ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငတ
ံ ော်အစိုးရ

စီမက
ံ ိန်း၊ ဘဏ္ဍာတရးနှင့် စက်မဝ
ှု န်ကကီးဌာန
တငွတချးသက်တသခံလက်မှေ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်တရးတကာ်မရှင်
ညွှန်ကကားချက်အမှေ် ( ၁ / ၂၀၂၀)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ေတပါင်းလဆန်း ( ၁၃ ) ရက်
(၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ မေ်လ ၆ ရက်)
ရန်ကုန်စတော့အပ
ိ ်ချန်ိ းေွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများ တန့စဉ်
အတရာင်းအဝယ်ြပုလုပ်ရာ၌ နိုငင
် ြံ ခားသားများပါ၀င်တဆာင်ရွက်ြခင်းဆိုင်ရာညွှန်ကကားချက်
၁။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်လုပ်ငန်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မရှငသ
် ည် ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်

မှတ်မျောဵလဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဥပေဒ၊ အခန်ဵ (၁၃)၊ ပုဒ်မ ၇၁ (ခ) အရ အပ်နှငဵ် ထာဵေသာ
လုပ်ပိုငခ
် ွေငဴ်ကိုကျေင်သ
ဴ ုဳဵ၍ ရန်ကုန်စေတာဴအပ
ိ ်ချေန်ိ ဵတွေင် စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏ အစုရှယ်ယာမျောဵ
ေန့စဉ်အေရာင်ဵအဝယ်ပပုရာ၌ နိုင်ငပဳ ခာဵသာဵမျောဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွေငဴပ် ပုသည်ဴ အမိန့်ေကကာ်ပငာစာ
၁/၂၀၁၉ ကို (၁၂-၇-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွေင် ထုတ်ပပန်ခဲဴပါသည်။ အဆိုပါ အမိန့်ေကကာ်ပငာစာအရ
ရန်ကုန်စေတာဴအပ
ိ ်ချေန်ိ ဵတွေင်

စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏

အစုရှယ်ယာမျောဵ

ေန့စဉ်အေရာင်ဵအဝယ်

ပပုလုပ်ရာ၌ နိုင်ငပဳ ခာဵသာဵမျောဵ ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဤညွှန်ကကာဵချေက်အာဵ ထုတ်ပပန်လိုက်သည်။
၂။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵလူပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) နိုငင
် ပဳ ခာဵ

အဖွေဲ့ အစည်ဵ မျောဵအတွေ က်

ေငွေေချေဵသက်ေ သခဳလ က် မှ တ ်စ ာရင်ဵ ဖွေ င်ဴ လှ စ်ပခင် ဵနှ င ်ဴ

ပတ် သ က်၍

ဤညွှန်ကကာဵချေက်ပါ စည်ဵကမ်ဵချေက်မျောဵနှင်ဴ ကိုက်ညီပပီဵ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွေဲ့မှ အတည်ပပုထာဵ
သည်ဴ ဌာနတွေင်ဵမူဝါဒမျောဵ ချေမှတ်ထာဵရမည်။
၃။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည်

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်စာရင်ဵဖွေငဴလ
် ှစ်ပခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵနှင်ဴ နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵမျောဵ အေရာင်ဵအဝယ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါ
တို့ကုိ လိက
ု ်နာရမည်(က)

နိုငင
် ပဳ ခာဵသုဳဵေငွေစီမဳခန့်ခွေဲမှု ဥပေဒပါ ပပည်တွေင်ဵ၌ေနထိင
ု ်သူ အဓိပ္ပာယ်ဖွေငဴ်ဆိုချေက်နှငဴ်
အကျေုဳဵဝင်သညဴ် နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵနှငဴ် ပပည်ပတွေင်ေနထိုင်သူ အဓိပ္ပာယ်ဖွေငဴ်ဆိုချေက်နှငဴ်
အကျေုဳဵဝင်သညဴ် နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵတို့ထဳမှ ေလျှောက်လွှာကို လက်ခဳရမည်၊

(ခ)

ေလျှောက်ထာဵသူတွေင် အပခာဵေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်စာရင်ဵ ဖွေင်ဴလှစ်ထာဵပခင်ဵ
ရှိ/မရှိ သို့မဟုတ် အပခာဵေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်စာရင်ဵ ထပ်မဳေလျှောက်ထာဵ

ပခင်ဵ ရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵနိုငရ
် န် လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏ သတင်ဵအချေက်
အလက်မျောဵအာဵ ရန်ကုန်စေတာဴအိပ်ချေန်ိ ဵသို့ ေပဵပိရ
ု့ မည်၊
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵနှငဴဆ
် က်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူအာဵ အစုရှယ်ယာမျောဵ အေရာင်ဵအဝယ် ေဆာင်
ရွက်နိုငရ
် န် Know Your Customer (KYC) စစ်ေဆဵပပီဵပါက ပပည်တွေငဵ် ၌ေနထိုင်သူ
နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူအတွေက် [Resident Kyat Account for Securities (RKAS)] အမည်ပဖငဴ် ပမန်မာကျေပ်ေငွေစာရင်ဵရှငစ
် ာရင်ဵ [Myanmar Kyat (MMK)
Current Account] နှငဴ် ပပည်ပတွေင်ေနထိုင်သူ နိုင်ငဳပခာဵသာဵရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူအတွေက်
[Non-resident Kyat Account for Securities (N-KAS) ] အမည်ပဖငဴ် ပမန်မာ
ကျေပ်ေငွေစာရင်ဵရှင်စာရင်ဵ [Myanmar Kyat (MMK) Current Account] နှငဴ် [NonResident Foreign Currency Account for Securities (N-FAS) ] အမည်ပဖငဴ်
[Foreign Currency (FC) Current Account] တို့ ဖွေငဴ်လှစ်နိုင်ရန် ေထာက်ခဳစာ
ထုတ်ေပဵရမည်၊

(ဃ)

ေထာက်ခဳစာတွေင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်ရမည်(ကက) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ အမည်နှငဴ် ေနရပ်လိပ်စာ၊
(ခခ)

ေမွေဵသက္ကရာဇ်၊

(ဂဂ)

နိုငင
် က
ဳ ူဵလက်မှတ်အမှတ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငမ
ဳ ှ ထုတ်ေဝထာဵ
သည်ဴ မည်သည်ဴတရာဵဝင်သက်ေသခဳ အေထာက်အထာဵမျောဵကိုမဆို၊

(ဃဃ) အစုရှယ်ယာမျောဵ အေရာင်ဵအဝယ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွေက် ေလျှောက်ထာဵသူ
ဘဏ်စာရင်ဵ ဖွေင်ဴလှစ်ရမည်ဴ ပပည်တွေင်ဵဘဏ်တစ်ခု၏အမည် သို့မဟုတ်
နိုငင
် ပဳ ခာဵဘဏ်၏ ကိုယ်စာဵလှယ်ဘဏ်ခွေဲတစ်ခု၏အမည်၊
(ငင)

ပမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ှိ

ဘဏ်စာရင်ဵ၏

ေနထိင
ု ်သူပဖစ်ပါက)

သို့မဟုတ်

သတင်ဵအချေက်အလက်
နိုငင
် ပဳ ခာဵတိုငဵ် ပပည်ရှိ

(ပပည်တွေင်ဵ၌
ဘဏ်စာရင်ဵ၏

သတင်ဵအချေက်အလက် (ပပည်ပတွေငေ
် နထိုင်သူပဖစ်ပါက)၊
(င)

အပိုဒ် ၃(ဂ) ပါ ဘဏ်စာရင်ဵမျောဵအာဵ အစုရှယ်ယာမျောဵ အေရာင်ဵအဝယ်ပပုလုပ်ရန်
အတွေက်သာ အသုဳဵပပုရမည်ပဖစ်ပပီဵ အပခာဵကိစ္စရပ်မျောဵအတွေက် အသုဳဵမပပုရေကကာင်ဵ

လုပ်ငန်ဵနှင်ဆ
ဴ က်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူနှင်ဴ စာပဖငဴ်ေရဵသာဵထာဵသညဴ် အတည်ပပုချေက်
ရယူထာဵရမည်၊
(စ)

အထက်အပိုဒ် ၃ (ဂ) အရ ပမန်မာကျေပ်ေငွေ စာရင်ဵရှငစ
် ာရင်ဵ (R-KAS) ဖွေငဴ်လှစ်ပပီဵ
ပဖစ်သညဴ် ပပည်တွေငဵ် ၌ေနထိုင်သူ နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵနှငဴ် နိုငင
် ပဳ ခာဵေငွေစာရင်ဵရှင်စာရင်ဵ
(N-FAS) နှငဴ် ပမန်မာကျေပ်ေငွေစာရင်ဵရှငစ
် ာရင်ဵ (N-KAS) ဖွေငဴ်လှစ်ပပီဵပဖစ်သညဴ် ပပည်ပ
တွေင ်ေနထို င် သ ူ

နို င် ငဳပ ခာဵသာဵတိ ု့ အ ာဵ

မိ မိ တ ို ့က ုမ ္ပ ဏီ မှ

ချေမှတ ် ထာဵသညဴ်

ေလျှေ ာ က် ထာဵမှုအာဵ လက်ခဳသညဴ် မူဝါဒ အစီအစဉ်မျောဵအေပါ် အေပခခဳ၍ ေငွေေချေဵ
သက်ေသခဳလက်မှတ်စာရင်ဵ ဖွေငဴ်လှစ်ေပဵနိုငသ
် ည်။
၄။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ယင်ဵသို့ စာရင်ဵဖွေင်လ
ဴ စ
ှ ်ရာတွေင် သတင်ဵအချေက်

အလက်မျောဵနှငဴ် ေလျှောက်လာွှ မျောဵကို ရယူရမည်။ ယင်ဵသတင်ဵအချေက်အလက်မျောဵသည် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်
ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူအာဵ

ခွေဲပခာဵေဖာ်ပပနိုင်ရမည်။

အဆိုပါသတင်ဵအချေက်အလက်မျောဵတွေင်

ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်ရမည် (၁)

နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵချေင်ဵပဖစ်လျှေင်(ကက)

အမည်၊

( ခခ)

ကျောဵ/မ၊

(ဂဂ)

ေမွေဵသက္ကရာဇ်၊

( ဃဃ ) နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်အမှတ် သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳမှထုတ်ေဝ
ထာဵသညဴ်သက်ေသခဳလက်မှတ်အမှတ်၊
(ငင)

ပပည်တွေင်ဵ/ ပပည်ပ ေနထိင
ု မ
် ှုအေပခအေန၊

(စစ)

ဗီဇာ သို့မဟုတ် ေနထိုငေ
် ကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချေက် မည်သညဴ်
အေထာက်အထာဵမဆို၊ (ပပည်တွေင်ဵ၌ေနထိင
ု ်သူပဖစ်ပါက)

( ဆဆ )

သက်ဆိုငရ
် ာနိုင်ငဳ၏ အပမဲတမ်ဵေနရပ်လိပ်စာ၊

(ဇဇ)

သက်ဆိုငရ
် ာနိုင်ငဳ၏ လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာ၊

( ဈဈ )

လက်ရှိပမန်မာနိုငင
် ဳေနရပ်လိပ်စာ၊

(ညည)

အထက်အပိုဒ် (၃) (ဂ) အရ နိုငင
် ပဳ ခာဵဘဏ်စာရင်ဵအမှတ်၊ NKAS စာရင်ဵအမှတ်နှငဴ် N-FAS စာရင်ဵအမှတ်၊ (ပပည်ပတွေင်
ေနထိင
ု ်သူ ပဖစ်ပါက)

(ဋဋ)

အထက်အပိုဒ် (၃) (ဂ) အရ ပမန်မာနိုငင
် ဳရှိ ပမန်မာကျေပ်ေငွေ
စာရင်ဵရှင်

ဘဏ်စာရင်ဵအမှတ်နှငဴ်

R-KAS

စာရင်ဵအမှတ်၊

(ပပည်တွေင်ဵ၌ေနထိုင်သူပဖစ်ပါက)
(ဌဌ)

ဆက်သွေယ်ရမညဴ် ဖုန်ဵနဳပါတ်၊

( ဍဍ)

အီဵေမဵ(လ်)၊(ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵ
နှငဴ်

ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူက

လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာအာဵ

ေပပာင်ဵလဲလလ
ို ျှေင် ေနရပ်လိပ်စာအသစ်ကို ရယူရမည်)
(၂)

နိုငင
် ပဳ ခာဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျောဵပဖစ်လျှေင်(ကက)

အဖွေဲ့အစည်ဵအမည်၊

( ခခ )

တည်ေထာင်သညဴ်ခုနှစ်၊

( ဂဂ )

မှတ်ပုဳတင်အမှတ်၊

(ဃဃ)

ပပည်တွေင်ဵ၊ ပပည်ပ ေနထိုငမ
် ှု အေပခအေန၊

(ငင)

သက်ဆိုငရ
် ာ ေငွေေကကဵခဝါချေမှု မူဝါဒအေပါ် အေပခခဳစစ်ေဆဵ
ထာဵသညဴ် ဒါရိုက်တာမျောဵ၊ အဓိက အစုရှယ်ယာရှင်မျောဵနှငဴ်
အစုစပ် လုပ်ငန်ဵရှငမ
် ျောဵ၏ အမည်နှငဴေ
် နရပ်လိပ်စာ၊

(စစ)

ပမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ှိ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်လိပ်စာနှင်ဴ အပမဲတမ်ဵေနရပ်
လိပ်စာ၊

(ဆဆ)

အထက် အ ပိ ု ဒ ် (၃) (ဂ) အရ နိ ု င ် င ဳ ပ ခာဵ ဘဏ် စ ာရင် ဵ အမှ တ ် ၊
N-KAS စာရင်ဵအမှတ်နှင်ဴ N- FAS စာရင်ဵအမှတ်၊ (ပပည်ပတွေင်
ေနထိင
ု ်သူ ပဖစ်ပါက)

(ဇဇ)

အထက်အပိုဒ် (၃) (ဂ) အရ ပမန်မာနိုငင
် ဳရှိ ပမန်မာကျေပ်ေငွေ
စာရင်ဵရှင်

ဘဏ်စာရင်ဵအမှတ်နှငဴ်

R-KAS

စာရင်ဵအမှတ်၊

(ပပည်တွေင်ဵ၌ ေနထိင
ု သ
် ူပဖစ်ပါက)
(ဈဈ)
၅။

တရာဵဝင်လက်မှတ် ေရဵထိဵု ခွေငဴ်ရှိသညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်လစ
ွှဲ ာ။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵနှငဆ
ဴ် က်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏ သတင်ဵ

အချေက်အလက်မျောဵအာဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵအတည်ပပုရန်အတွေက် အေထာက်အထာဵပပု စာရွက်
စာတမ်ဵမျောဵကို ရယူရမည်။ ၎င်ဵစာရွက်စာတမ်ဵမျောဵတွေင် ေအာက်ေဖာ်ပပပါတို့ ပါဝင်ရမည်(က)

နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵချေင်ဵပဖစ်လျှေင် သက်ဆိုင်ရာနိုငင
် မ
ဳ ှ ထုတ်ေပဵထာဵသညဴ်
တရာဵဝင်သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵ၊ နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်မိတ္တူ (ဓါတ်ပုဳပါ စာမျေက်နှာ) ၊
ပပည်တွေင်ဵ၊ ပပည်ပ ေနထိုင်မှုအေပခအေန အေထာက်အထာဵ၊ ဘဏ်စာရင်ဵပိုင်ရှင်
ပဖစ်ေကကာင်ဵ သက်ေသအေထာက်အထာဵ ၊

(ခ)

နိုငင
် ပဳ ခာဵအဖွေဲ့အစည်ဵပဖစ်လျှေင် ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွေဲ့အစည်ဵ မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ၊ ပပည်တွေငဵ် ၊
ပပည်ပ ေနထိုင်မှုအေထာက်အထာဵ၊ စာရင်ဵဖွေငဴ်ရန် ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့၏ ဆုဳဵပဖတ်ချေက်
သို့မဟုတ် အလာဵတူဆုဳဵပဖတ်ချေက်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာမျောဵ၊ အစုရှယ်ယာရှင်မျောဵနှင်ဴ
အစုစပ်လုပ်ငန်ဵရှင်မျောဵ၏ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် အေထာက်အထာဵမျောဵ၊ ဘဏ်စာရင်ဵ
ပို င ်ရ ှ င် အစစ် အမှန ်ပဖစ် ေကကာင် ဵ အေထာက် အ ထာဵ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ။

၆။ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူ
အာဵ

ပပည်တွေင်ဵ၌ေနထိုငသ
် ူ သို့မဟုတ် ပပည်ပတွေင်ေနထိုငသ
် ူဆိုသည်ဴ ေနာက်ဆုဳဵအေပခအေနအာဵ

ေသချောမှုရှိေစရန် အနည်ဵဆုဳဵတစ်နှစ်လျှေင်တစ်ကကိမ် စစ်ေဆဵရမည်။ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်
ကုမ္ပဏီသည် နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဆ
ဴ က်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏ ပပည်တွေင်ဵ၊ ပပည်ပ ေနထိင
ု မ
် ှု
အေပခအေနအေပပာင်ဵအလဲရှိေကကာင်ဵ သိရှိပါက ယင်ဵတို့၏ အဝယ်အမှာစာမျောဵကို ထပ်၍လက်မခဳရ။
ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေငွေေကကဵခဝါချေမှု မူဝါဒနှငဴ် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်
ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူကို

လက်ခဳသညဴ်မူဝါဒမျောဵအေပါ်

အေပခခဳ၍

စစ်ေဆဵပပီဵသညဴ်အခါ

ပပည်တွေင်ဵ၌ေနထိင
ု ်သူအပဖစ် [Resident Kyat Account for Securities (R-KAS )] ရှိသညဴ်
အေပခအေန (သို့မဟုတ်) ပပည်ပတွေင်ေနထိုင်သူအပဖစ် [Non Resident Foreigner Kyat Account
for Securities (N-KAS ) ]နှငဴ် [Non Resident Foreign Currency Account t for Securities (NFAS )] ရှိသညဴ်အေပခအေနကို အတည်ပပုလက်ခဳပပီဵမှသာ အဝယ်အမှာမျောဵကို ထပ်မဳလက်ခဳနိုင်သည်။

၇။

ပပည်တွေင်ဵ၌ေနထိင
ု ်သူ နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵ သို့မဟုတ် ပပည်ပတွေင်ေနထိင
ု ်သူ နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵသည်

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်စာရင်ဵ

ဖွေင်ဴလှစ်ထာဵပပီဵပဖစ်ေသာ်လည်ဵ

အပခာဵေငွေေချေဵသက်ေသခဳ

လက်မှတ်စာရင်ဵ ထပ်မဳဖွေင်ဴလှစ်လပ
ို ါက အဆိပ
ု ါ နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵသည် လက်ရှိ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳ
လက်မှတ်စာရင်ဵအာဵ ပိတ်သိမ်ဵ၍ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်စာရင်ဵအသစ်သို့ စာရင်ဵလက်ကျေန်
မျောဵအာဵ လွှေ
ဲ ပပာင်ဵရမည်။ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီနှငဴ် ရန်ကုန်စေတာဴအိပ်ချေန်ိ ဵတို့သည်
ရန်ကုန်စေတာဴအပ
ိ ်ချေန်ိ ဵမှ ချေမှတ်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵနည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုငဵ် လိအ
ု ပ်သလို စီမဳေဆာင်
ရွက်ရမည်။
၈။

ေလျှောက်ထာဵသူသည်

နိုငင
် ပဳ ခာဵတိုငဵ် ပပည်ရှိ

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကိုယ်စာဵလှယ်

ပဖစ်ပါက ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်စာရင်ဵ မဖွေင်ဴလှစ်
ေပဵမီ ေအာက်ပါတို့ကို ေသချောေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်(က)

နိုငင
် ပဳ ခာဵတိုင်ဵပပည်ရှိ

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကိုယ်စာဵလှယ်နှငဴ်

ယင်ဵ၏

လုပ်ငန်ဵနှငဴဆ
် က်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူသည် ပမန်မာနိုငင
် ေ
ဳ ငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်
မျောဵ လဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳ၏ စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵ
နှင်ဴ ကိုက်ညီမှုရှိသူပဖစ်ရမည်၊
(ခ)

နိုငင
် ပဳ ခာဵတိုငဵ် ပပည်ရှိ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကိုယ်စာဵလှယ်သည် သက်ဆိုငရ
် ာ
နိုငင
် ဳ၏ ဆက်စပ်အာဏာပိင
ု ် အဖွေဲ့အစည်ဵမျောဵ၏ ကကီဵကကပ်ကွေပ်ကဲမှု ေအာက်တွေင်
ရှိသူပဖစ်ရမည်၊

(ဂ)

သက်ဆိုငရ
် ာ အာဏာပိုငအ
် ဖွေဲ့အစည်ဵမျောဵမှ ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ၎င်ဵ၏ ကိုယ်စာဵ
လှယ်လိုငစ
် င်မတ
ိ ္တူနှင်ဴ ယင်ဵ၏ နိုကတီအဂေလိပ်ဘာသာပပန်အာဵ ရယူရမည်၊

(ဃ)

အဆိပ
ု ါ

ကိုယ်စာဵလှယ်လင
ို စ
် င်မိတ္တူအာဵ

ယင်ဵ၏

နိုကတီအဂေလိပ်ဘာသာပပန်နှင်ဴ

အတူ ေကာ်မရှင်သို့ တင်ပပရမည်။
၉။

ပပည်တွေင်ဵ၌ေနထိင
ု ်သူနှင်ဴ

ပပည်ပတွေင်ေနထိင
ု ်သူ

နိုင်ငပဳ ခာဵသာဵမျောဵအာဵ

တွေဲဖက်စာရင်ဵ

ဖွေငဴ်လှစ်ခွေင်မ
ဴ ပပု။
၁၀။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်

သူမျောဵ စာရင်ဵစတင်ဖွေငဴ်လှစ်သညဴ်အခါ စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နိုငင
် ပဳ ခာဵပိုင်ဆိုင်မှု
ထက် ေကျော်လွေန်သညဴ် ကိစ္စရပ်မျောဵတွေင် မဲေပဵပိုငခ
် ွေငဴ် မရှိေကကာင်ဵ ကကိုတင်အသိေပဵထာဵရမည်။

၁၁။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵလဲလှယ် ေရာင်ဵ

ဝယ်ေရဵနည်ဵဥပေဒ (၆၂) အရ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်အကျေုဵေဆာင်
ိ
အပဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန်
အတွေက် ယင်ဵအာဵခန့်အပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵနှင်ဴဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူမျောဵနှငဴ် စာပဖငဴ်ေရဵသာဵထာဵ
သညဴ် သေဘာတူညီချေက် တစ်ရပ်ရှိရမည်။
၁၂။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည်

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵလဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်

ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ (၁၉) နှငဴ် ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵ လဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ နည်ဵဥပေဒပုဒ်မ
(၆၈) အရ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူအာဵ မျှေတ
ပပီဵ သေဘာရိုဵရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ရန်အတွေက် အချေက်အလက်မျောဵအာဵ စုစည်ဵထာဵရှိရမည်။
အထူဵသပဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏ ဗဟုသုတ၊ အေတွေ့အကကုဳ၊ အဆငဴ်အတန်ဵနှငဴ်
ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှု

ရည်မှန်ဵချေက်မျောဵအေပါ်အေပခခဳ၍

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်မညဴ်

အချေက်အလက်မျောဵကို

စုစည်ဵထာဵရှိရမည်။
၁၃။

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည်

လုပ်ငန်ဵနှင်ဆ
ဴ က်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူမျောဵ၏

တိုင်ကကာဵချေက်မျောဵအာဵ ကိုင်တွေယ်ေပဖရှငဵ် ရန် တာဝန်ရိပ
ှ ုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွေဲ့အစည်ဵ သတ်မှတ်ထာဵရှိ
ရမည်။
၁၄။

ရန်ကုန်စေတာဴအပ
ိ ်ချေန်ိ ဵအေနပဖင်ဴ နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵသည် ယင်ဵ၏စာရင်ဵအာဵ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳ

လက်မှတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အပခာဵတစ်ခုသို့ ေပပာင်ဵလဲေနသည်ဴ အချေန်ိ မှလွေဲ၍ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳ
လက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵမှ ေပဵပို့သည်ဴ သတင်ဵအချေက်အလက်မျောဵအရ မည်သည်ဴနိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵမဆို
ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်စာရင်ဵတစ်ခုသာ ရှိေစရန် ေသချောေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၅။

အမိန့်ေကကာ်ပငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၉) အရ ရန်ကုန်စေတာဴအိပ်ချေန်ိ ဵသည် စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏

နိုင်ငဳပခာဵပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်ဵချေုပ်ရာတွေင်(က)

စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵမှ တင်ပပလာသညဴ် နိုင်ငဳပခာဵပိုင်ဆိုင်မှု ခွေငဴ်ပပုမညဴ်ရာခိုင်နှုန်ဵကို
ေကာ်မရှင်သို့ တင်ပပရမည်၊

(ခ)

စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵမှ အခါအာဵေလျော်စွောတင်ပပလာသညဴ် နိုင်ငဳပခာဵပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်ဵ
အေပပာင်ဵအလဲကို ေကာ်မရှင်သို့ တင်ပပအစီရင်ခဳရမည်၊

(ဂ)

ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵ ထုတ်ေဝသညဴ် ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်သညဴ်ေန့အေပါ်
အေပခခဳ၍ နိုင်ငဳပခာဵပိုင်ဆိုင်မှုကို သတ်မှတ်ရမည်၊

(ဃ)

စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နိုင်ငဳပခာဵပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵထက်
ေကျော်လွေန်သညဴ်ကိစ္စတွေင် ယင်ဵေကျော်လွေန်သညဴ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵကို အစုရှယ်ယာရှင်စာရင်ဵ
မပိတ်မီထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုငရ
် န်အတွေက် လိအ
ု ပ်ေသာအစီအမဳမျောဵပပုလုပ်နိုင်ရန် ေငွေေချေဵ
သက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵနှငဴ် သေဘာတူညီချေက်ပပုလုပ်ထာဵရမည်၊

(င)

စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နိုင်ငဳပခာဵပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵထက်
ေကျော်လွေန်သညဴ်ကိစ္စတွေင်

ယင်ဵေကျော်လွေန်သညဴ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵအတွေက်

မဲေပဵခွေငဴ်ပပုမည်

မဟုတ်ေကကာင်ဵ သေဘာတူညီချေက်ကို စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵနှင်ဴ သေဘာတူညီချေက်
ပပုလုပ်ထာဵရမည်။
၁၆။

ရန်ကုန်စေတာဴအိပ်ချေန်ိ ဵသည် ပပည်တွေင်ဵ၌ေနထိုင်သူနှင်ဴ ပပည်ပတွေင်ေနထိုင်သူ နိုင်ငဳပခာဵသာဵမျောဵ

၏ အစုရှယ်ယာ အေရာင်ဵအဝယ်ပပုလုပ်သည်ဴ အသာဵတင်ပမာဏနှငဴ် ယင်ဵတို့ ပိုငဆ
် ိုင်ထာဵသည်ဴ
စုစုေပါင်ဵအစုရှယ်ယာတန်ဖိုဵအသီဵသီဵကို ေကာ်မရှင်သို့ လစဉ်တင်ပပရမည်။ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳ
လက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဴ သတင်ဵ
အချေက်အလက်မျောဵအာဵ ရန်ကုန်စေတာဴအပ
ိ ်ချေန်ိ ဵသို့ ေပဵပိတ
ု့ င်ပပရမည်။
၁၇။

တရာဵမဝင် နည်ဵလမ်ဵပဖငဴ် ရရှိေသာ ေငွေေကကဵခဝါချေမှုဆိုငရ
် ာ ကိစ္စရပ်မျောဵအတွေက် ေငွေေကကဵ

ခဝါချေမှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵ ဥပေဒ၊ အကကမ်ဵဖက်မှု
ကို ေငွေေကကဵေထာက်ပဳဴမှုဆိုင်ရာပပစ်မှုမျောဵအာဵ တာဵဆီဵနှိမန
် ှင်ဵပခင်ဵနည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ တရာဵမဝင်ေသာ
နည်ဵလမ်ဵပဖငဴ်ရရှိသညဴ် ေငွေေကကဵနှငပ
ဴ် စ္စည်ဵမျောဵ ထိန်ဵချေုပ်ေရဵဥပေဒ၊ တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵပဖငဴ်
ရရှိသညဴ် ေငွေေကကဵနှငပ
ဴ် စ္စည်ဵမျောဵ ထိန်ဵချေုပ်ေရဵနည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ နိုင်ငေ
ဳ တာ်သမ္မတရုဳဵ၏ ေငွေေကကဵခဝါ
ချေမှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဆိုငရ
် ာ ဥပေဒအမိန့်အမှတ်

၄၅/၂၀၁၉၊

ေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ပပန်ထာဵသညဴ်

ညွှန်ကကာဵချေက်အမှတ် (၃/၂၀၁၆)၊ (၁/၂၀၁၉) တို့နှငအ
ဴ် ညီ လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်သွေယ်ေဆာင်ရွက်သူအာဵ
စိစစ်ရမည်ဴအပပင် ပမန်မာနိုငင
် ေ
ဳ ငွေေကကဵဆိုငရ
် ာ စုဳစမ်ဵေထာက်လှမ်ဵေရဵအဖွေဲ့၏ ကကီဵကကပ်မှုကိုခဳယူ
ရမည်။
၁၈။

ေန့စဉ်အစုရှယ်ယာမျောဵ အေရာင်ဵအဝယ်ေဆာင်ရွက်မှုမျောဵနှငဴစ
် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူမျောဵ

သည် ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵလဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဥပေဒ၊ ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်
မျောဵ လဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵနည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ပငာစာနှငဴ် ညွှန်ကကာဵချေက်မျောဵကို တိကျေစွော
လိက
ု ်နာ၍ ေကာ်မရှင်၏ ကကီဵကကပ်မှုကို ခဳယူရမည်။

၁၉။

နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵမျောဵ အစုရှယ်ယာမျောဵအေရာင်ဵအဝယ်ပပုလုပ်ရန်အတွေက် ယင်ဵတို့၏ ရင်ဵနှီဵ

ပမှုပ်နှဳေငွေမျောဵ ပမန်မာနိုင်ငအ
ဳ တွေငဵ် သိ့ု ယူေဆာင်လာပခင်ဵ၊ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုမှပပန်ရေငွေမျောဵ နိုငင
် ပဳ ခာဵသို့
ပပန်လည်ေပဵပို့ပခင်ဵမျောဵ

ေဆာင်ရွက်ရာတွေင်

နိုငင
် ပဳ ခာဵသုဳဵေငွေစီမဳခန့်ခွေဲမှုဥပေဒ၊

ပမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်

ဗဟိုဘဏ်၏ နိုငင
် ပဳ ခာဵသုဳဵေငွေစီမဳခန့်ခွေဲမှု စည်ဵမျေဉ်ဵ၊ ပမန်မာနိုငင
် ေ
ဳ တာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ချေမှတ်ထာဵသညဴ်
စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ၊

ညွှန်ကကာဵချေက်မျောဵကို

တိကျေစွောလိုက်နာ၍

ပမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်ဗဟိုဘဏ်၏

ကကီဵကကပ်မှုကခ
ို ဳယူရမည်။
၂၀။

နိုင်ငဳပခာဵသာဵမျောဵ စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏ အစုရှယ်ယာမျောဵတွေင် ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳရာ၌ ပပည်တွေငဵ်

အခွေန်မျောဵဉီဵစီဵဌာန၏ ဥပေဒ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ ပပည်တွေငဵ် အခွေန်မျောဵဉီဵစီဵဌာန၏
ကကီဵကကပ်ညွှန်ကကာဵမှုကခ
ို ဳယူ၍ အခွေန်ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၂၁။

ေကာ်မရှင်သည် ရန်ကုန်စေတာဴအိပ်ချေန်ိ ဵတွေင် စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏ အစုရှယ်ယာမျောဵ

ေန့စဉ်အေရာင်ဵအဝယ်ပပုလုပ်ရာ၌

နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵမျောဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွေငဴ်ပပုပခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍

လိအ
ု ပ်ေသာ ညွှန်ကကာဵချေက်မျောဵကို အခါအာဵေလျော်စွော ဆက်လက်ထုတ်ပပန်သာွေ ဵမည်ပဖစ်သည်။
၂၂။

ဤညွှန်ကကာဵချေက်သည် ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်ေန့မှ စတင်အကျေုဵသက်
ိ
ေရာက်

ေစရမည်။

(ေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ)
ဥက္ကဋ္ဌ
ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်လုပ်ငန်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မရှင်

စာအမှတ်၊ ေကာ်မရှင်/ေစျေဵကွေက်ကကီဵကကပ်/ ၄၃၃ /၂၀၂၀
ရက်စွေဲ

၊ ၂၀၂၀ ပပညဴခ
် ုနှစ် ၊ မတ်လ ၊

၆

ရက်

ပဖန့်ေဝပခင်ဵ
ရန်ကုန်စေတာဴအပ
ိ ်ချေန်ိ ဵ
စာရင်ဵဝင်ကုမ္ပဏီမျောဵ
ေငွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵ

