ ဆာင်ရွက် 

ြခင်းရိှ မရိှ နှင့် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ သတင်းအချက်အလက် 

များ၊ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မစနစ်၊ မှတ်တမ်းများနှင့် စာရင်းစာအပ်များကိ 

စစ် ဆးမည်၊ 

 (ဂ) ဗဟိဘဏ်သည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ ကိယ်စားလှယ်များ၊ 

ဝန် ဆာင်မ ပးသူများ၊ အကျို းတူပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သူများ သိမ့ဟတ် ကိယ်စား 

လပ်ကိင်ခွင့်ရရှိ သာ အဖဲွအ့စည်းလပ်ငန်းများ၏ မှတ်တမ်းများ၊ ငွစာရင်းစာအပ်များ 

နှင့် စာရင်းအချက်အလက်များအား တာင်းယူစစ် ဆးနိင်သည်၊ 

 (ဃ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ယင်းတိ၏့ ကိယ်စားလှယ်များအား 

စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်းနှင့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

ယင်းအြပင် အာက်ပါတိကိ့ ဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (၁) ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီက ဆာင်ရွက် ပး သာ ဝန် ဆာင်မအမျိုးအစား 

တစ်ခချင်းအလိက် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မပမာဏနှင့် အ ရအတွက်ဆိငရ်ာ 

သတင်းအချက်အလက်များရယူရန်၊ 

 (၂) ဗဟိဘဏ်နှင့် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက ချမှတ်ထားသည့် 

ဆးရးနိင် ြခစီမခန်ခ့ွဲမ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကန်သ့တ်ချက်များနှင့် အြခား 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ ထိ ရာက်စွာလိက်နာြခင်း ရိှ မရိှ စာင့်ကည့် 

စစ် ဆးရန်။  
 

အစီရင်ခစာတင်ြပြခင်း 

၂၁။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဗဟိဘဏ်က သတ်မှတ်သည့်  အစီရင်ခစာ 

များကိ ဗဟိဘဏ်သိတ့င်ြပရမည်၊ 

 (ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဘ ာ ရးနှစ်ကန်ဆး ပီး နာက် သးလ 

အတွင်း စာရင်းစစ် ဆး ပီးသည့် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခစာ မိတ္တ ူတစ် စာင်က ိ ဗဟိဘဏ်သိ ့

တင်ြပရမည်၊ 

 (ဂ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာငမ် 

ဆိင်ရာ ပး ချမစနစ်ကိ ြပာင်းလဲြခင်း သိမ့ဟတ် တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ 

ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်သာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသိ ့ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်လိ ကာငး် 
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အဆိြပုချက်ကိ ရက် ပါင်း (၃၀) ကိုတင်၍ ဗဟိဘဏ်သိအ့သိ ပးတင်ြပ ခွင့်ြပုချက် 

ရယူရမည်။ 
 

အ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်း 

၂၂။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် အာက်ပါကိစ္စရပ်များ ြဖစ်ပွားလာပါက 

အလပ်လပ်ရက ် နှစ်ရက်ထက် နာက်မကျ စဘဲ ဗဟိဘဏ်သိစ့ာြဖင် ့ ဆာလျင်စွာ 

အသိ ပးတင်ြပရမည်- 

 (၁) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိမ်လည်မ ြဖစ်ပာွး 

သည်ဟ သသယြဖစ်ဖွယ်ရှိြခင်း သိမ့ဟတ် ြဖစ်ပွား ကာင်းကိ အတည်ြပု 

နိင်သည့် အချက်များ တွရ့ှိရြခင်း၊  

 (၂) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၏ လြခုမနှင့် စွမ်းရည်ြပည့်ဝစွာ 

ဆာင်ရွက်မကိ ထိခိက် စမည့် လြခု ရးကျိုး ပါက်ြခငး်၊ ဝန် ဆာငမ်အား 

နှာက်ယှက်ြဖတ် တာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားသိသာထင်ရှားသည် ့ အချက် 

တစ်ရပရ်ပ် ပ ပါက်ြခင်း၊ 

 (၃) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မစနစ် ြပတ် တာက်မအချိန်သည ် နှစ်နာရီ 

ထက်ပိ၍ကာြမင့်ြခင်း၊ 

 (၄) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မစနစ်၏ လ ို ဝ့ှက်အချက်အလက်များ ဆးရး 

ကာင်း ညန်ြပချက်တစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်ြခင်း၊ 

 (၅) ဗဟိဘဏ်က သတ်မှတ် သာ အြခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ ် ပ ပါက်ြခင်း။ 

 (ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် အထက်အပိဒ် (က)တွင် ဖာ်ြပထားသည့် 

အချက်အလက်များအ ြပာင်းအလဲရိှပါက ဗဟိဘဏ်သိ ့ ရက်သတ္တ ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း 

အ ကာင်းကားရမည်။  
 

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိြခင်း 

၂၃။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းများ၊ ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်သူများ၊ ကိယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူတစ်ဦးစီ၏ မိဘိင်း 

ငွ ကးစာရင်းဆင်ိရာ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် လက်ကျန် ငွပမာဏနှင့် ဘဏ်တွင် 

အပ်နှထားရှိသည့် ယကည်အပ်နှ ငွစာရင်းတိန့ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မှန်ကန်ြပည့်စ သာ 

အချက်အလက်များက ိမှတ်တမ်းြပုထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်၊   

 (ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် အဆိပါမှတ်တမ်းများအား အနည်းဆး 

ငါးနှစ် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 
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လိက်နာ ဆာင်ရွက်မမရှိြခင်းအတွက် အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၂၄။ (က) ဗဟိဘဏ်သည် ဤစည်းမျဉ်းနှင့် ဗဟိဘဏ်က အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်ထားသည့် 

ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းများကိ လိက်နာရန်ပျက်ကွက် သာ မိဘိင်း 

ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူအား အာက်ပါအတိင်း အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများ 

ြပုလပ်နိင်သည-် 

(၁) လိက်နာရန်ပျက်ကွက်သည့်အချက်များကိ ဆာလျင်စွာ ြပုြပင် ဆာင်ရွက်ရန ်

ညန်ကားြခင်း၊ 

(၂) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာ 

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင် ့ လပ်ငန်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား 

ြပာင်းလဲြပင်ဆင် စြခင်း၊  

(၃) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ လပက်ိင်ခွင့်ြပုြခင်းကိ ရပ်စဲြခင်း သိမ့ဟတ် 

ကာလကန်သ့တ်၍ ရပ်ဆိင်းြခင်း အမိန်က့ိ အများြပည်သူအကျိုးငှာ ထတ်ြပန် 

ြခင်း၊ 

(၄) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ လပ်ကိင်ခွင့်မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ ရပ်သိမ်း 

ြခင်း။ 

(ခ) ဗဟိဘဏ်သည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသိ ့ ယင်းအ နြဖင့် လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်မမရိှ ကာင်းနှင့် ဆာလျင်စွာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရန်လိ ကာင်း အသိ ပး 

အ ကာင်းကားစာ ပးပိမ့ည်။ သိ ့ သာ ် အထက်အပိဒ ် (က) (၃) ပါအတိင်း မိဘိင်း 

ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ရပဆိ်င်းြခင်း အမိန်ထ့တ်ြပနသ်ည့် 

ကိစ္စရပ်တွင ်အသိ ပးအ ကာင်းကားစာ ပးပိမ့ည်မဟတ်ပါ၊ 

(ဂ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဗဟိဘဏ်၏ အသိ ပးအ ကာင်းကား 

စာအရ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မမရိှခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက ် လိအပ်သည့် အ ရးယူ 

ဆာင်ရွက်မကိ ချက်ချင်းြပုလပ်ရမည် သိမ့ဟတ် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ 

ပးသူ၏ လပ်ငန်းပိင်းဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ လိအပ်သလိ 

ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းြပုလပ်ရမည်၊  

(ဃ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဗဟိဘဏ်၏ သတိ ပးအ ကာင်းကား 

စာကိ ရရိှ ပီး ၁၄ ရက်အတွင်း ြပုြပင် ဆာင်ရွက်ရန ် အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မကိ 

မြပုလပ်နိင်ပါက ယင်းသိမ့ ဆာင်ရွက်နိင်သည့် ကျို း ကာင်း ဖာ်ြပချက်နှင့်အတ ူ

ယင်း၏ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရန်စီမချက်ကိ ဗဟိဘဏ်သိ ့မပျက်မကွက် တင်ြပရမည်၊ 

(င) ဗဟိဘဏ်သည ် အထက်အပိဒ် (ဃ) ပါတင်ြပချက်ကိရရှိ ပးီ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရး 

ဝန် ဆာင်မ ပးသူက တင်ြပသည့် ကျိုး ကာင်း ဖာ်ြပချက်နှင် ့ အ ရးယူ ဆာင်ရွက ်
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မည့် စီမချကတ်ိကိ့ စဉ်းစား၍ လိအပ်သည့် ြပုြပင် ဆာင်ရွက်မကိ ြပုလပ်ရန် 

နာက်ထပ ်၁၄ ရက ်ခွင့်ြပုနိင်သည်၊ 

(စ) ဗဟိဘဏ်သည ် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ်

ကိစ္စရပ်များနှင့် ြပုြပင် ဆာင်ရွက်ရမည်များကိ ကျနပ်ဖွယ်ရိှ အာင် လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့် ြပုြပင် ဆာင်ရွက်ြခငး်မရှိ ကာင်း သးသပ်ရပါ က ဤစည်းမျဉ်း 

အပိဒ် (၆) အရ ထတ် ပးခ့ဲ သာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်မှတ်ပတင်လက်မှတ်အား ရပ်သိမ်း 

နိင်သည်၊ 

(ဆ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် အထက်အပိဒ်(က)(၃)ပါ ရပ်စဲြခင်း 

သိမ့ဟတ် ရပ်ဆိငး်ြခင်း အမိန်စ့ာကိရရှိ ပီး ၁၄ ရက်အတွင်း ဗဟိဘဏ်ဒါရိက်တာ 

အဖဲွသိ့ ့ အယူခဝင်နိင်သည်။ ဗဟိဘဏ်သည် အမိန်စ့ာကိရပ်သိမ်းမည်၊ ြပင်ဆင်မည် 

သိမ့ဟတ် ဆက်လက်ထားရှိမည်က ိဆးြဖတ်ချက်ချနိင်သည်၊ 

(ဇ) ဗဟိဘဏ်၏ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်နှင့်အတည်ြဖစ် စရမည်။ 
 

အခန်း (၇) 

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအား အကာအကွယ် ပးြခင်း 
 

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူဆိင်ရာ သ ဘာတညူီချက် 

၂၅။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မိဘိင်း ငွ ကးစာရင်းဖင့်ွ ပးရာတွင် 

၎င်းစာရင်းပိင်ရှင်များနှင့် အီလက်ထ ရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ လူကိယ်တိင်ြဖင့်ြဖစ် စ 

စာြဖင့် ရးသား သာ သ ဘာတူညီချက်စာချုပ ်ချုပ်ဆိရမည်၊ 

  (ခ) သ ဘာတူစာချုပ်တွင် အာက်ပါအချက်များ အနည်းဆးပါရှိရမည်- 

 (၁) ငွစာရင်းပိင်ရှင်အား သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်နိင်မည့်အချက်များ ဖာ်ြပထားြခင်း၊ 

 (၂) ငွစာရင်းတွင်ရှိ ငွပမာဏပိင်ဆိင်မနှင့် ပိင်ရှင်၏ ြပနလ်ည် ရွးနတ်ပိင်ခွင့် 

ရှိ ကာင်း ရှင်းလငး်စွာ ဖာ်ြပထားြခင်း၊ 

 (၃) တိငတ်န်းချက်များအား ြပန်လည် ြဖရှင်း ပးသည့် လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် 

မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ လိပစ်ာနင့်ှ ဆက်သွယ်ရန် အချက် 

အလက်များအား ထည့်သွင်း ဖာ်ြပထားြခင်း။ 
 

ထတ် ဖာ် ြပာဆိြခင်း 

၂၆။    (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဆာင်ရွက် ပးမည့် ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ၏ အဓိကအချက်များအား ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများက ရှင်းလင်းစွာ 

သိရိှနားလည် စရန် ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 
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 (ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ စျးကွက်ရှာ ဖွမ ဆာင်ရွက်ချက်များသည် 

ရိးသားမနှင့်ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှသည့် ယဘယျစည်းမျဉ်းများအားအ ြခခရမည်၊ 

 (ဂ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ အီး မးလ်လိပစ်ာ၊ တယ်လီဖန်းနပါတ်နှင့် 

နရပ်လိပ်စာများကိ ၎င်း၏ စျးကွက်ရှာ ဖွမ ဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ဖာ်ြပပါရိှရမည်။ 
 

 

၂၇။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ၎င်း ဆာင်ရွက်မည့် မိဘိင်း ငွ ရး 

ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအမျို းအစားဆိင်ရာ အ သးစိတ် ဖာ်ြပချက်များ၊  

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအတွက် ဝန် ဆာင်မ ပးသည့် နရာများ၊ ကိယ်စားလှယ် 

များ၏ အမည ်နှင့် တည် နရာအချက်အလက်များ စသည်တိက့ ိမိမိ၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင် 

ြဖစ် စ၊ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများ လွယ်ကူစွာသိရှိနိင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ရပြ်ဖင့် 

ြဖစ် စ ဖာ်ြပထားရိှရမည်၊ 

 (ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ 

ဆာင်ရွက်ချက်များအတွက် ဝန် ဆာင်ခနနး်ထားများနှင့် အခ ကး ငွဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များအား ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများ သိရှိနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ထားရှိ 

ရမည်။ ထိအ့ြပင် ယင်းအချက်အလက်များကိ ဝန် ဆာင်မ ပးသည့် နရာများနင့်ှ 

ကိယ်စားလှယ်များ၏ လပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာတိတ့ွင်လည်း ြမင်သာ အာင် ြပသထား 

ရမည်၊ 

 (ဂ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် တိင်တန်းချက်အား ြဖရှင်း ပးမည့် 

နရာ၏ အီး မးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖန်းနပါတ်နှင့် နရပ်လိပ်စာတိကိ့ ဝန် ဆာင်မ ပး 

သည့် နရာနှင် ့ ကိယ်စားလှယ်များ၏ လပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာတိတွ့င ် သိသာ 

ထင်ရှားစွာ ဖာြ်ပထားရမည်၊ 

 (ဃ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူက ကိယ်စားလှယ်တစဦ်းစီအား ကိယ်ပိင် 

အမှတ် ထတ် ပးရမည်ြဖစ် ပီး သက်ဆိင်ရာ ကိယ်စားလှယ်၏ လပ်ငန်းတည် နရာတွင ်

ကိယ်စားလှယ်၏ အဆိပါ ကိယ်ပိင်အမှတ်(Unique ID number) ကိ သိသာထငရှ်ားစွာ 

ြပသထားရမည်။ 
 

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအား အ ကာင်းကားြခင်း 

၂၈။ (က) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဆက်သွယ် ဆာငရွ်က်သူ၏ မိဘိင်း 

ငွ ကးစာရင်းအတက်ွ ဆာင်ရွက် ပးသည့် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မများ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအချက်အလက်များအား အီလကထ် ရာနစ်နည်းလမး်ြဖင့် 

ြဖစ် စ၊ ြပစာထတ် ပးသည့်စနစ်ြဖင့်ြဖစ် စ ဆာလျင်စွာ အ ကာင်းကားရမည်- 

 (၁) ဆာင်ရွက်ချက်ပမာဏ၊ 
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 (၂) ဆာင်ရွက်ချက်အမျို းအစား၊ 

 (၃) ကာက်ခသည့် အခ ကး ငွနှင့်  

 (၄) ဆာင်ရွက်ချက်ဆိင်ရာ ရည်ညနး်ချက် (Unique Transaction Reference)။ 

 (ခ) ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူသည် ၎င်း၏ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မဆိင်ရာ 

မှတ်တမ်းများကိ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် ပီး နာက် ရက် ပါင်း(၆၀)အတွင်း အီလက် 

ထ ရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ စာရွက်စာတမ်းပစြဖင့်ြဖစ် စ အခမဲ့ရယူခွင့်ရှိသည်။ 
 

လ ို ဝ့ှက်ချက်ထားရှိြခင်း 

၂၉။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူ၊ ကိယ်စားလှယ်များနှင့် တစ်ဆင့်ခ ဆာင်ရွက် 

ပးသူများသည် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူ၏ သတင်းနှင့်စာရင်းအချက်အလက်များအား လို ဝ့ှက် 

ထန်ိးသိမ်းထားရမည်။ 
 

အခန်း (၈) 

တိငတ်နး်ချက်များ လက်ခ ဆာင်ရွက်ြခင်း 
 

၃၀။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများက တိင်တန်းချက်များ တင်ြပနင်ိရန်အလိင့ာှ ထိ ရာက ်

သည့်လပ်ငန်းစဉ်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

 

တိင်တန်းြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများ 

၃၁။ တိငတ်န်းချက်နှင့်သကဆိ်ငသ်ည့် လပ်ထးလပ်နည်းများတွင ် အာက်ပါအချက်များ အနည်းဆး 

ပါဝင်ရမည်- 

(က) ဆက်သယ်ွ ဆာင်ရွက်သူအား အကာအကွယ် ပးသည့်စနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်း 

အချက်အလက်များက ိ ပမှန်လပ်ငန်းချိန်အတွင်းနှင့် လပ်ငန်းချိန် ပီး နာက် လွယ်ကူစွာ 

ရရှိနိင်ရန်ပ့ပိး ပးြခင်း၊ 

(ခ) နတ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ စာြဖင့်ြဖစ် စ လွယ်ကူစွာတိင်တန်းမ ြပုလပနိ်င်ြခင်း၊ 

(ဂ) တိင်တန်းချက်များ ြပုလပ်ရမည့်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ြခင်း၊ နှင့် 

(ဃ) တိင်တန်းချက်ကိ လက်ခရရိှသည့် နမှ့စ၍ အလပ်လပ်ရက် ငါးရက်အတွင်း တိင်တန်းချက် 

များအား ြဖရှင်း ပးြခင်း။ 
 

၃၂။ (က) တိင်တန်းချက်အား အလပ်လပ်ရက ် ငါးရက်အတွင်း ြဖရှင်းမ ပးနိင်သည့်ကိစ္စရပ်များ 

တွင် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ယင်းတိင်တန်းချက်အား ြဖရှင်း 

ရန ် နာက်ထပ်အလပ်လပ်ရက် (၁၀) ရက ်ရယူမည်ြဖစ် ကာင်း ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက ်

သူအား သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းြဖင့် အသိ ပးရမည်၊ 
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 (ခ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူ၏ တိင်တန်း 

ချက်ကိရရှိ ကာင်း အသိအမှတ်ြပုြပန်ကားရန်နှင့် တိင်တန်းသူအ နြဖင့် ြဖရှင်းြခငး် 

တိးတက်မအ ြခအ နကိ စစမ်းနိင်ရန်အတွက်တိင်တန်းချက် ရည်ညန်းအမှတ် နှင့် 

လ လာက် သာ သတင်းအချက်အလက်များက ိတိင်တန်းသူအား ပ့ပိး ပးထားရမည်၊  

 (ဂ) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် တိင်တန်းချက်အ ပ  စစမ်းစစ် ဆး 

ြခင်းမှ ရရိှလာသည့် ရလဒ်များနှင့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ သက်ဆိင်ရာတိငတ်န်းသူထ 

အ ကာင်းကား ပးပိရ့မည်၊ 

 (ဃ) ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူသည် ၎င်း၏ တိင်တန်းချက်အ ပ  ြဖရှင်းချက်ရလဒ်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ကျနပ်မမရိှပါက အဆိပါရလဒ်အား ထပ်မစစ် ဆး ပးရန်အတွက် စစ် ဆးမ 

အဆင့်ြမင့်တင် ပးရန် တာင်းဆိနိင်သည့် အခွင့်အ ရးအား မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရး 

ဝန် ဆာင်မ ပးသူအ နြဖင် ့ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူအား ပးရမည်။  
 

တိင်တန်းြခင်းဆိင်ရာအချက်အလက်များတင်ြပြခင်း 

၃၃။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဗဟိဘဏ်သိ ့ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရး 

ဝန် ဆာင်မနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူ၏ တိင်တန်းချက်များအ ပ  အ ရးယူ ြဖရှင်း  

ဆာင်ရွက် ပးီစးီမများကိ ြခာက်လလင်တစ်ကိမ် တင်ြပရမည်။ 
 

အခန်း(၉) 

အ ထွ ထ ွ
 

၃၄။ (က) ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဘဏ်သည် မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကိ 

ဆာင်ရွက်လိပါက ဝန် ဆာင်မအသစ်အတွက် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ထး 

လပ်နည်းနှင့်အညီ ဗဟိဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်၊ 

 (ခ) ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက်များသည ် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများဥပ ဒပါ          

ြပ ာနး်ချက်များနှင့် မဆန်က့ျင်သ ရွ  ့ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဘဏ်များနှင့် သက်ဆိင် 

စရမည်။  
 

၃၅။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူသည် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူ၊ ကိယ်စားလှယ် 

သိမ့ဟတ် မိဘိင်းစက (Mobile platform) အဆင့်အပါအဝင ် ဈးကွက်လိအပ်ချက်အရ အဆင့် 

အမျို းမျို း၌ အြခားမိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်နိင် သာ 

(Interoperable) မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကိ အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
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၃၆။ မိဘိင်း ငွ ရး ကး ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူနှင့် ယင်း၏ကိယ်စားလှယ်များသည် စျးကွက် 

ရှာ ဖွရာတွင် အသးြပုသည့်နည်းလမး်များ၊ လပ်ငန်းအမှတ်တဆိပ်၊ ဆိငး်ဘတ်များနှင့် ဆာင်ရွက်မ 

များ အားလးကိ ၂၀၁၆ခနှစ်၊ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများဥပ ဒအရ လိင်စင်ထတ် ပးထား သာ 

ဘဏ်တစ်ခကဲ့သိ ့ြပုမူ ဆာင်ရွကြ်ခင်းမြပုရ။ 
 

၃၇။ ဤစည်းမျဉ်းအား လိက်နာ ဆာင်ရွက်မမရိှပါက ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများဥပ ဒအရ 

အ ရးယူြခင်းခရမည်။  
 

 

 
 

        

 

 

(ပ) ကျာ် ကျာ် မာင ်

      ဥက္က  
 


