
 

Date: 23rd Feb 2022 AYA/ERMC/COMPLIANCE/01/2022 

Revision: 0 Page : 1 of  31 

COMPLIANCE POLICY Approved by BOD 

 

 REVISION HISTORY 

Rev Description of Change Process Owner Approved Date Approved By 

0 Version 0 
Enterprise Risk Management 

& Compliance Department 
23 Feb 2022      BOD 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  

  



 

Date: 23rd Feb 2022 AYA/ERMC/COMPLIANCE/01/2022 

Revision: 0 Page : 2 of  31 

COMPLIANCE POLICY Approved by BOD 

 

Content    Page 

 Introduction - 3 

 Objectives - 4 

 Compliance - 4 

 Compliance Risk - 4 

 Compliance Function of Ayeyarwady Bank - 5 

       Compliance Responsibilities of the Board of Directors - 5 

       Compliance Responsibilities of the Senior Management - 6 

       Compliance Department - 7 

       Independence - 7 

 Chief Compliance Officer - 8 

 Resources - 9 

 Responsibilities of the Compliance Department - 10 

 Identification, Measurement and Assessment of Potential Compliance 

Failure and Compliance Risk 

- 10 

 Compliance Programme 

The Bank’s Internal Audit and Liaison 

Cross-Border Issues 

Outsourcing 

Conclusion 

- 

- 

- 

- 

- 

 

12 

12 

12 

13 

13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Date: 23rd Feb 2022 AYA/ERMC/COMPLIANCE/01/2022 

Revision: 0 Page : 3 of  31 

COMPLIANCE POLICY Approved by BOD 

 

INTRODUCTION 

1. It can be seen that banks that accept deposits from the public are subject to strict 

regulations and supervision intended to protect the savings of the public. In the aftermath 

of economic crisis that impacted the financial sector in many ways, central banks of 

countries that are tasked with the supervision of banks implemented forward-looking 

rules and regulations stage by stage to counter projected risks, with a continuing general 

tendency towards stricter regulations. 

 

2. The bank shall implement effective compliance policies and practices are in place and 

that appropriate corrective action is immediately taken by the management in case of 

compliance failure, to comply with Regulators. 

  

3. An effective and successful compliance policy builds on the foundation of operational 

discipline based on individual honesty and integrity, which begins with the orientation 

and training of bank employees. The working environment should also be conducive to 

cultivating and strengthening the employees’ honesty and integrity. 

 

4. For compliance, the highest level of management should lead by example. Compliance is 

most effective when the Board of Directors and the senior management lead by example 

and cultivate a working environment that stresses high standards of honesty and 

integrity. Compliance concerns all the staff at the bank and should form an integral and 

inseparable part of the every operation and activity of the bank. 

 

5. Like other risks that the bank faces, compliance risk can materialize in the form of 

penalties for compliance failure, substantial financial losses, and damage to the bank’s 

reputation and image. 

 

6. Strict compliance with compliance policies at all levels is called for to consolidate AYA 

Bank’s status as a bank that stresses high standards of honesty and integrity. 
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OBJECTIVES 

7.   The objectives of the compliance policy are: 

(a) To implement the laws, rules, regulations, and standards enacted by the State and the 

banking regulators, as well as market conventions in banking, and the internal code of 

conduct for bank staff; 

(b) To adopt international-standard practices in combating money laundering, terrorism 

financing and the proliferation of weapons of mass destruction. 

(c) To ensure compliance with the internal code of conduct by all the bank staff. 

(d) To implement effective procedures for the management of potential compliance risks. 

 

COMPLIANCE 

8. Banks require high operating standards and should always strive to comply not only 

with the words but also with the spirit of the law. Even when no laws are broken, the 

reputation of a bank can still suffer from negative publicity if it fails to take into 

consideration the impact its actions, which may have on shareholders, customers, bank 

staff and the market. 

 

9. Generally, compliance laws, rules, regulations and standards cover such areas as norms 

of appropriate market conduct, managing conflicts of interest and fair treatment of 

customers together with provisions against money laundering and terrorism financing. 

They may also encompass tax laws relating to how banking products are structured and 

providing advice to customers. 

 

10. Compliance laws, rules and standards stem from various sources, including primary 

legislation, rules and standards issued by legislators and regulators, as well as market 

conventions, practices promoted by organizations in the industry and the banks’ 

internal codes of conduct. 

 

COMPLIANCE RISK 

11.    Compliance risk refers to all acts of commission or omission that may result in penalties 

for failure to abide by laws, rules, regulations and standards established by self-
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regulatory organizations, or in substantial financial losses, and damage to the bank’s 

reputation and image.  

 

12. A bank that knowingly allows customers to make transactions designed to avoid 

regulatory or financial reporting requirements or to evade taxes, or facilitates illegal 

activities, will have higher levels of compliance risk. 

 

13. As with other types of risk, compliance risk should be managed through comprehensive 

identification, measurement, monitoring and control on the basis of sufficient data 

collection. 

 

14. Compliance is the responsibility of not just the staff of Enterprise Risk Management & 

Compliance Department but everyone associated with the bank. In Ayeyarwady Bank, 

Compliance Officers are assigned at every department and branch. Compliance officers 

need to work closely with the Chief Compliance Officer, Enterprise Risk Management & 

Compliance Department and the staff of concerned department and carry out 

compliance functions on the basis of transparency, honesty and integrity. 

 

Compliance Function of Ayeyarwady Bank 

15.    Compliance Responsibilities of the Board of Directors 

(a)    The Board of Directors of the bank is responsible for the supervision of compliance risk 

management. The Board confirms in writing the compliance policy of the bank, and 

sets up a permanent mechanism formally to ensure effective compliance. At least once 

every year, the Board or a committee formed by the Board should evaluate the 

effectiveness of compliance risk management. 

(b)   The compliance policy of the bank will not be effective unless the Board of Directors 

promotes the values of honesty and integrity throughout the organization. Compliance 

with applicable laws, rules and standards needs to be seen as an essential part of 

operations. As with other types of risk, the Board of Directors should take responsibility 

to adopt an appropriate policy to manage compliance failures and compliance risk, 

and provide supervision in the implementation of the policy, including the resolution 
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of compliance issues effectively and quickly with the help of the compliance 

function/department. The Board may delegate the compliance tasks to a Board-level 

committee. 

 

16.   Compliance Responsibilities of the Senior Management 

(a)  The senior management of the bank is responsible for the effective management of 

compliance failure and compliance risk of the bank. 

(b)   The senior management of the bank is responsible for the formulation, communication 

and enforcement of the bank’s compliance policy, as well as reporting management of 

compliance failure and compliance risk to the Board of Directors. 

(c)    The senior management of the bank is responsible for establishing a written compliance 

policy that contains basic principles to be followed by the management and the staff, 

and clearly specifies the key procedures for the identification and management of 

compliance risk at all levels in the bank. For clarity and transparency, a distinction can 

be made between general standards for all the staff on the one hand and rules and 

regulations applicable only to specific groups of staff on the other. As the senior 

management is responsible for the enforcement of the compliance policy, appropriate 

corrective or disciplinary action should immediately be taken in case of any breaches 

of the policy. 

(d)  The senior management should undertake the following with the assistance of the 

compliance function. 

(1) Identify and assess at least once every year the main compliance failures and 

compliance risks that the bank faces, together with the measures to manage them. 

Those measures should deal with any gaps in the management, implementation 

and execution of existing policies and procedures while providing for additional 

measures to address new compliance risks identified through the annual 

assessment of compliance failure and compliance risk. 

(2) Submit a report on the management of compliance failure and compliance risk at 

least once every year to the Board of Directors or to a committee appointed by the 

Board in a way that helps the Board make an informed judgment whether the bank 

is managing compliance risk effectively. 
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(3) Report any significant compliance failures immediately to the Board of Directors or 

to the Board Committee (such as those that can result in significant legal or 

regulatory penalties, material financial loss or reputational damage). 

 

17.  Compliance Department  

 The bank’s senior management is responsible for establishing an effective permanent 

compliance department as part of the compliance policy implementation. 

 

18.    Independence 

(a) The bank’s compliance function / department should be independent. 

(1) As the compliance function / department should have a formal status in the bank, 

Ayeyarwady Bank has one established. There should also be a group compliance 

or head of compliance with overall responsibility for coordinating the bank’s 

management of compliance failure and compliance risk. Care should be taken in 

assigning duties to the compliance function staff, especially the head of 

compliance, to ensure that there is no conflict of interest between compliance 

duties and other duties. The compliance function / department should have the 

necessary information and sufficient staff to carry out its duties. 

(2) The concept of independence does not preclude close cooperation between the 

compliance function / department and the Bank’s various operational functions 

and their staff. In fact, cooperative working relations between the operational and 

compliance functions are necessary for the early identification and management 

of compliance risks. 

(3) The compliance function needs to have a formal status in the bank with appropriate 

standing, authority and independence. It should have 

 The right to access information necessary to carry out its function and the 

responsibility of the bank staff to cooperate by providing such information; 

 The right to investigate possible breaches of the compliance policy and to 

engage external experts for the task if appropriate;  

 The right to disclose and submit its findings freely to the senior management 

and if necessary to the Board of Directors or the Board Committee; 
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 A formal assignment of duties to submit reports to the senior management; and 

 Direct access to the Board of Directors or the Board Committee. 

 

19. Chief Compliance Officer 

(a)  All banks should have an executive-level or senior officer to assume overall responsibility 

for coordinating the identification and management of compliance failure and 

compliance risk as well as to oversee the work of the compliance function staff. 

Compliance officers may work under operational management or regional management, 

but the compliance function / department requires a direct reporting line to the Chief 

Compliance Officer, who works closely with Enterprise Risk Management & Compliance 

Department to undertake compliance duties effectively. 

(b) Chief Compliance Officer should submit to the Board of Directors or to the supervisory 

team regular periodic reports which contain the following (Section 56 of Rules Relating 

to the Anti-Money Laundering Law): 

(1) Suspicious transfers, transactions and involvements 

(2) Activities of the compliance function staff to strengthen the bank’s policies, 

procedures, systems and management measures relating to money-laundering, 

terrorism financing and the results of the independent audit of the anti-money-

laundering and anti-terrorism-financing system 

(3) Results of any field investigation conducted by the Financial Intelligence Unit and the 

regulatory authority 

(4) Measures taken to reduce shortfalls in the bank’s compliance work 

(c)  A Chief Compliance Officer who is also a member of the senior management team should 

not assume direct responsibility for any business line. The Central Bank of Myanmar, 

the Board of Directors and the Financial Intelligence Unit should be informed when a 

Chief Compliance Officer takes up or leaves his/her position, together with reasons for 

leaving if that is the case. 

(d) Conflicts of Interest 

The independence of the Chief Compliance Officer or any other staff member tasked 

with compliance responsibilities may be undermined if they are also tasked with other 

responsibilities that have actual or potential conflicts of interest with their compliance 
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responsibilities. It is best to have the compliance function staff taking responsibility for 

compliance work only. If they need to take on other responsibilities not related to 

compliance, there should not be any potential conflicts of interest between those other 

responsibilities and the compliance function. 

 

(e) Access to information and Staffing 

(1) The compliance function / department should have the right to communicate with 

any staff member and access any file or document under its own arrangement during 

the course of its work. 

(2) The compliance function should be able to undertake its work under its own 

arrangement in any department of the bank that is exposed to compliance failure 

and compliance risk. It should also have the right to investigate all possible breaches 

of compliance policy. It should also have the right to request assistance from the 

experts within the bank (such as legal affairs and internal audit) and to engage 

outside experts for particular tasks if appropriate. 

(3) The compliance function / department should be empowered to report any findings 

on irregularities or potential breaches to the senior management without fear of 

retaliation from or disapproval of the management or other staff members. Although 

the regular reporting line goes through the senior management, compliance function 

/ department should have the right to bypass it and directly communicate with the 

Board of Directors or the Board Committee.  The Board of Directors or the Board 

Committee may also find it useful to hold a meeting at least once a year with the 

compliance function to assess the extent to which the bank is able to manage 

compliance failure and compliance risk effectively. 

 

20. Resources 

(a) The compliance function / department should have sufficient resources to carry out its 

responsibilities. 

(b) To ensure effective management of compliance failure and compliance risk, the 

resources provided to the compliance function should include laws, rules and regulations 

issued by regulators for the respective work areas of compliance officers as well as clear 
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documentation on the bank’s compliance obligations and regular periodic reporting of 

the compliance situation. The compliance function staff should have a sound 

understanding of the applicable laws, rules and standards, as well as their practical 

implications on the operations of the bank. Regular systematic education and training 

should be provided to compliance function staff to enable them to maintain their 

professional technical skills and keep themselves updated on the latest developments 

relating to compliance laws, rules and standards. 

 

21. Responsibilities of the Compliance Department 

(a) The compliance function / department is responsible to assist the senior management 

in the effective control of compliance failure and compliance risk that the bank faces. 

Compliance work is not only the responsibility of the compliance function or its staff, 

but the staff members in various departments may also need to undertake compliance 

duties. 

(b) Advice: The compliance function/department should provide the senior management 

with advice relating to the compliance laws, rules and standards as well as information 

on the latest developments in the field of compliance. 

(c) Guidance and Education: The compliance function (Enterprise Risk Management & 

Compliance Department (ERMC)) shall assist the senior management for the following: 

 Educating staff on compliance issues, providing interaction and responses to staff 

queries related to compliance 

 Compiling and issuing written guidelines for staff relating to the implementation of 

compliance laws, rules and standards in the form of policies, procedures, 

compliance manuals, the bank’s internal codes of conduct, practice guidelines and 

other documents such as real time training manuals 

22.  Identification, Measurement and Assessment of Compliance Failure and Compliance Risk 

(a)   The compliance function / department should be proactive in identifying, documenting 

and assessing the potential compliance failure and compliance risk relating to the 

bank’s operational activities including new products and business practices, proposals 

for new types of businesses or customer relationships or substantial changes in those 
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relationships. To ensure such proactivity, the new product committee should have 

representative from compliance function staff. 

(b) The compliance function should utilize ways to measure potential compliance failure 

and compliance risk (e.g. performance indicators). Through those measurements, 

compliance risk should be assessed. Arrangements should be made to enable the use 

of technology to aggregate and/or filter data into performance indicators that can 

highlight to potential compliance issues (such as an increase in the number of customer 

complaints, irregular trading or payment activities). The compliance function should 

assess the appropriateness of the bank’s compliance procedures and guidelines. Any 

deficiencies that are identified should be followed up immediately and amendments 

proposed if necessary. 

(c)   Monitoring, Testing and Reporting 

(1) The compliance function/department should monitor and test compliance through 

adequate and representative testing. The results of compliance testing should be 

reported to the higher levels in accordance with the bank’s internal risk 

management procedure through the reporting line set up for the compliance 

function/department.  

(2) The Head of Compliance should regularly report compliance issues to the senior 

management. The reports should refer to the assessment of potential compliance 

failure and compliance risk conducted during the reporting period, together with 

changes, if any, in the potential compliance failure and compliance risk on the basis 

of relevant measurements such as performance indicators. Identified breaches 

and/or deficiencies and recommended measures to address them should also be 

included in the report. The format of the reports should be consistent with the 

compliance risk profile and activities of the bank. 

(d) Statutory Responsibilities and Liaison: The compliance function has explicitly specified 

statutory responsibilities (such as undertaking a role in combating money laundering 

and terrorism), which must be fulfilled. It should also liaise with regulatory and 

standard-setting organizations, outside experts and relevant external bodies. 
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23. Compliance Programme: To fulfil its responsibilities, the compliance function / 

department should develop a compliance programme setting out planned activities such 

as implementing and evaluating policies and procedures, assessing potential compliance 

failures and compliance risk, conducting compliance testing, and educating staff 

members on compliance matters. The compliance programme should be risk-based and 

supervised by Head of Compliance to ensure appropriate coverage for various 

operational activities and coordination among risk management functions. 

 

24. The Bank’s Internal Audit and Liaison 

(a) The scope and coverage of the compliance function’s work should be reviewed 

periodically by the bank’s internal audit.  

(b) Potential compliance failures and compliance risk should be incorporated into the risk 

assessment methodology of the bank’s internal audit. An audit programme that covers 

a sufficient and effective compliance function should be deployed, including the testing 

of controls commensurate with the identified levels of failures and risk. The compliance 

function should be kept separate from the audit function in order to allow an 

independent review of the compliance function. The audit function should however 

inform the Head of Compliance of any audit findings that are relevant to compliance. 

 

25. Cross-Border Issues 

(a)  The Ayeyarwady Bank should comply with all applicable laws and regulations in each 

of the jurisdictions where it operates. The structure and duties of the compliance 

function / department should be consistent with local laws and regulations. 

(b)  The Ayeyarwady Bank may operate internationally through local subsidiary banks and 

bank branches or set up operations in other jurisdictions without opening branch 

offices. Different jurisdictions may have different legal and regulatory requirements and 

the requirements may also vary depending on the type of business and the structure of 

the branch office in a particular jurisdiction. 

(c)  If the Ayeyarwady Bank chooses to operate in a particular jurisdiction, the local laws 

and rules must be complied with. For example, operations through a subsidiary bank 

must be in line with the laws and regulations of the host jurisdiction. Some jurisdictions 
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have special requirements for branches of foreign banks. Local operations should 

ensure that individuals with local knowledge and expertise are deployed to fulfill 

specific local compliance responsibilities in cooperation with the other risk 

management functions in the bank, under the supervision of the Head of Compliance. 

(d) The Ayeyarwady Bank may choose to operate in particular jurisdictions for various 

legitimate reasons. However, procedures for the identification and assessment of the 

increased reputational risk and potential losses for the bank will need to be in place 

before any products or activities that would not be permitted in the jurisdiction where 

the bank is based are offered or conducted in some other jurisdiction,. 

 

26. Outsourcing 

(a) Compliance should be a core activity of risk management of the bank. Specific tasks of 

the compliance function may be outsourced but they should be carried out under the 

appropriate supervision of the Head of Compliance. 

(b) It should be ensured that the outsourcing arrangements do not obstruct the effective 

supervision of Ayeyarwady Bank by management. Regardless of the extent to which 

various tasks of the compliance function are outsourced, the Board of Directors and the 

senior management remain responsible for the compliance by the Bank with all 

applicable laws, regulations and standards. 

 

Conclusion 

27. This compliance policy is a framework for reference subject to revision and supplement 

as required on the basis of regular annual reviews, regulatory requirements and 

legislative amendments in laws and rules, in order to implement real-time compliance. 
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အက  ြောင ်းအ ရြော 

နဒိါန ်း 

 

- 

စာမျကန် ာ 

၁၅ 

ရည ရွယ ချက  - ၁၆ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက မှု - ၁၆ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်း ိိုင ရာ   ို်းရှု  ်းနိိုင ဆ ခ - ၁၇ 

ဧရာဝတဘီဏ ၏ လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်းလိုပ ငန ်း ဆ ာင ရွက  ခင ်း - ၁၈ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်းအတကွ  ဒါရိိုက တာအဖွ ွဲ့၏ တာဝန မျာ်း - ၁၈ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်းအတကွ  အ င   မင  စီမ ခန   ခွ မှု အပိိုင ်း၏ တာဝန မျာ်း - ၁၉ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်းလိုပ ငန ်းစဉ် အဆကာင အထည ဆဖာ မည   အစီအမ ဌာန - ၂၁ 

သ်ီး ခာ်းလတွ လပ မှု - ၂၁ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်း ိိုင ရာ အရာရ ိချျုပ  - ၂၂ 

အရင ်းအ မစ မျာ်း - ၂၅ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်းလိုပ ငန ်းဆ ာင ရွက သ၏ူ တာဝန မျာ်း - ၂၆ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်း ပျက ကကွ မှုန င     ို်းရှု  ်းနိိုင ဆ ခကိိုဆဖာ ထိုတ  ခင ်း၊ တိိုင ်းတာ ခင ်း န င   

စိစစ အက  ဖတ  ခင ်း 

 

- 

 

၂၆ 

လိိုက နာဆ ာင ရွက ဆရ်းလိုပ ငန ်းအစအီစဉ် 

ဘဏ တငွ ်းစာရင ်းစစ ဆ ်း ခင ်းန င    က စပ မှု 

နယ စပ  ဖတ ဆကျာ  ကစိစရပ မျာ်း 

 ပင ပသိို   လိုပ ငန ်းအပ န   ခင ်း 

နဂိ ို်း 

- 

- 

- 

- 

- 

 

၂၉ 

၂၉ 

၃၀ 

၃၁ 

၃၁ 
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နိဒါန ်း 

၁။ အ မ ော ျားပြည်သူ၏ အ ြ်င ငွေ မ ော ျားက ို လက်ခံ ပြ ျား လိုြ် င န်ျားင ော င်ရွက်သည ် ဘဏ် မ ော ျားက ို အ မ ော ျား 

ပြည်သူတ ိုို့၏ အ ြ်န ံင ငွေငက ကျားမ ော ျား က ို ကော ကွေယ်ငစော င ်ငရ ော က်ငသော အ ော ျားပြင ်  တ င်ျားက ကြ်င သော  စည်ျားမ ဉ် ျား 

စည်ျားကမ် ျားမ ော ျားပ ြင ် ကကြ် မတ်ကက ျားက ကြ်လ က်ရ  သည် က ို ငတွေွေ့ ပမင်န ို င်ြါသည် ။ စ ျားြွေောျားငရ ျားက ြ်မ ော ျား  

က ငရော က်ပြ ျား င ငွေငရျားင က ကျားငရ ျားကဏ္ဍတွေင်  လှုြ်ခတမ်ှုမ ော ျားစွေော  ပြစ်ငြေါ်ခ  ပ ြ ျားငနော က် ဘဏ်မ ော ျားက ို  

ကက ျား ကကြ်ရ သည ် န ိုင် ငံ  ဗ ဟ ိုဘဏ်မ ော ျားသ ည ်  ံိုျားရံှု ျား န ိုင်ငပခရ  သည် မ ော ျားက ို ကက ြို တင်မ န်ျား ပြ ျား အ ငပမော ်  

အ ပမင်ရ  ငသော  စည် ျားမ ဉ်ျားစ ညျ်ားကမ် ျားမ ော ျား က ို တစ် င ် ပ ြ ျားတစ် င ် ခ မ တ်ကော  င  ော င်ရွက်လ က်  ရ  သည် က ို  

ငတွေွေ့ပမင်န ို င်ပြ ျား  က်လ က်ပ ြ ျားလည်ျား  တင် ျားကက ြ်လော န ိုင်သည ် အ လော ျားအ လော မ ော ျားရ  ငန   ပြစ်ြါသည။် 

၂။ ထ ိုို့ငကကော င ် ဘဏ်မ ော ျားအ င နပြင ်  ထ ငရော က်ငသော  လ ို က်နော င ော င်ရွက်ငရျားမူဝါဒ မ ော ျားန င ် လိုြ်ထံို ျား 

လိုြ်နည်ျားမ ော ျား  ခ မ တ်င  ော င်ရွက်လ က်ရ  ငကကော င် ျား၊  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ရ န် ြ က်ကွေ က်မှုမ ော ျား က ို  

ငြော ်ထိုတ်ရရ  လျှင် စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားမ  သင ်တ င ်င လ ော က်ြတ်ငသော  ပြ င်  င်မှုမ ော ျားက ို ခ  က်ခ င် ျား  

လိုြ်င ော င်ပခင်ျားပ ြင ် ဘ ဏ်လိုြ်ငန်ျားက က ျားက ကြ်သူ မ ော ျား ၏ ငက နြ်လက်ခံ မှုရရ  င ရျား င ော င်ရွက်ရန်လ ိုအ ြ်  

ြါသည။်  

၃။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော မူဝါဒ ထ ငရော က်ငအ ော င်ပမ င်န ိုင်ငရ ျားအ တွေက် အ င ပ ခခံအ ို တ်ပမစ် မ ော  

ဘဏ်ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား က ို စ တင်ငလ က င ်ငြ ျားစဉ ်ကြင်  ရ ို ျားသော ျားငပ ြော င ်မတ်မှုန င ်  က င ်ဝတ်သ ကခော ရ  မှု က ို  

အ ငပခခံငသော  စည်ျားကမ်ျား လ ိုက်နော မှုရ  ငရျားြင် ပြစ်ြါ သည။်  လိုြ်ငန်ျားခွေ င်အ တွေ င်ျားတွေ င်လည်ျား  ဝန်ထမ်ျား  

မ ော ျားသည်  အ င်အ ော ျားငကော င်ျား ငသော  ရ ို ျားသော ျားင ပြော င ်မတ်မှု န င ် က င ်ဝတ် သ ကခော ရ  မှု စံနှု န်ျားမ ော ျားက ို  သ င်ယူန ိုင်ရ  

ငြမည်။ 

၄ ။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားက ို  ရော ထူျားတော ဝန်အ ပမင ် ံိုျားမ စ၍ စံနမူနော ပြ လို ြ်င ော င်ရမည ်

ပြစ်ြါသည။်  ဒါရ ို က်တောအ ြွေ ွေ့န င ် အ  င ်ပမ င ်စ မံခနို့ခ်ွေ မှုအ ြ ိုင်ျားက  စံနမူ နော ပ ြ ဦျားစ ျားဦျား င ော င်ပြြို ပြ ျား  

ရ ိုျားသော ျားင ပြော င ်မတ်မှုန င ်  က င ်ဝတ် သ ကခော ရ  မှုစံ နှုန်ျား မ ော ျားက ို အ ငလျားအ နက်ပြြို ငသော  လိုြ်ငန်ျား  

ြတ်ဝန်ျားက င်က ို ြန်တ ျား ငြျားပခ င်ျားပ ြင ် သော  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန်ျား သည ် အ ထ ငရော က် ံိုျား  

ပြစ်ြါမည်။  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရ ျားသည်  ဘဏ်ဝန် ထမ်ျားအ ော ျားလံိုျားန င ် သက်  ို င်ပြ ျား ဘဏ်၏ လိုြ်ငန် ျား  

င ော င်တောတ ိုင်ျားတွေင် ခွေ ထို တ်၍မရငသော  တစ်ငြါင်ျား တစ်စညျ်ားထ  ြါဝင် သ ည ် အ စ တ်အြ ိုင်ျား ပြစ်ရြါမည်။ 

၅။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေက် မှုငက ကော င ်  ံိုျားရံှု ျား န ိုင်ငပခ (Compliance Risk) သည်  

အ ပခော ျားငသော ဘဏ်၏  ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခမ ောျားနည် ျားတူ  လ ိုက်နော ရန်ြ က်ကွေ က် ပခင်ျားင ကကော င ် အ ငရ ျားယူ  

အ ပြစ်ငြျားခံရပခ င်ျား၊  ငငွေင က ကျားအ ငပမော က်အ မ ော ျား ံိုျားရံှုျားပ ခင်ျား၊  ဘဏ်၏န ော မည်င ကော င်ျား က ို  ထ ခ ိုက် ငစပြ ျား 

ြံိုရ ြ်ြ က် ပြော ျားငစပခ င်ျားမ ော ျား ပ ြစ်ြွေော ျားငစန ိုင်ြါသည် ။ 
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၆ ။ သ ိုို့ပြစ်ြါ၍  ဧရော ဝတ ဘ ဏ်က ို ရ ိုျားသော ျား ငပြော င ်မ တ်မှုန င ်  က င ်ဝတ်သ ကခ ော ရ  မှုစံနှုန်ျားမ ော ျားက ို 

အ ငလျားအ နက်ပြြို သည ်ဘ ဏ်အ ပြစ် ရြတ်ည်န ို င်ငစရန်၊  ဘဏ်ရ  အ င ်အတန်ျားအ ော ျားလံိုျားသ ည်  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်မှု  ိုင်ရော မူဝါဒမ ော ျားက ို တ က စွေ ော လ ိုက်နော ပခင်ျားပြ င ် ြူ ျားငြ ါင်ျားင ော င်ရွက်က ကငစလ ို  

ြါသည။် 

 

ရည ရွယ ချ   

၇ ။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်မှု  ိုင်ရော မူဝါဒက ို ထိုတ်ပြန်ရပခ င်ျား ၏ ရညရ်ွယ်ခ က်မ ော ျား မ ော-  

(က) န ိုင်ငံငတော ်န င ် ဘဏ်လိုြ်ငန် ျားကက ျားက ကြ်သူမ  ော ျားက  သတ်မ တပ်ြဌောန ်ျားထော ျားင သ ော ဥြငဒမ ော ျား၊  

နည်ျားဥြင ဒမ ော ျား၊  စည်ျားမ ညျ်ားစည်ျားကမ်ျား မ ော ျားန င ် စံ နှုန်ျားမ ော ျား၊  ဘဏ်လိုြ်ငန် ျား င ျားကွေက် ထံို ျားစံ 

လိုြ်ရ ိုျားလိုြ်စဉ်မ ော ျား၊  ဘဏ်ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား လ ိုက်နော ရမည ် ဘ ဏ်တွေင်ျားက  င ်ဝတ်မ  ော ျားက ို 

သတ်မ တပ်ြဌောန ်ျားထော ျား သ ည ်အ တ ိုင်ျား  အ င ကော င်အ ထည်ငြော ် လိုြ်င ော င်ကကငစ ရန်၊ 

(ခ)  ငငွေငက ကျားခဝါခ  မှုတ ို က်ြ က် ငရျား၊  အ ကကမ် ျားြက်မှု က ို  ငငွေငက ကျားငထော က်ြံ မှု တ ိုက်ြ က် ငရျားန င ်  

အ ြ က်စွေမ်ျားအ ော ျားက က ျားမော ျား သ ည ် လက်န က်မ ော ျားပြနို့်န ံို့ ပ ခင်ျားမ  ကော ကွေယ်တော ျား  ျား ငရျား က  သ ိုို့င သ ော  

က စစရြမ် ော ျားတွေင်  န ိုင် ငံတကော အ  င ်န င ်အည လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငစရန်၊ 

(ဂ)  ဘဏ်တွေင်ျားခ မ တ်ထော ျားငသ ော  )Code of Conduct) က င ်ဝ တ်  ိုင်ရော မူ ဝါဒမ ော ျားအ တ ိုင်ျား  

ဘဏ်ဝန်ထမ်ျားအ ော ျားလံိုျား လ ို က်နော င ော င်ရွက်မှုရ  ငကကော င်ျား ငသခ ော ငစရန်၊ 

(ဃ)  ပြစ်ငြေါ်လော န ိုင်ငသော  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်မှု  ိုင်ရော  ံိုျားရံှုျားန ို င်ငပခမ ော ျားက ို ထ ငရော က်စွေော  

ထ မ်ျားခ ြိုြ်န ို င်ရန် လ ို က်နော င ော င်ရွက်ရမည ် စ မခံနို့်ခွေ မှုလိုြ်ငန် ျား စဉ ်မ ော ျား ခ မ တ်  

အ ငကော င်အ ထည်ငြော ်ရန်၊ 

 

လိို  နာက ြောင ရွ  မှု (Compliance) 

၈။ ဘဏ်  ိုသညမ် ော လိုြ် ငန်ျားင ော င်ရွက်ရော တွေင်  စံနှုန်ျားမ ော ျား ပမင ်မော ျားစွေော ထော ျားရ  င ော င်ရွက်ပြ ျား 

ဥြငဒပ ြဌောန ်ျားခ က်ြါစော သ ော ျားက ိုသော မက  ဥြင ဒသ ငဘော သွေော ျားက ိုြါ  လ ိုက်န ော ရန် အ မ ပဲဲ တငစ  

ကက ြို ျားြမ် ျားရြါမည်။  ရ ယ် ယော ရ င်မ ော ျား၊  ဘဏ်န င ် က်သွေယ်င ော င်ရွက်သူ မ ော ျား၊  ဘဏ်ဝန်ထမ်ျားမ  ော ျားန င ်  

င ျားကွေက်အ ငြေါ် ဘဏ်၏ လိုြ်င ော င်ခ က်မ ော ျားက  မည်သ ိုို့ သက်ငရော က် မှုရ  မညက် ို ထည ် သွေ င် ျား  
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စဉ ်ျားစော ျားပခင်ျား မပြ ြိုလျှ င်  ဥြင ဒခ  ြို ျားငြော က်မှု မရ  သည ်တ ိုင်  မ င ကော င်ျားသတ င်ျား ပြင ်လူ သ မ ော ျားပြ ျား 

ဘဏ်၏ငကော င်ျားင သော ဂိုဏ ်သတင်ျား က ို ထ ခ ို က်ြ က် ပြော ျားငစန ိုင်ြါသည် ။ 

၉။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ရမည ် ဥြငဒမ ော ျား၊  နည် ျားဥြ ငဒမ ော ျား ၊  စည်ျားမ ဉ်ျားစည် ျားက မ်ျားမ ော ျားန င ် စံနှုန်ျားမ  ော ျားမ ော 

ငယဘူယ အော ျားပြင ်  င ျားကွေက်အ တွေ င်ျား ပြြိုမူလိုြ်င ော င်ြံို  ိုင်ရော  သင ်တင ် င လ ော က်ြတ် သည ်  

စံနှုန်ျားမ ော ျားက ိုလ ိုက်နော ပခ င်ျား၊  အ က  ြို ျားစ ျားြွေောျား ခ င်ျား  နိ်ု့က င်ပခင် ျားက ို  ဂ ရိုပြြို ပခင် ျား၊  ဘဏ်န င ်  

 က်သွေယ်င ော င်ရွက်သူမ  ော ျားက ို မျှတစွေော  က် ံပခင် ျားတ ိုို့အ တွေက် ခ မ တ်ထော ျားပ ခင်ျားမ ော ျား ပြစ်က ကြါသည် ။ 

ငငွေငက ကျားခဝါခ  မှုန င ် အ ကကမ်ျားြ က်မှုအ တွေက်င ငွေင ကကျားငထော က်ြံ မှုက ို  တော ျား  ျားငရျားက  သ ိုို့ငသော  

နယ်ြယ်မ ော ျားြါဝင်ငလ ရ  ပြ ျား ၊  ဘဏ်မ င ော င်ရွက်ငြျား သည ်  ငငွေင က ကျားစ မခံနို့်ခွေ မှုအစ အ မံန င ်  

ဝန်င ော င်မှုမ ော ျား (Banking Products) စ စဉ်င ောင်ရွက်ြံို၊ ဘဏ်န င ် က် သွေ ယ်င ော င်ရွက်သူမ ော ျားက ို  

အ ကကံဉော ဏ်ငြျားပခင် ျားတ ိုို့န င ်  အ က ံြိုျားဝ င်သည ်အ ခွေန်ဥြင ဒမ ော ျားအ ထ ထည ်သွေင် ျားထော ျားငလ ရ  ြါသည။် 

၁၀။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ရမည ်ဥြငဒမ ော ျား၊  စဉ ်ျားမ ဉ်ျားစ ညျ်ား ကမ်ျားမ  ဲော ဲျားန င ်စံနှုန်ျား မ ော ျားမ ော  အ ရင်ျားအ ပမ စ်  

အ မ  ြိုျားမ  ြိုျားမ  ထွေက်င ြ ေါ်လော ပခင်ျားပြစ်ပ ြ ျား၊  ဥ ြငဒပြ ြိုသူမ  ော ျားန င ်က က ျား ကကြ် သူမ ော ျားကထိုတ် ပြန်သည ်  

အ ရင်ျားခံပြြိုရ မည ်ဥြင ဒမ ော ျား ၊  စည်ျားမ ဉ်ျားစည် ျားက မ်ျားမ ော ျား န င ်စံနှုန်ျားမ ော ျား၊  င ျားကွေ က် ထံိုျားစံလိုြ်ရ ိုျားလိုြ်စဉ်မ ော ျား ၊  

လိုြ်ငန်ျားစိုအ ြွေ ွေ့အ စည်ျားမ ော ျား က အ ော ျားငြျားပမြှ င ် တင် သ ည ်က င ်ထံို ျားမ ော ျား၊  ဘဏ်ဝ န်ထမ်ျားမ ော ျားလ ိုက်နော ရမ ည ်  

ဘဏ်တွေင်ျား က င ်ဝတ်မ ော ျားြါ ဝင်ြါသည။် 

 

လိို  နာက ြောင ရွ  ကရ်း ိိုင ရြော   ို်းရ ှု်းနိိုင က ခ  (Compliance Risk) 

၁၁။ ဥြငဒမ ော ျား၊  နည် ျားဥြင ဒ မ ော ျား၊  စည်ျားမ ဉ်ျား မ ော ျား၊  က ိုယတ် ိုင်လ ိုက်နော ရန်သတ် မ တ်ထော ျားသည ် 

ထ န်ျားငက ော င် ျားသည ်အ ြွေ ွေ့အ စည်ျားစံနှုန်ျားမ ော ျား၊  ဘ ဏ်လိုြ်ငန်ျားင ော င်ရွက်မှုန င ် အ က  ံြိုျားဝင်င သော  

က င ်ဝတ် မ ော ျားက ို လ ို က်နော ရန်ြ က်ကွေ က်ပခင် ျားငက ကော င ် ဥြငဒစ ညျ်ားမ ဉ်ျားမ ော ျားအ ရ အ ငရျား ယူ  

အ ပြစ်ငြျားခံရပခ င်ျား၊  ငငွေငက ကျားအ ငပမော က်အ မ ော ျား  ံိုျားရံှုျားပခ င်ျား၊  ဘဏ် ၏ငကော င်ျားသ တင်ျား ြံိုရ ြ်က ို  

ထ ခ ိုက်ငစပခင်ျား မ ော ျားပြစ် ငစ န ိုင်သည ် လ ိုက်နော င  ော င်ရွက်ရန်ြ က်ကွေ က်မှု၊  တော ျားပမစ်ခ က်မ  ော ျားက ို  

လိုြ်င ော င်မှု အ ော ျားလံိုျားက ို  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော   ံိုျားရံှုျားန ို င်ငပခ ဟို သတ် မ တ်ြါသည။် 

၁၂။ ဘဏ်န င ် က်သွေယ်င ော င် ရွက်သူမ ော ျား က စ ညျ်ားမ ဉ်ျားထ န် ျားခ ြိုြ် ငရျား (သ ိုို့မဟိုတ် )

ငငွေငက ကျားအ စ ရင်ခံတ င်ပြင ရျားသတ်မ တခ် က်မ ဲော ဲ ျားက ို  ငရ ော င်ရ ော ျားပခ င်ျား၊  အ ခွေန်ငရ ော င်ပခင်ျားတ ိုို့အ တွေ က်  

အ သံိုျားပြ ြိုရန်ရည်ရယွ်သည ်  ငငွေငြျား ငငွေယူလိုြင် ော င်မှု မ ော ျားက ို ဘဏ်က သ လ က်န င ် လိုြ်င ော င်ငြ ျားလျှ င်  
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(သ ိုို့မဟိုတ်  )ဥြင ဒန င ်မ ည ညွေတင်သော  ပြ ြိုမူင ော င် ရွက်မှုမ ော ျားက ို  လွေယ်ကူငခ  ော ငမွေွေ့ငစရန် ကူ ည ြံ ြ ိုျားလျှ င်  

ဘဏ်အ ငနပြင ် လ ို က်နော င ော င် ရွက်ငရျား  ိုင်ရော   ံိုျားရံှု ျားန ိုင်ငပခ မ ော ျားပြော ျား မ ည်ပြစ်ြါ သည။် 

၁၃။ အ ပခော ျားငသော  ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခမ ော ျားနည်ျားတူ လ ို က် နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော  ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခက ို  

ထ န်ျားခ ြိုြ်န ိုင် ငရျားအ တွေက်၊   ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခအ ော ျား ပြည ် စံိုစွေော သတ်မ တင်ြော ်ထိုတ်ပခင်ျား  )Comprehensive 

Identification)၊  တ ိုင်ျားတ ော စစ်င ျားပခင်ျား )Measurement)၊  ငစော င ်ကကြ်က ကည ် ရ  ှူပခင်ျား )Monitoring)၊  

ထ န်ျားခ ြိုြ်  ကွေြ် က ပခ င်ျား  )Control) မ ော ျားက ို  ပြ ည ်စံိုငသော သတင် ျားအ ခ က်အ လက်မ ော ျားရယူ၍  

င ော င်ရွက်သွေော ျားရန် ပြစ် ြါသည။် 

၁၄။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားသ ည ် လ ိုက်နော င ော င်ရွက် ငရျား  ိုင်ရော လိုြ်ငန်ျား က ို တော ဝန်ယူသည ် 

(Enterprise Risk Management) ဌော နမ  ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား၏ တော ဝန်မျှ သော မဟို တ်ဘ  အ ြွေ ွေ့အ စည်ျား၏  

အ ဝန်ျားအ ဝ ိုင်ျားတွေင်ရ  သူအ ော ျားလံိုျား ြါဝ င်င ော င်ရွက်ရန် လ ိုအ ြ်ြါသည။် ထ ိုို့င ကကော င ် ဧရော ဝတ ဘဏ်တွေ င်  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော အ ရော ရ   (Compliance Officer) မ ော ျားက ို ဌော န တ ိုင်ျား၊  ဘဏ်ခွေ တ ို င်ျားတွေ င်  

ခနို့်အြ်တောဝ န်ငြျားထော ျားပြ ျားပ ြစ်ြါသည။် လ ိုက် နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော  အ ရော ရ  မ ော ျားသ ည်  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော အ ရော ရ  ခ ြိုြ်၊ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန်ျား က ို တော ဝန်ယူသ ည ်  

)Enterprise Risk Management) ဌော နန င ် ဌော နဝန် ထမ်ျားမ ော ျားန င ်  န ျားန ျားက ြ်ကြ်  ြူျားတွေ လိုြ် င ော င်ကကရန်  

လ ိုအ ြ်ပြ ျား ြွေင ်လ င်ျားပ မင်သော မှု၊ ရ ိုျားသော ျားမှု၊ က င ်ဝတ် သ ကခော ရ  မှု အ ငပခခံတ ိုို့ပြ င ်  

င ော င်ရွက်သွေော ျားကကရ မည်ပ ြစ်ြါသည။် 

 

ဧရြောဝတဘီဏ ၏ လိို  နာ က ြောင ရွ  ကရ်းလိုပ ငန ်းက ြောင ရွ   ခင ်း )Compliance Function) 

၁၅။ လိို  နာက ြောင ရွ  ကရ်း (Compliance) အတွ   ဒါ ရိို  တြောအ ဖွ ွဲ့၏ တြောဝန မျြော်း 

(က)  ဘဏ်၏ ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့သည် ဘဏ်တွေင် လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားြ က် ကွေက် မှုန င ် ံိုျားရံှု ျားန ိုင် င ပ ခ 

(Compliance risk) ထ န်ျား ခ ြိုြ်ပခ င်ျားက ို ကက ျားကက ြ်ရန် တော ဝန်ရ  သည။် ဒါရ ိုက်တော အ ြွေ ွေ့သည် ဘဏ်၏ 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား မူဝါဒ (Compliance policy) က ို အ တည်ပြြို ငြ ျားရ မည်။ တရော ျားဝင် 

စော ထိုတ်၍ စည်ျားမ ဉ်ျားလ ို က်နော  ငရျား ထ  ငရော က်စွေော င ော င်ရွက်ရန် အ ပမ တမ်ျားအ စ အ မံတစ်ရြက် ို 

တည် ငထော င်ရမည။် အ နည်ျား ံိုျား တစ်န စ်လျှ င် တစ်ကက မ် ဒါရ ိုက် တော အ ြွေ ွေ့ကပြစ် ငစ၊ 

ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့က ြွေ ွေ့စညျ်ား ငြ ျား ငသော ငကော ်မတ တစ်ရြ်က ပြစ် ငစ ဘဏ်အ  ငနပြ င ် 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေက် မှုန င ် ံိုျား ရံှုျားန ိုင် ငပခ (Compliance risk) က ို ထ  ငရော က်စွေော 

ထ န်ျားခ ြိုြ်န ိုင် သည ် အ တ ိုင်ျား အ တော က ို စ စစ်အ က ပြတ်ရ မည်။ 
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(ခ)  ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့သည် ဘ ဏ်အ ြွေ ွေ့အ စည်ျားတစ်ရြ်လံိုျားတွေင် ရ ိုျားသော ျား ငပြော င ် မတ်မှုန င ် က င ်ဝတ်ခ ိုင်မောမှု 

တန်ြ ိုျားမ ော ျား က ို အ ော ျားငြျားအ ော ျား ငပမြှောက်မပြ ြိုြါက ဘဏ်၏ လ ိုက်နော  င ောင်ရွက်ငရ ျား မူဝါဒ 

(Compliance policy) သည ် ထ  ငရော က်မှုရ  မညမ်ဟိုတြ်ါ။ အ က ံြိုျားဝ င် ငသော ဥြ ငဒမ ော ျား၊ 

စည်ျားမ ဉ်ျားစည် ျားက မ်ျားမ ော ျားန င ် စံနှုန်ျားမ ော ျား က ို လ ိုက်နော  ငရျားမ ော မရ  မပြစ် လ ိုအ ြ် ငသော 

နည်ျားလမ်ျားတစ်ရြ်အ ပြစ် ရှုပမင်ရြါမည် ။ လ ိုက်နော  င ော င်ရက်ွငရျားြ က်ကွေ က်မှုန င ်  

 ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခသည် အ ပခော ျားငသော  ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခ အ မ  ြိုျားအ စော ျားမ ော ျား က  သ ိုို့ ြင် ဘဏ် က 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေက် မှု န င ် ံိုျားရံှု ျားန ိုင် င ပ ခ (Compliance risk) က ို ထ န်ျားခ ြိုြ်ရန် 

သင ် ငတော ် ငသော မူဝါဒ ခ မ တ်က င ် သံိုျားန ို င် ငရျား ဒါရ ိုက် တော အ ြွေ ွေ့က တော ဝန်ယ ူ င ော င်ရွက်ရြါမည်။ 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားက စစရြမ် ော ျားက ို လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားတော ဝန်ယူ င ော င်ရွက်  သူမ ော ျား၏ 

အ ကူအ ည ပြင ် အ  င ်ပမင ် စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျား က ထ  ငရော က်လ င်ပမန်စွေော ငပြရ င်ျားန ို င် ငရျား 

စ စဉ် င ော င်ရွက်ပခင်ျား အ ြါအ ဝင် မူဝါဒ အ  ငကော င်အ ထည် ငြော ် ပခင်ျားက ို ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့က 

ကက ျား ကကြ်ရ ြါမည်။ ဒါရ ို က်တောအ ြွေ ွေ့သည် ဤလိုြ်ငန်ျားတော ဝန် မ ော ျား က ို သင ် ငတော ် ငသော 

ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့အ  င ် ငကော ်မတ သ ိုို့လည်ျား တော ဝန်လ  အ ြ် င ော င်ရွက် ငစန ိုင်ြါသ ည။် 

 

၁၆။ လိို  နာက ြောင ရွ  ကရ်း (Compliance) အတွ   အ င   မင  စီမ ခန  ခွ မှုအပိိုင ်း၏ တြောဝန မျြော်း 

(က)  ဘဏ်၏ အ  င ်ပမင ် စ မံ ခနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားသည် ဘဏ်၏ လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားြ က် ကွေက်မှုန င ်  

 ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခ (Compliance Risk) က ို ထ  ငရော က်စွေော ထ န်ျားခ ြိုြ်ရန် တော ဝန်ရ  သည။် 

(ခ)  ဘဏ်၏ အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့် ခွေ မှုအ ြ ိုင်ျားသည် ဘဏ်၏ လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား မူ ဝါဒ (Compliance 

Policy) က ို ခ မ တ်၍  က်သွေယ် ငပြော   ိုရန်လည်ျား ငကော င်ျား၊ လ ိုက်နော  ငစရန်လည်ျား ငကော င်ျား၊ ဘဏ်၏ 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား ြ က်ကွေ က်မှုန င ် ံို ျားရံှုျားန ို င်ငပ ခ (Compliance Risk) ထ န်ျားခ ြိုြ်ပခ င်ျား က ို 

ဒါရ ိုက်တောမ ော ျားအ ြွေ ွေ့သ ိုို့ အ စ ရင်ခံတင်ပြရန်လည် ျား င ကော င်ျား တော ဝန်ရ  သည။် 

(ဂ)  ဘဏ်၏ အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့ခ်ွေ မှုအ ြ ိုင်ျားသည် စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားန င ် ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား လ ိုက်နော ရမ ည ် 

အ  ငပခခံမူမ ော ျား ြါဝင်ပြ ျား ဘဏ်အ ြွေ ွေ့အ စည်ျား အ  င ်အော ျားလံိုျားတွေင် လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား  

ြ က်ကွေ က်မှုန င ် ံို ျားရံှုျားန ို င် ငပ ခ (Compliance Risk) မ ော ျားက ို ငြော ်ထိုတ်၍ ထ န်ျားခ ြို ြ်န ိုင်မည ် အ ဓ က 

လိုြ်ငန်ျားစဉ ်မ ော ျားက ို ရ င်ျားလင်ျား ငြော ်ပ ြထော ျား ငသော စော ပြင ် ငရျား သော ျားပြ ြိုစိုထော ျားသည ် 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား မူဝါဒ (Compliance Policy) က ို ခ မ တ်ရန ် တော ဝန်ရ  သည။် 

ရ င်ျားလင် ျား ငစရန်န င ် ထင်သ ော ပမင်သော  ရ   ငစရန် ဝန်ထမ်ျားအ ော ျားလံိုျားအ တွေက် ငယဘိုယ  စံနှုန်ျားမ ော ျားန င ် 

ဝန်ထမ်ျားအ ိုြစ်ို အ သ ျား သ ျားန င ်သော သက်  ိုင် ငသော စည်ျားမ ဉ်ျားစည် ျားက မ်ျားမ ော ျား က ို ခွေ ပခော ျား ငြော ်ပြရမည် ။  
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အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့ခ်ွေ မှုအ ြ ိုင် ျား သည် လ ိုက်နော  င ော င်ရက်ွငရျားမူဝါဒ (Compliance Policy) က ို 

လ ိုက်နော  ငစရန် တော ဝန်ရ  ပခင်ျား ငက ကော င ် ယင်ျားမူဝါဒ ခ  ြိုျား င ြော က်မှုမ ော ျားက ို ငတွေွေ့ရ  ရြါ က သင ် ငတော ် ငသော 

ကိုစော ျားမှု သ ိုို့မဟိုတ် အ  ငရျား ယူ င ော င်ရွက်မှုမ ော ျားက ို ခ က်ခ င် ျားပြ ြိုလိုြ်ရမည။် 

(ဃ)  အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့ခ်ွေ မှုအ ြ ိုင် ျား သည် လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန် ျား တော ဝန်ယူ င ော င်ရွက်သူ မ ော ျား၏ 

အ ကူအ ည ပြင ် ငအော က်ြါတ ိုို့က ို င ော င်ရွက်ရမည။် 

(၁) အ နည်ျား ံိုျားတစ်န စ်လျှ င် တစ်ကက မ် ဘဏ်အ  ငနပြင ် ရင်  ိုင်က ကံြို ငတွေွေ့ရ သည ် အ ဓ က လ ိုက်န ော  

င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေ က် မှုန င ် ံိုျားရံှု ျားန ိုင်င ပခ (Compliance Risk) က စစရြမ် ော ျား န င ် ယင်ျားတ ိုို့က ို 

ထ န်ျားခ ြိုြ်ရန် အ စ အ စဉ်မ ောျားက ို ငြော ်ထိုတ်၍ စ စစ်အ က ပြတ်ပခင် ျား။ ယင်ျားသ ိုို့ ငသော 

အ စ အ စဉ ်မ ော ျားတွေင် ရ  ရင်ျား လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေ က်မှုန င ် ံို ျားရံှုျားန ို င်ငပ ခ (Compliance 

Risk) မ ော ျားက ို ထ  ငရော က်စွေော ထ န်ျားခ ြိုြ် ြံို  ိုင်ရော (မူဝါဒ၊ လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ ော ျား၊ 

အ  ငကော င်အ ထည် ငြော ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် င ော င်ရွက်မှု) လစ်ဟော ခ က်တစ်စံိုတစ်ရော ရ  ြါက 

ငပြရ င် ျား ငြျားရ ြါမည်။ တစ်န စ်တစ်ကက မ် ပြြို လိုြ် ငသော လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရ ျား 

ြ က်ကွေ က်မှုန င ် ံို ျားရံှုျားန ို င်ငပ ခ စ စစ်အ က ပြတ်ခ က် (Compliance Risk Assessment) တွေင် 

ငြော ်ထိုတ်ရရ   ငသော လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားြ က် ကွေ က်မှုန င ် ံိုျား ရံှုျားန ိုင် ငပခ (Compliance Risk) 

အ သစ် မ ော ျားက ို ငပြရ င်ျားရန် ငနော က်ထြ် မူဝါဒ သ ိုို့မဟို တ ်လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ  ော ျား လ ိုအ ြ်ြါ ကလည် ျား 

ပြည ် ည်ျား ငြျားရြါမ ည။် 

(၂)  ဘဏ်သည် လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေ က်မှုန င ်  ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခ (Compliance Risk) က ို 

ထ  ငရော က်စွေော ထ န်ျားခ ြိုြ်န ိုင်ပခင် ျား ရ  မရ   ဒါရ ိုက်တောမ ော ျားအ ြွေ ွေ့တွေင် ြါဝင် ငသော 

ဒါရ ိုက်တောမ ော ျားအ  ငနပြ င ် အ မ နတ်ကယ် လက်င တွေွေ့သ ရ  မှုအ  ငြေါ် အ  ငပခခံလ  က် သံိုျားသြ ်

 ံိုျားပြတ်န ိုင် ငရ ျား အ  ငထောက်အ ကူပြစ် ငစမည ် နည်ျားလမ်ျားပြင ် ဘဏ်၏ လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရ ျား 

ြ က်ကွေ က်မှု န င ် ံိုျားရံှု ျားန ိုင် ငပခ (Compliance Risk) က ို ထ န်ျားခ ြိုြ်ပခ င်ျား   ို င်ရ ော အ စ ရင်ခံစော က ို 

ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ သ ိုို့မဟို တ် ဒါရ ိုက် တော အ ြွေ ွေ့ကခနို့်အြ်ငသော ငကော ်မတ ထံ အ နည်ျား ံိုျား 

တစ်န စ်တစ်ကက မ် တင်သွေ င်ျား ပခင်ျား ။ 

(၃)  အ  ငရျားြါ ငသော လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေက် မှု (Compliance Failure) မ ော ျား (ဥြမော 

ဥြ ငဒစည် ျားမ ဉ်ျား မ  ော ျားအ ရ ပ ြင်ျားထန်စွေော အ  ငရျားယူအ ပြ စ် ငြျားခံရပခင် ျား၊ ငငွေ ငကက ျား အ  ငပမော က်အ ပမော ျား 
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 ံိုျားရံှုျားပခ င်ျား၊ ဘဏ်နော မည်ြ က်ပခင် ျားမ ော ျား ပြစ် ငစန ိုင် သ ည ် ြ က်ကွေက် က  ြို ျား ငြါက် မှု မ ော ျား) ပြစ်ြွေော ျားြါက 

ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ သ ိုို့မဟိုတ် ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ ငကော ်မတ သ ိုို့ ခ က်ခ င်ျားအ စ ရင်ခံတ င်ပ ြပခင်ျား ။ 

 

၁၇။ လိို  နာက ြောင ရွ  ကရ်းလိုပ ငန ်းစဉ  အက ြောင အထည ကဖြော မည   အစီအမ ဌြောန ။ ။ဘဏ်က 

ခ မ တ်က င ်သံိုျား ငသော လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား မူဝါဒ (Compliance Policy)၏ တစ်စ တတ်စ် ငဒသအ ပြစ် 

ဘဏ်အ တွေင်ျားတွေ င် ထ  ငရော က် ငသော လ ိုက်နော  င ောင်ရွက်ငရ ျားလိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်မည ်အစ  အ မံ/ဌော န 

(Compliance Function) က ို အ ပမ တမ်ျား လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်ရန် တည် ငထော င်ထော ျားရ  ရန် ဘဏ်၏ 

အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့ခ်ွေ မှု အ ြ ိုင်ျားတွေင် တော ဝန်ရ  သည။် 

 

၁၈။  သီ်း ခြော်းလွတ လပ မှု 

(က)  ဘဏ်၏ လ ိုက်နော  င ော င်ရက်ွငရျား လိုြ် ငန်ျားင ော င်ရွက် မည ်အစ  အ မံ/ဌော န (Compliance Function) 

သည် သ ျားပခော ျား လွေတ်လြ် ငစရမည်။ 

(၁)  င ော င်ရွက်ငရျားလ ိုက်နော   င ော င်ရွက်မည ်  အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function) သည ်

ဘဏ်အ တွေင်ျား တရော ျားဝင်ြွေ ွေ့စည်ျားတ ည ်ငထော င်ထော ျားသည ် အ  င ်အတန်ျား ရ  ရမညပ်ြစ်ရော  

ဧရော ဝတ ဘဏ်အ ငနပြင ်  ြွေ ွေ့စည် ျားထော ျားရ  ပြ ျားပြစ်ြါ သည် ။  ဘဏ်၏ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား 

ြ က်ကွေ က်မှုန င ် ံို ျားရံှုျားန ို င်ငပ ခ (Compliance Risk) ထ န်ျားခ ြိုြ် ပခင် ျားက ို ညြှ န ှုင်ျား ငြါ င်ျားစြ်  

င ော င်ရွက်ရန် ခခံြိုငံို၍ တော ဝန်ယူမည ် အ ိုြစ်ို လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော သ ိုို့ မဟိုတ် ဌော နမ ှူျား 

ရ  ရြါမည်။ လ ို က်နော င ောင်ရွက်ငရ ျား လိုြ်ငန်ျားင ော င် ရွက်မည ် အ စ အ မ/ံဌော န ဝန်ထမ်ျားမ ော ျားန င ် 

အ ထူျားသပြင ် လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား ဌော နမ ှူျားအော ျား လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျား ငြျားအ ြ်ရော တွေင် 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားတ ော ဝန်န င ် အ ပခော ျားတော ဝန်မ ော ျားအ ကကော ျား အ က  ြို ျားစ ျားြွေောျား 

 နိ်ု့က င်သည ်အ  ငနအ ထော ျား မ ငြေါ် ငြါ က် ငစရ န်  ဂရိုပြြိုရမည်  ပြစ်ြါသည။် 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function) ဝန်ထမ်ျားမ ော ျားသည် မ မ တ ိုို့၏ 

လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျားက ို င ော င်ရွက်ရန် လ ိုအ ြ် ငသော သတင်ျားအ ခ က်အ လက်န င ် 

လံိုငလော က်ငသော ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား ရ   ရြါမည်။ 

)၂( သ ျားပခော ျားလွေတ်လြ် ငစရမည် ဟူ ငသော အ ယူအ  မ ော လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ် ငန် ျား  

င ော င်ရွက်မည ် အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function) သည် လိုြ်ငန်ျား င  ော င်ရွက်သည ် 

ဌော နအ သ ျားသ ျားရ   စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားန င ် လည် ျား ငကော င် ျား ဝန်ထမ်ျားမ ော ျားန င ်လည် ျား င ကော င်ျား န ျားကြ်စွေော 
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ြူျား ငြါင် ျား င ော င်ရွက်ပခ င်ျား မပြြိုရန် မဟိုတ် ဘ  လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွ က်သည ်ဌော နမ ောျားန င ် 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function) အ ကကော ျား 

ြူျား ငြါင် ျား င ော င်ရွက် ငသော လိုြ်ငန်ျား က်  ံ ငရျားရ  ရန်ပြစ်ပြ ျား  ထ ိုသ ိုို့ရ  ပခင်ျား ပြင ် 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား ြ က်ကွေ က်မှုန င ် ံို ျားရံှုျားန ို င်ငပ ခ (Compliance Risk) က ို ငစော စ ျားစွေော 

ငြော ်ထိုတ်ထ န်ျားခ ြိုြ်န ိုင်ရန် အ  ငထော က်အ ကူပြစ် ငစမည်ပြစ်ြါသည် ။ 

(၃)  င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန်ျားလ ိုက်နော   င ော င်ရွက်ပခင်ျား (Compliance Function) သည ်ဘဏ်အ တွေင်ျား 

တရော ျားဝင် ြွေ ွေ့စညျ်ားတည် ငထော င်ထော ျားသည ် သင ် တင ် ငလ ောကြ်တ် င သော အ  င ်အတန်ျား၊ 

လိုြ်ြ ိုင်ခွေင ်န င ် သ ျားပခော ျားလွေ တ်လြမ်ှုရ  ရန်လ ိုအ ြ်ြါသည။် 

 လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျားက ို င ော င်ရွက်ရန် လ ိုအ ြ် ငသော သတင် ျားအ ခ က်အ လက် မ ော ျား ရယူခွေင ်။ 

ဘဏ်ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား ကလည် ျား ယင်ျားသတ င်ျားအ ခ က်အ လက်မ ော ျားက ို ပြည ် ည်ျား ငြျားပခ င်ျားပ ြင ် 

ြူျား ငြါင် ျား င ော င်ရွက်ရမည ် တော ဝန်။ 

 လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားမူဝ ါဒ (Compliance Policy) က  ြို ျား ငြါကမ်ှု ပြစ်န ိုင် ငပခမ ောျား က ို 

စံိုစမျ်ားစစ် င ျားခွေင ် န င ်သ င ်တင ် ငလ ောကြ်တ် မည်  ိုြါက ပြင်ြ ကျွမ် ျားက  င်သူမ ော ျား က ို 

ခနို့်အြ်တောဝန် ငြျားခွေင ် 

 ငတွေွေ့ရ  ခ က်မ ော ျား က ို အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့ခ်ွေ မှုအ ြ ိုင် ျား သ ိုို့လည်ျား င ကော င်ျား၊ လ ိုအ ြ်ြါက 

ဒါရ ိုက်တောမ ော ျားအ ြွေ ွေ့ သ ိုို့မဟိုတ ် ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ ငကော ်မတ သ ိုို့ လည်ျား ငကော င်ျား လွေတ်လြ်စွေ ော 

ထိုတ် ငြော ်တင်ပြခွေင ် 

 အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့ခ်ွေ မှုအ ြ ိုင် ျား သ ိုို့ အ စ ရင်ခံတင်ပြရန် တရော ျားဝင် သတ်မ တ ်ငြျားထော ျားသည ် 

တော ဝန်မ ော ျား 

 ဒါရ ိုက်တောမ ော ျားအ ြွေ ွေ့ သ ိုို့မဟို တ် ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ ငကော ်မတ န င ် တ ိုက်ရ ိုက်  က်သွေယ်ခွေင  ်

၁၉။ လိို  နာက ြောင ရွ  ကရ်း ိိုင ရြောအရြောရ ိချျုပ  (Chief Compliance Officer) 

(က)  ဘဏ်အ ော ျားလံိုျားတွေင် ဘဏ်၏ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားြ က် ကွေက်မှုန င ်  ံိုျားရံှုျားန ို င် ငပခ (Compliance 

Risk) ငြော ်ထိုတ်ထ န်ျားခ ြိုြ် ငရ ျား ညြှ န ှုင် ျား င ြါင်ျားစြ် င ော င်ရွက်ရန်န င ် အ ပခော ျား ငသော  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်သည ်ဝန် ထမ်ျားမ ော ျား (Compliance Function Staff) 

၏ လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်မှု က ို ကက ျား ကကြ်ရန် ခခံြိုငံို၍ တော ဝန်ယူမည ် အ မှု င ောင်အ  င ် သ ိုို့မဟိုတ် 

အ  င ်ပမင ်ဝနထ်မ်ျား ခနို့်အြ်ထော ျားရ  ရြါမည်။ (Compliance Officer) မ ော ျားသည်  လိုြ်ငန်ျား ြ ိုင် ျားဌော န 

စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျား သ ိုို့မဟို တ် နယ် ငပမ ငဒ သ စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျား လက် ငအော က်တွေင် ရ  န ိုင်ငသော ်လည် ျား 
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ယင်ျားဝန်ထမ်ျား မ ော ျားသည် လ ိုက်နော  င ော င်ရက်ွငရျား တော ဝန်မ ော ျားန င ် စြ်လ ဉ်ျား ၍ 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော အ ရော ရ  ခ ြိုြ် (Chief Compliance Officer) ထံသ ိုို့ တ ိုက်ရ ို က် 

သတင်ျား ြ ိုို့အ စ ရင်ခံန ိုင်သ ည ် လမ်ျား ငကကော င် ျား (Reporting Line)   ထော ျားရ   ငြျားရန်သ ော လ ိုအ ြ်ြါသည။် 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော အ ရော ရ  ခ ြိုြ် (Chief Compliance Officer) သည ် မ မ ၏ 

လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျားက ို ထ  ငရော က်စွေော  င ော င်ရွက်န ိုင်ရန် လ ိုက်နော  င ော င်ရွ က်ငရျား  ိုင်ရော ဌော န  

(Enterprise Risk Management) န င ် န ျားကြ်စွေော ြူျား င ြါင်ျား င ော င်ရွက်ရ ြါမည်။ 

(ခ)  င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော အ ရော ရ  ခ ြိုြ်လ ိုက်နော   (Chief Compliance Officer) သည ် ဒါရ ို က်တောအ ြွေ ွေ့  

သ ိုို့မဟိုတ ် ကက ျားက ကြ်ငရ ျား အ ြွေ ွေ့ထံ ငအော က်ြါအ ခ က်မ ော ျား ြါဝ င်သည ်  ြံို မ နအ် စ ရင်ခံစော မ ော ျား 

တင်ပြရမည် ။ (ငငွေင ကက ျားခဝ ါခ  မှု တ ိုက်ြ က်ငရျားန ညျ်ားဥ ြငဒ၊  ြိုဒ် မ ၅၆)  

)၁( ငြော ်ထိုတ်ရရ  သည ် သံသ ယပြစ်ြွေယ် လ  ငပြော င် ျားင ော င်ရွက်မှုမ ော ျား၊  ြါဝင် ြတ်သ က်မှုမ ော ျား၊ 

(၂( မ မ ဘဏ်၏ င ငွေငက ကျားခဝါခ  မှုတ ို က်ြ က် ငရျားန င ် အ ကကမ် ျားြ က်မှုက ိုင ငွေငက ကျား ငထော က်ြံ မှု  

မူဝါဒမ ော ျား၊  လိုြ်ထံိုျား လိုြ်နည်ျားမ ော ျား၊  စနစ်မ ော ျားန င ် ထ န်ျားခ ြိုြ်င  ော င်ရွက်မှုမ ော ျား  

အ ော ျားငကော င်ျားငစရန် လ ိုက် နော င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန်ျား  င ော င်ရွက်သည ်  ဝန် ထမ်ျားမ ော ျား ၏  

င ော င်ရွက်မှုမ ော ျားန င ်  င ငွေငကက ျားခဝါခ  မှုန င ်  အ က ကမ်ျားြ က်မှုက ို  ငငွေ ငကက ျားငထော က်ြံ မှု  

တ ိုက်ြ က် ငရျားစနစ်ရ   လွေတ် လြ်ငသော  စော ရင်ျားစစ်င ျား မှုရလဒမ် ော ျား ၊ 

(၃(င ငွေငက ကျား  ိုင်ရော  စံိုစမျ်ား ငထော က်လ မ် ျားငရျားအ ြွေ ွေ့န င ်  က က ျား က ကြ်ငရျားအ ော ဏော ြ ိုင်တ ိုို့က  

င ော င်ရွက်သည ် ကွေင် ျား င် ျားစစ်င ျားပခင် ျား တစ်စံိုတစ်ရ ော ရလဒ်မ ော ျား ၊ 

(၄) မ မ တ ိုို့ဘက် က လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန် ျား  င ော င်ရွက်ရော တွေင် အ ော ျားနည်ျားခ က်  

ငလ ော ြါ ျားငရျားင ော င်ရွက်ခ က်မ ော ျား ၊ 

(ဂ)  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော  အ ရော ရ  ခ ြိုြ် (Chief Compliance Officer) သညအ်  င ်ပမင ် 

စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားတွေင် ြါဝင် သူပြစ်ြါက လိုြ်ငန်ျားြ ို င်ျား (Business Line) တော ဝန်မ ော ျား 

တ ိုက်ရ ိုက်ရယူထော ျား သူ မပြ စ်ရြါ။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက် ငရျား  ိုင်ရော  အ ရော ရ  ခ ြိုြ် (Chief Compliance 

Officer) ရော ထူျားတော ဝန် စတင်ထမ်ျား င ော င် ငသော အ ခါ တွေင်လည်ျား ငကော င်ျား ၊ ရော ထူျားတော ဝန်မ  

နိုတ်ထွေက် ငသော အ ခါ တွေင်လည်ျား ငကော င် ျား၊ ရော ထူျားတောဝန်မ နိုတထ်ွေက်ပခင် ျား  ပြစ်ြါ က နိုတ်ထွေက်ရသည ် 

အ  ငကကော င်ျားမ ော ျား က ိုလည်ျား င ကော င်ျား၊ ပမန်မော န ိုင်ငံငတော ်ဗ ဟ ိုဘဏ်၊   ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ န င ် င ငွေငက ကျား  ိုင်ရော 

စံိုစမျ်ားငထော က်လ မျ်ားငရျားအ ြွေ ွေ့ထံ အ  ငကကော င်ျား ကကော ျားရြါမ ည။် 
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 )ဃ(အ က   ြို ျားစ ျားြွေောျား နို့်က င်ပခင် ျားမ ော ျား 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော  အ ရော ရ  ခ ြိုြ် (Chief Compliance Officer) လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား 

လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျား ငြျားအ ြ်ထော ျား ငသော အ ပခော ျားမည်သည ်ဝန်ထမ်ျားမ   ို ၎င် ျားတ ိုို့၏ 

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား တော ဝန်မ ော ျားန င ် အ ပခော ျားလိုြ်ငန်ျားတော ဝ န်မ ော ျား အ မ နတ်ကယ ်

 နိ်ု့က င်ဘ က်ပြစ် ငနလျှ င် သ ိုို့မဟိုတ်  နိ်ု့က င် ဘ က်ပြစ်န ိုင် သည ် အ လော ျားအလော ရ  လျှ င် ၎င် ျားတ ိုို့ ၏ 

သ ျားပခော ျားလွေတ်လြ်မှု ထ ခ ိုက်ြ က် ပြော ျားန ိုင်ြါ သည။် လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက် 

သည ်ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား (Compliance Function Staff) အ ော ျား လ ိုက်နော  င ော င်ရက်ွငရျား တော ဝန်မ ော ျား 

က ိုသော ငြျားအ ြ်ပခ င်ျား သည ် အ ငကော င်ျား ံိုျားပြစ်ြါ သည။်  သ ျားသနိ်ု့တောဝန ်  ငြ ျားအ ြ်န ိုင်မည်မဟို တ် ြါ က  

အ က  ြိုျားစ ျားြွေောျား နို့်က င်ပခင် ျား မ ော ျား ပ ြစ်န ိုင်သ ည ် အ လော ျားအ လော က ို ငရ ော င်ရ ော ျား၍  လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား  

လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက် သည ် ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား (compliance function staff) က ို လ ိုက်နောင ော င်ရွက်ငရျား  

မဟိုတသ်ည ် အ ပခော ျားတော ဝန်မ ော ျားလည်ျား ငြျားအ ြ်န ိုင်ြါ သည။် 

 ) င(သတ င်ျားအ ခ က်အ လ က်န င ် ဝန်ထမ် ျားမ ော ျားရရ  န ို င်မှု 

(၁)  င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရောလ ိုက်နော   အ စ အ မ/ံဌော န (compliance function)  သည် 

လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျား လိုြ် င ော င်န ိုင်ရန် အ လ ိုို့င ော မည်သည ်ဝန်ထ မ်ျားန င ် မ  ို 

 က်သွေယ် ငပြော   ိုပခင် ျား၊ မည်သည ် ြ ိုင်တွေ ၊ စော ရွက်စော တမ်ျားက ိုမ  ို 

ငတော င်ျားယူက ကည ်ရှု ပခင်ျား မ ော ျား က ို မ မ အ စ အ စဉ ်ပြင ် ပြြိုလိုြ်ခွေင ် ရ  ရြါမည်။ 

(၂)  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေက် မှုန င ် ံိုျား ရံှုျားန ိုင် ငပခ (compliance risk) ရ   ငသော ဘဏ်၏ 

မည်သည ် ဌော နတွေင်မ  ို လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား   ိုင်ရော အ စ အ မ/ံဌော န (compliance 

function)  သည် မ မ အ စ အ စဉ ်ပြင ် လိုြ်င န်ျားတော ဝန်မ ော ျား လိုြ် င ော င်န ိုင်ရြါမည် ။ 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား မူဝါဒ (Compliance Policy) က  ြိုျား ငြါ က်မှု ပြစ်န ိုင်သ ည ် 

က စစရြအ် ော ျားလံိုျားက ိုလည်ျား စံိုစမျ်ားစစ် င ျားခွေင ် ရ  ရြါမည်။ ဘဏ်အ တွေင်ျား ရ   အ ထူျားပြြို 

ကျွမ်ျား က င် သူမ ော ျား (ဥြမော ဥြ ငဒန င ် ဘဏ်တွေင်ျားစော ရ င်ျားစစ်) ထံမ  အ ကူအ ည  ငတော င်ျားခံခွေင ်န င ် 

သင ်တင ် ငလ ောကြ်တ်ြါက ပြင်ြမ  အ ထူျားပြြို ကျွမ် ျားက င်သူမ ော ျား က ို ငခေါ်ယူတော ဝန် ငြျားအ ြ်ခွေင ် 

ရ  ရြါမည်။ 

(၃)  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function)  သည ်

စံိုစမျ်ားစ စ် င ျားမှုမ ော ျား ပြြို လိုြ်ရော မ  မသမော မှုမ ော ျား သ ိုို့မဟိုတ် ခ  ြိုျား ငြော က်မှုပြစ်န ို င် ငသော 

က စစရြမ် ော ျားက ို ငတွေွေ့ရ  ရလျှ င် စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျား သ ိုို့မဟိုတ် အ ပခော ျားဝန်ထမ်ျားမ ော ျား က 

လက်စော ျား ငခ မညက် ို သ ိုို့မ ဟိုတ ် မ ငက မနြပ်ြစ်မ ည် က ို စ ိုျားရ မ် င ကကော က်ရွံွေ့ရန် မလ ိုဘ  အ  င ်ပမင ် 
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စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားသ ိုို့ လွေတ်လြ်စွေော အ စ ရင်ခံတင်ပြခွေင ်ရ  ရမည် ။ ြံိုမ နအ် စ ရင်ခံတင်ပြ သ ည ် 

လမ်ျား ငကကော င် ျားမ ော အ  င ်ပမင ် စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားသ ိုို့ ပြစ် ငသော ်လည်ျား လ ိုအ ြ်သညဟ်ို ယူ ရြါ က 

ြံိုမ နအ် စ ရင်ခံတင်ပြ သည ် လမ်ျား ငကကော င် ျားက ို အ သံိုျားမပြ ြိုဘ  ငရ ော င်လ  ၍ ဒါရ ိုက်တောမ ော ျားအ ြွေ ွေ့ 

သ ိုို့မဟိုတ် ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ ငကော ်မတ ထံ တ ိုက်ရ ို က်  က်သွေယ်ခွေင ် ရ  ရြါမည်။ ထ ိုို့အ ပြ င် 

ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ကပ ြစ် ငစ ၊  ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ င ကော ်မတ ကပြစ်ငစ  အ နည် ျား ံိုျား တစ်န စ်တစ်ကက မ် 

ငတွေွေ့ ံိုအ စည်ျားအ  ငဝျားပြ ြိုလိုြ်ပခင်ျား ပြင ်လည်ျား ဘဏ်သည် လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရ ျား  

ြ က်ကွေ က်မှုန င ်   ံိုျားရံှုျားန ို င် ငပခ (Compliance Risk) က ို ထ  ငရော က်စွေော ထ န်ျားခ ြိုြ်န ို င်သည ် 

အ တ ိုင်ျားအ တော က ို ဒါရ ိုက် တော မ ော ျားအ ြွေ ွေ့ သ ိုို့မဟိုတ် ဒါရ ိုက်တောအ ြွေ ွေ့ ငကော ်မတ က စ စစ်သံိုျားသြ်  

န ိုင်ရန ်အ  ငထော က်အ ကူပြြိုြါမည်။ 

၂၀။ အရင ်းအ  မစ မျြော်း 

(က)  ဘဏ်၏ လ ိုက်နော င ော င်ရက်ွငရျား လိုြ် ငန်ျားင ော င်ရွက် မည ်အစ  အ မံ/ဌော န (Compliance Function) 

သည် လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျား က ို ထ  ငရော က်စွေော  င ော င်ရက်ွန ိုင်ရန် လံိုငလော က်ငသော အ ရင်ျား အ ပမစ်မ ော ျား 

ရ  ရမည။် 

(ခ)  ဘဏ်တွေင်ျားရ   လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား ြ က်ကွေ က် မှုန င ် ံိုျားရံှု ျားန ိုင်င ပခ (Compliance Risk) က ို 

ထ  ငရော က်စွေော ထ န်ျားခ ြိုြ် န ိုင်ရန်အ လ ိုို့င ော  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား လိုြ်ငန် ျား  င ော င်ရွက်မည ်  

အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function) အ တွေက် ပြည ် ည်ျား ငြျား သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ော ျား မ ော 

သက်  ိုင်ရော  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ် ငန်ျား င ော င်ရွက်သည ်အ ရော ရ   (Compliance Officer) က  

မ မ တောဝန ်ယူရသည ် လိုြ် ငန်ျားကဏ္ဍအ တွေက် ကက ျားက က ြ်သူမ ော ျားက  ထိုတ်ပြန်ထော ျား ငသော  စည်ျားမ ည် ျား၊  

စည်ျားကမ် ျား၊  ဥြင ဒ၊  နည်ျားဥြင ဒမ ော ျားန င ်  ယင် ျား တ ိုို့တွေင် ဘဏ် က  လ ို က်နော င ော င်ရွက်ရန်  

လ ိုအ ြ်ခ က်မ ော ျား (Obligations) မ ော ျားက ို ရ င်ျားလ င်ျားစွေော  မ တ်တမ်ျားတင်ထော ျားရ  ပြ ျား လ ို က်နော င ော င်ရွက်မှု 

အ ငပခအ ငနမ ော ျားက ို ြံိုမ န် အ စ ရင်ခံတင် ပြမှုမ  ော ျား ြါဝ င်ရြါမည်။  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရ ျား လိုြ်ငန်ျား 

င ော င်ရွက်သည ် ဝန်ထမ်ျား မ ော ျား (Compliance Function Staff) သည ် လ ိုက် နော င ော င်ရွက်ငရျား 

ဥြ ငဒမ ော ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျားစ ညျ်ားကမ် ျားမ ော ျားန င ် စံနှုန်ျားမ  ော ျားက ိုလည်ျား င ကော င်ျား၊ ဘဏ်၏ လိုြ်ငန်ျား 

င ော င်ရွက်မှုအ  ငြေါ် ယင်ျားတ ိုို့၏ လက် ငတွေွေ့ သက် ငရော က်မှု က ိုလည်ျား င ကော င်ျား ငကော င်ျားစွေော 

နော ျားလည်သ ငဘော  ငြါက်  ရ ြါမည်။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား လိုြ် ငန်ျားင ော င်ရွက် သည ်ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား 

(Compliance Function Staff) ၏ ြညော ရြြ် ိုင်ျား အ သက်ငမွေ ျားဝမ်ျား ငကကော င် ျား ကျွမ် ျားက င်မှုမ ော ျား 

ထက်ပမက် ငန ငစရန် အ ထူျားသပြင ်  လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား ဥြ ငဒမ  ော ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားက မ်ျားမ ော ျားန င ် 

စံနှုန်ျားမ ော ျား  ိုင်ရော ပြစ် ငြေါ် ငပြော င်ျားလ မှု မ ော ျားန င ် စြ်လ ဉ်ျား၍ ငနော က် ံိုျား အ  ငပခအ  ငနအ ထ  



 

Date: 23rd Feb 2022 AYA/ERMC/COMPLIANCE/01/2022 

Revision: 0 Page : 26 of  31 

COMPLIANCE POLICY Approved by BOD 

 

သ ရ  နော ျားလည် ငစရန် ြံိုမ န ် စနစ်တက  ြညော  ငြျားပခ င်ျား၊ ငလ က င ် သင် တန်ျား ငြျား ပခင် ျားပြ င ် 

ထ န်ျားသ မျ်ားင ော င်ရွ က် ငြျားရ ြါမည်။ 

၂၁။ လိို  နာက ြောင ရွ  ကရ်းလိုပ ငန ်းက  ြောင ရွ  သူမျြော်း  (Compliance Function) ၏ တြောဝန မျြော်း 

(က)  ဘဏ်၏ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရ ျား လိုြ်ငန်ျား  င ော င်ရွက်သူ မ ော ျား (Compliance Function) 

င ော င်ရွက်ရမည ် တော ဝနမ် ော ျားမ ော ဘဏ်အ  ငနပြင ် ရင်   ိုင်ကကံြို ငတွေွေ့ရ ငသော  လ ိုက် နော င ော င်ရွက်ငရျား 

ြ က်ကွေ က်မှုန င ်  ံိုျားရံှုျားန ို င် ငပခ (Compliance Risk) က ို အ  င ်ပမင ် စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားက 

ထ  ငရော က်စွေော ထ န်ျားခ ြိုြ်န ိုင်ရ န် အ ကူအ ည  ငြျားငရ ျား ပြစ်ြါသည။်  လ ိုက်န ော င ော င်ရွက်ငရျား 

(Compliance) လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်အ ော ျားလံိုျားက ို လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား ဌ ော န သ ိုို့မဟိုတ် 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားအ ြွေ ွေ့ကသော င ော င်ရွက်ရမည ် မဟိုတ် ဘ  ဌော နအ သ ျားသ ျားရ   

ဝန်ထမ်ျားမ ော ျားသညလ်ည် ျား လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား (Compliance) လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျား က ို 

င ော င်ရွက်ရြါမည် 

) ခ ( အ ကကံငြျား ပခင် ျား ။  ။လ ို က်နော င ော င်ရွက်ငရျား လိုြ်ငန်ျား အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function) 

သည် လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား ဥြ ငဒမ ော ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျား စည်ျားကမ် ျားမ ော ျားန င ် စံနှုန်ျားမ ော ျားန င  ် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့ခ်ွေ မှုအ ြ ိုင် ျား က ို အ ကကံ ငြျားရြါမည် ။ ယင်ျားနယ်ြယ် တွေင် အ သစ်ပြစ် ငြေါ် 

ငပြော င်ျားလ မှုမ  ော ျားက ိုလည်ျား တင်ပြအသ  ငြ ျားရြါမည် ။ 

(ဂ ( လမ်ျားည န်ပခင် ျားန င ် ြညော ငြ ျားပခင် ျား ။  ။လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား   ိုင်ရော အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance 

Function - ERM) သည် အ  င ်ပမင ်စ မံခနို့်ခွေ မှု အ ြ ိုင်ျား က ို ငအော က်ြါတ ိုို့အ တွေက် 

အ ကူအ ည  ငြျားရြါမည်။ 

 လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား (Compliance) က စစရြမ် ော ျားအ  ငက ကော င်ျား ဝန်ထမ်ျားမ ော ျားက ို 

ြညော  ငြျားပခင် ျား၊ ဝန်ထမ်ျားမ ော ျားက လ ိုက်နော င ော င်ရက်ွငရျား (Compliance)န င  ် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

သ ရ  လ ိုြါက  က်သွေယ် ငမ ျားပမန်ျားန ို င်ပခ င်ျား န င  ်ငပြက ကော ျား ငြျားပခ င်ျား၊ 

 လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား ဥြ ငဒမ ော ျား၊ စညျ်ားမ ဉ်ျားစည် ျားက မ်ျားမ ော ျားန င ် စံနှုန်ျားမ ော ျားက ို 

သင ်တင ် ငလ ောကြ်တ်စွေော အ  ငကော င်အ ထည် ငြော ်ပခင်ျား န င ် စြ်လ ဉ်ျား၍ ဝန်ထမ်ျား မ ော ျားအ တွေက် 

စော ပြင ် ငရျားသော ျားထော ျား သည ် လမ်ျားည န်ခ က်မ ော ျား ရ  ငစရန ် မူဝါဒမ ော ျား၊ လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ ော ျားန င ် 

စည်ျားမ ဉ်ျားလ ို က်နော  ငရျား လက်စွေ စော အ ိုြ် (Compliance Manual) မ ော ျား၊ ဘဏ်တွေင် ျား က င ်ဝတ် မ ော ျား၊ 

က င ်ထံိုျားလမ် ျားည န်ခ က် မ ော ျား  (အ ခ  န်န င ် တစ်ငပြ ျား ည  ငလ က င ်ငရျားလက်စွေ စော အ ိုြမ် ော ျား 

ပြင် ငထ်ော ျားသ ည ်)  က  သ ိုို့ င သော အ ပခော ျား စော တမ်ျားမ ော ျား ပြြိုစိုထိုတ်ပြန်ပခ င်ျား၊ 
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၂၂။ လိို  နာ က ြောင ရွ  ကရ်းပျ    ွ  မှုန င     ို်းရ ှု်းနိိုင က ခ (Compliance Risk)  ိို ကဖြော ထိုတ  ခင ်း၊ 

တိိုင ်းတြော  ခင ်းန င   စိစစ အ   ဖတ  ခ င ်း 

(က)  ငြ ျားသ ည ်င ော င်ရွက် ဘဏ်က  ငငွေ ငကက ျားစ မခံနို့်ခွေ မှုအစ အ မံန င ် ဝန် င ော င်မှု (Product) အ သစ်မ ော ျား ၊ 

လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်ြံို က င ်ထံိုျားမ ော ျား၊ တည် ငထော င်ရန် အ   ိုပြြိုသည ် လိုြ်ငန်ျားအ မ  ြိုျားအ စော ျားသစ်မ  ော ျား 

သ ိုို့မဟိုတ် ဘဏ်န င ် က်သွေယ် င ော င်ရွက် သူ မ ော ျားန င ် က် ံ ငရျားမ  ော ျား၊ သ ိုို့မဟိုတ် 

ယင်ျား က် ံ ငရျားမ  ော ျား သ င ဘော သဘော ဝ အ ော ျားပြင ် ကက ျား မော ျား ငသော အ  ငပြော င်ျားအ လ မ ော ျား ပြစ်ြွေော ျားပခင် ျား 

အ ြါအ ဝင် ဘဏ်၏ လိုြင်န်ျား င ော င်ရွက်မှုမ  ော ျားန င ် စြ်လ ဉ်ျား၍ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား 

ြ က်ကွေ က်မှုန င ် ံို ျားရံှုျားန ို င်ငပ ခ (Compliance Risk) မ ော ျားက ို လ ိုက်နော  င ောင်ရွက်ငရ ျား  ိုင်ရော 

အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function) သည ် လက်ဦျားမှုရယူ၍ ငြော ်ထိုတ ် မ တ်တမ်ျားပ ြြိုစိုပ ြ ျား 

စ စစ်အ က ပြတ်ရြါမည်။  ထ ိုသ ိုို့င ော င်ရွက်န ိုင်ရန် ဘဏ်တွေင် ငငွေ ငကက ျားစ မခံ နိ်ု့ခွေ မှုအ စ အ မံန င ်  

ဝန် င ော င်မှုအ သစ် ငကော ်မတ  (New Product Committee) တွေင် လ ိုက်နော  င ော င်ရွက်ငရျား 

လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်သ ည ် ဝန်ထမ်ျားမ ော ျား (Compliance Function Staff) က ို က ိုယစ်ော ျားပြ ြို 

ြါဝင်ြွေ ွေ့စညျ်ားရ ြါမည်။ 

(ခ)  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား င  ော င်ရွက်ရော တွေင်  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေ က် မှုန င ်  ံိုျားရံှုျားန ိုင်င ပခ  

(Compliance Risk) က ို တ ိုင်ျားတော န ိုင်မည ် နည်ျားလမ်ျားမ  ော ျား (ဥြမော လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်မှု 

ည န်ပြခ က် (Performance Indicator) မ ော ျား )က ို  အ သံိုျားပြ ြိုရမည် ။ ယင်ျား တ ိုင်ျားတော ခ က်မ  ော ျားက ို 

အ သံိုျားပြ ြို၍ လ ိုက်နော င ောင်ရွက်ငရ ျားြ က် ကွေက် မှုန င ်  ံိုျားရံှုျားန ိုင်င ပခ (Compliance Risk) က ို 

စ စစ်အ က ပြတ်ရန် င ော င်ရွက်ရြါမည်။ လ ို က် နော င ော င်ရွက်ငရျား (Compliance) 

ပြဿနော ပြစ်န ိုင် သည ် က စစရြမ် ော ျား (ဥြမော ဘဏ်န င  ်  က် သွေယ် င  ော င်ရွက်သူမ ော ျားထံမ  

တ ိုင်ကကော ျားခ  က် (Customer Complaint) အ  ငရအ တွေက် မ ော ျားပြော ျားလော ပခင် ျား၊ ြံိုမမ န်သည ် 

ငရော င်ျားဝယ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ငငွေ ငြျား ငခ မှု လိုြ် င ော င်ခ က်မ ော ျား စသည်တ ိုို့) က ို ငြော ်ပြန ိုင်သ ည ် 

အ ခ က်အ လက်မ ော ျားက ို စိုစည်ျားလ က် သ ိုို့မဟိုတ် စစ်ထိုတ်လ က် လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်မှု ည န်ပြခ က် 

(Performance Indicator) မ ော ျားက ိုပြ ြိုလိုြ်ထော ျားရ  န ိုင်ရန် နည်ျားြညော က ို  အ သံိုျားပ ြြိုန ို င်ငရျား  

စ မငံ ော င်ရွက်ရမည။်  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  င ော င်ရွက် ရော တွေင် ဘဏ်၏ 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျား မ ော ျားန င ် လမ်ျားည န်ခ က်မ ော ျား၏ 

သင ်တင ် ငလ ောကြ်တ်မှု က ို စ စစ်အ က ပြတ်ရမည။် ခ  ြိုွေ့ယွေင် ျားခ က် မ ော ျား ငြော ်ထိုတင်တွေွေ့ရ  ရြါက 

ခ က်ခ င် ျား ငနော က် ကတ်ွေ  င ော င်ရွက်ပြ ျား လ ိုအ ြ်ြါက ပြင် င်ရန် အ   ိုပြြိုခ က်မ  ော ျား ငရျား ွေ ရမည။် 
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)ဂ ( ငစော င ်ကကည ်စစ် င ျားပခ င်ျား  (Monitoring)၊ စမ်ျားသြ်စစ် င ျားပခင် ျား (Testing) န င  ်အ စ ရင်ခံတင်ပြပခ င်ျား 

(Reporting) 

(၁)  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော  အ စ အ မံ/ဌော နသည် က ိုယစ်ော ျားပ ြြိုန ိုင်သ ည ် 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား စမ်ျားသြ်စစ် င ျားပခင် ျား (Compliance Testing) က ို 

ပြည ်စံိုလံို ငလော က်စွေော လိုြ် င ော င်ပခင်ျား ပြ င ် လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား 

ငစော င ်ကကည ်စစ် င ျားပခ င်ျားန င ် စမ်ျားသြ်စစ် င ျား ပခင် ျားမ ော ျားက ို လိုြ် င ော င်န ိုင်ြါမ ည။် လ ို က်နော 

င ော င်ရွက်ငရျား စမ်ျားသြ်စ စ် င ျားသည ် ရလဒ်မ ော ျားက ို ဘဏ်တွေင်ျား  ံို ျားရံှုျားန ို င်ငပခ ထ န်ျားခ ြိုြ်သ ည ် 

လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ ော ျား (Risk Management Procedures) န င ်အည  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရ ျား  

  ိုင်ရော အ စ အ မ/ံဌော န အ တွေက် သတ်မ တ ်ငြျားထော ျား ငသော အ စ ရင်ခံတင်ပြသ ည ် 

လမ်ျား ငကကော င် ျားမ  အ ထက်သ ိုို့ အ စ ရင်ခံတင်ပြရန် ပြစ်ြါသည်။ 

(၂)  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော ဌော နမ ှူျား (Head Of Compliance) သည ် အ  င ်ပမင ်  

စ မခံနို့်ခွေ မှုအြ ိုင်ျားသ ိုို့ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား (Compliance) က စစရြမ် ော ျားက ို ြံိုမ န် 

အ စ ရင်ခံတင်ပြရြါမည် ။ အ စ ရင်ခံစော မ ော ျားတွေင် အ စ ရင်ခံတင်ပြသ ည ် ကော လအ တွေင်ျား 

င ော င်ရွက်ခ  သည ် လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားြ က် ကွေ က်မှုန င ်   ံိုျားရံှု ျားန ိုင် င ပခ (Compliance 

Risk) စ စစ်သံိုျားသြ်ခ က် က ို ရညည် န်ျား ငြော ်ပြရမ ည် ။ လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက် မှု ည န်ပြခ က် 

(Performance Indicator) မ ော ျားက  သ ိုို့ ငသော သက်  ိုင် ရော တ ိုင်ျားတော ခ က်မ ော ျားအ  င ြေါ် မူတည၍် 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေက် မှုန င ်  ံိုျားရံှု ျားန ိုင် ငပ ခ အ ခ က်အ လက်မ ော ျား (Compliance 

Risk Profile) အ  ငပြော င်ျားအ လ ရ  လျှ င်လည်ျား ထည ်သွေင်ျား ငြော ်ပြရမည် ။ ငြောထ်ိုတ်ရရ  သ ည ် 

က  ြို ျား ငြါကမ်ှု မ ော ျားန င ်/သ ိုို့မ ဟိုတ ် ခ  ြိုွေ့ယွေင်ျားခ  က်မ ော ျားန င ် ယင်ျားတ ိုို့က ို ငပြရ င်ျားရန် ပြင် င ်ငရ ျား 

အ စ အ မ ံ အ ကကံပ ြြိုခ က်မ ော ျား က ို အ က ဉ်ျား ငြော ်ပြရမည။် င ော င်ရွက်ပြ ျားပြစ် ငသော ပြင် ငခ် က်  

အ စ အ မံမ ော ျားက ိုလည်ျား အ စ ရင်ခံတင်ပြရ မည်။ အ စ ရင်ခံစော ၏ ြံိုစံ (Format) မ ော ဘဏ်၏ 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားြ က်ကွေက် မှုန င ်  ံိုျားရံှု ျားန ိုင် ငပ ခ အ ခ က်အ လက်မ ော ျား (Compliance 

Risk Profile) န င ်လည်ျား ငကော င်ျား၊ လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရက်ွမှုမ ော ျားန င ်လည် ျား င ကော င် ျား က ိုက်ည မှု 

ရ  ရမည။် 

) ဃ( ပြဋ္ဌော န်ျားဥြ င ဒြါ တော ဝန်မ ော ျား (Statutory Responsibilities) န င ်  က်သွေယ် င ော င်ရွက်ပခင်ျား 

(Liaison)။  ။လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား အ စ အ မံဌော နအ တွေက် ပြဌ ော န်ျားဥြ ငဒြါ တော ဝန်မ ော ျား 

(ဥြမော ငငွေ ငက ကျားခဝါခ  မှုန င ် အ က ကမ်ျားြက်မှု တ ိုက်ြ က် ငရျားအ ခန်ျား ကဏ္ဍ င ောင်ရွက် ငြ ျားပခ င်ျား)တွေင် 

အ တ အလ င်ျား ပြဋ္ဌော န်ျားထော ျား ရ  ြါသည။်  ၎ င်ျား ပြဌောန ်ျားခ က် မ ော ျားအ တ ိုင်ျား ပ ြည ် ည်ျားင  ော င်ရွက်ရြါမည်။ 

စည်ျားမ ဉ်ျားထ န် ျားခ ြိုြ် ငရ ျား အ ြွေ ွေ့အ စည်ျားမ ော ျား၊ စံနှုန်ျားသတ်မ တ ်ငရ ျား  အ ြွေ ွေ့အ စည်ျားမ ော ျား၊ 
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ပြင်ြ ကျွမ် ျားက င်သူမ ော ျားအ ြါ အ ဝင် သက်  ိုင် င သော ပြင်ြအြွေ ွေ့ အ စည်ျားမ  ော ျား  န င ်လည် ျား 

ခ  တ် က် င ော င်ရွက်ရြါမည်။ 

၂၃။ လိို  နာက ြောင ရွ  ကရ်းလိုပ ငန ်းအ စီအစဉ  (Compliance Programme)  ။  ။မူဝါ ဒန င ်  

လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ ော ျား က ို အ  ငကော င်အ ထည် ငြော ်ပခင်ျား န င ် ပြန်လညသံ်ို ျားသြ် ပခင် ျား၊  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား 

ြ က်ကွေ က်မှုန င ်  ံို ျားရံှုျားန ို င် ငပခ (Compliance Risk) က ို စ စစ်အ က ပြတ်ပခ င်ျား၊  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  

စမ်ျားသြ်စစ် င ျား ပခင်ျား (Compliance Testing)၊  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား (Compliance) 

က စစရြမ် ော ျားတွေက်  ဝန်ထ မ်ျားမ ော ျား က ို ြညော  ငြ ျားပခ င်ျား  က  သ ိုို့ ငသော  င ော င်ရွ က်ရန် စ စဉ်ထ ော ျားသ ည ်  

လိုြ်ငန်ျားမ ော ျား က ို င ြော ်ပြလ က် လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရ ျားလိုြ်ငန်ျားအ စ အ စဉ ် (Compliance Programme) 

ခ မ တ်၍ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  အ စ အ မံ/ဌော န၏ တော ဝန်မ ော ျားက ို င ော င်ရွက်ရြါမည်။  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား လိုြ်ငန်ျားအ စ အ စဉ ် (Compliance Programme) သည ် ြ က်ကွေ က်မှုန င ်  

 ံိုျားရံှုျားန ိုင် ငပခအ  ငြေါ်  အ  ငပခ ခံပြ ျား (Risk-Based) ပြစ်ပြ ျား လိုြ်ငန်ျားအ သ ျားသ ျားအ တွေက် င ော င်ရွက် ငြျားန ိုင်ရန် 

သင ်တင ် ငလ ောကြ်တ် ငသ ော အ တ ိုင်ျားအ တော ရ   ငစ ငရျားန င  ် ြ က် ကွေက်မှုန င ်  ံိုျားရံှုျားန ိုင်င ပခ ထ န်ျားခ ြိုြ် ငရ ျား  

ဌော နခွေ မ ော ျား (Risk Management Functions) မ ော ျား အ ကကော ျား ညြှ န ှုင်ျား င ြါင်ျားစြ် င ော င်ရွက်န ိုင် ငစ ငရျား 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော ဌော နမ ှူျား (Head Of Compliance) က ကက ျား ကကြ်ရ ြါမည်။ 

၂၄ ။ ဘဏ တွင ်းစြော ရင ်းစစ က ်း ခင ်း (Internal Audit) န င      စပ မှု 

(က) လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား (Compliance) အ စ အ မ/ံဌော န၏ လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်မှုမ  ော ျား  

အ တ ိုင်ျားအ တော န င ် အ က ယ်အ ဝန်ျားက ို ဘဏ်တွေင်ျားစော ရင်ျားစစ်လိုြ်ငန် ျားက အ ခ  န်ကော လ သတ်မ တ၍် 

ပြန်လညသံ်ိုျားသြရ်ြါမည် ။ 

(ခ)  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား ြ က်ကွေက် မှုန င ် ံိုျား ရံှုျားန ိုင် ငပခ (Compliance Risk) က ို ဘဏ်တွေင်ျားစော ရင် ျား  

စစ် င ျားပခင်ျားလိုြ် ငန်ျား၏ အမ ောျားအယွေင်ျားန င ် ံိုျား ရံှုျားန ို င်ငပခ  စ စစ်အ က ပြတ်ခ က် (Risk Assessment) 

နည်ျားလမ်ျားမ ော ျား တွေင် ထ ည ်သွေင် ျားထော ျား ရ  ရြါမည်။ ငတွေွေ့ရ  ရ ငသော  ြ က် ကွေ က်မှုန င ် ံိုျား ရံှုျားန ိုင် ငပ ခ  

အ  င ်န င ်အည  ထ န်ျားခ ြို ြ် မှုမ ော ျားက ို  စမ်ျား သြ်စစ် င ျားပ ခင်ျား  အ ြါအ ဝင် လံို ငလော က်မှုန င ်  ထ  ငရော က်မှု 

ရ   ငသော  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား    ိုင်ရော င ော င်ရက်ွပခင် ျား (Compliance Function) ြါဝင်သည ်  

စော ရင်ျားစစ် င ျား ငရျား  လို ြ်ငန်ျားအ စ အ စဉ ် (Audit Programme) က ို ထော ျားရ  ရြါမည်။ 

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော အ စ အ မ/ံဌော န (Compliance Function) ၏  

လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်ခ က်  မ ော ျားက ို သ ျားပခော ျား ပြန် လည်သံိုျားသြ်န ို င်ရန် လ ို က်နော င ော င်ရွက်ငရျား  

င ော င်ရွက်ပခင်ျားန င ် စော ရ င်ျားစစ် င ျားပခ င်ျားတ ိုို့ က ို သ ျားပခော ျား ခွေ ထော ျားရမည် ။ စ ော ရင်ျားစစ် င ျား ငရျား  

လိုြ်ငန်ျားြ ို င်ျားမ လည် ျား  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  (Compliance)   ိုင်ရော  
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စော ရင်ျားစစ် ငတွေွေ့ရ  ခ က်မ ော ျား က ို လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရ ျား  ိုင်ရော  ဌော နမ ှူျား (Head Of Compliance) ထံ 

အ သ  ငြျား အ  ငက ကော င်ျား ကကော ျား ရန် ပြစ်ြါသည် ။ 

၂၅။ နယ စပ  ဖတ  က ျြော   ိစစရပ မျြော်း 

(က)  ဧရော ဝတ ဘဏ်အ ငနပြင ် လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက် င သော စ ရင်ခွေင ်နယ် ငပမ အ ော ျားလံိုျားတွေင် အ က ံြိုျားဝ င် ငသော 

ဥြ ငဒစည် ျားမ ဉ်ျားမ  ော ျား အ ော ျားလံိုျားက ို လ ိုက်နော ရြါမည်။ လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား   ိုင်ရော အ စ အ မ/ံဌော န 

(Compliance Function) ၏ ြွေ ွေ့စညျ်ားစိုြွေ ွေ့ ြံိုန င ်  လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်မ ော ျားသ ည်  နယ် ငပမ င ဒသ၏  

ဥြ ငဒစည် ျားမ ဉ်ျား သတ်မ တ် ခ က်မ ော ျားန င ်  က ို က်ည ရြါမ ည။် 

(ခ)  င အ ော က်ခံဘဏ်မ ော ျား၊  ဘဏ် ခွေ မ ော ျား ထော ျားရ  လ က် ငဒ သအ လ ိုက် လက် ငပမ ဧရော ဝတ ဘဏ်သည် နယ် 

န ိုင်ငံတကော တွေ င် လိုြ်ငန် ျားမ ော ျား င ော င်ရွက်လော န ိုင်ြါသည။် ဘဏ်ခွေ  ရံို ျားခွေ  ြွေ င ်လ စ်မ ထော ျား ငသော  အ ပခော ျား  

စ ရင်ခွေင ်  နယ် ငပမမ  ော ျားတွေ င် လိုြ် ငန်ျား င ော င်ရွက် ပ ခင်ျားမ ော ျားလည် ျား  ရ  န ိုင်ြါ သည။်  စ ရင်ခွေ င ်  

နယ် ငပမတစ်ခိုန င ်တစ်ခို ဥ ြ ငဒစည်ျားမ  ဉ်ျား သတ်မ တခ် က်မ ော ျား ကွေော ပခော ျားန ိုင်ြါသည် ။ လိုြ် င ော င်သ ည ်  

လိုြ်ငန်ျားအ မ  ြို ျားအ စော ျားန င ် စ ရင်ခွေင ် နယ် ငပမအတွေင် ျား ြွေ င ်လ စ်ထော ျားသည ် ရံိုျားခွေ  ဘ ဏ်ခွေ  ြံိုစံတ ိုို့အ  ငြ ေါ်  

မူတည၍် လည်ျား ကွေော ပခော ျားန ို င်ြါ သည။် 

(ဂ)  ငနပ ြင ် ငရွ ျားခ ယ်ြါက  င ော င်ရွက် ရန် ဧရော ဝတ ဘဏ်အ  ငပမတစ်ခိုအ တွေင်ျား  လိုြ်ငန် ျား စ ရင်ခွေင ်နယ် 

ငဒစည် ျား မ ဉ်ျားမ ော ျား က ို လ ိုကငဒ သ ဥ ြ ငပမ နယ် ဲ်နော ရြါမည်။ ဥြမော  လက် ငအော က်ခံဘဏ်ြံိုစံပြ င ်  

လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်မည်  ို ြါက အ  မရ် င် စ ရ င်ခွေင ်နယ် ငပ မ၏ ဥြ င ဒ စည်ျားမ ဉ်ျားမ  ော ျားန င ်  

ည ညွေတရ်ြါမည်။ အ ခ  ြိုွေ့  စ ရင်ခွေင ် နယ် ငပ မမ ော ျားသ ည်  န ိုင်ငံပခော ျား ဘဏ်မ ော ျား၏ ဘ ဏ်ခွေ မ ော ျားအ တွေက် 

အ ထူျား သတ်မ တခ် က်မ ော ျားလည်ျား ရ  ြါသ ည။်  န ယ် ငပမ ငဒ သတွေင် ျားရ   လိုြ် ငန်ျားမ ော ျားအ  ငနပ ြ င ်  

နယ် ငပမ ငဒ သအ လ ိုက် လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  လိုြ်ငန် ျားတော ဝန်မ ော ျားက ို  င ော င်ရွက်ရော တွေင်  

နယ် ငပမ ငဒ သန င ်  စြ်လ ဉ်ျား၍  သ ရ  နော ျားလည် ကျွမ်ျား က င် သူမ ော ျားက ို  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော ဌော နမ ှူျား (Head Of Compliance) ၏ ကက ျားက ကြ်မှုပြ င ် ဘဏ်၏ 

အ ပခော ျား ငသော ြ က်ကွေ က်မှု န င ် ံိုျားရံှုျားန ို င် ငပခ  ထ န်ျားခ ြို ြ် ငရျား  ဌော နခွေ မ ော ျား (Risk Management 

Functions) က ြူျား ငြါင်ျား င  ော င်ရွက်လ က် လိုြ် င ောင် ငစရန်ပြစ်ြါသည် ။ 

(ဃ)  ငနပြင ်ဧရော ဝတ ဘဏ်အ   တရော ျားနည်ျားလမ်ျား က  ငသော အ  ငကကော င်ျားအ မ  ြိုျားမ  ြိုျား ငကကော င  ် စ ရင်ခွေင ်နယ် င ပမ 

အ သ ျားသ ျား တွေင် လိုြ်ငန်ျားမ ော ျား င ော င်ရွက်ရန် ငရျွား ခ ယ်န ိုင် ြါသည။် သ ိုို့ရော တွေင် အ  ငပခစ ိုက်ရော 

စ ရင်ခွေင ်နယ် ငပမတွေ င် ခွေင ်ပြြိုခ က်မရ ရ  န ိုင်သည ် ဝန် င ော င်မှုအ စ အ စဉ ်မ ော ျားန င ် 

လိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက်ခ က်မ ော ျားက ို အ ပခော ျား စ ရင်ခွေင ်န ယ် ငပမတစ်ရြတ်ွေင် လိုြ် င ော င်မည်  ိုြါက 
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ဘဏ်၏ ဂိုဏ ်သတင်ျား ထ ခ ိုက်ြ က် ပြော ျားန ိုင် သည ် ြ က်ကွေက် မှုန င ် ံိုျား ရံှုျားန ိုင် ငပခ တ ိုျားပမ င ်လော ပခင်ျား က ို 

ငြော ်ထိုတ်၍ စ စစ်အ က ပြတ်ရန် လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ  ော ျား ခ  မ တ်ထော ျားရန်လ ိုအ ြ်ြါသည။် 

 

၂၆။  ပင ပ သိို  လိုပ ငန ်းအ ပ န   ခင ်း  (Outsourcing) 

(က)  လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား (Compliance) က ို ဘဏ်အ တွေင်ျား ြ  က် ကွေ က်မှုန င ် ံိုျား ရံှုျားန ိုင် ငပခ  

ထ န်ျားခ ြိုြ် ငရ ျား (Risk Management) ၏ အ န စ်သော ရ လိုြ်ငန်ျားတစ်ရြ်ပြစ်ရြါမည်။  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန်ျား င ော င်ရွက် ရော တွေင် လိုြ်ငန် ျားတော ဝန်အ လ ိုက် သတ်မ တ် ၍  

ပြင်ြ သ ိုို့ လိုြ်ငန် ျားအ ြ်န ံပခင်ျား  (Outsourcing) ပြြိုလိုြ်န ိုင်ြါသ ည။် သ ိုို့ ငသ ော ်  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  ိုင်ရော ဌော နမ ှူျား (Head Of Compliance) ၏ သ င ်တင ် ငလ ောကြ်တ် ငသ ော  

ကက ျား ကကြ် မှုပြ င ်သော လျှ င် လို ြ် င ော င် ငစရန်ပြစ်ြါသည် ။ 

(ခ)  ပြင်ြ သ ိုို့ လိုြ်ငန်ျားအ ြ်န ံ သည ် အ စ အ စဉ ်မ ော ျားသည ် ဧရော ဝတ ဘဏ်၏ ကက ျား ကကြ် သူမ ော ျား က  

ထ  ငရော က်စွေော  ကက ျားက က ြ်န ိုင် ငရျား  အ ဟနိ်ု့အ တော ျား မပြစ် ငစရန် လိုြ် င ော င်ရြါမည် ။  

လ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျား  င ော င်ရွက်ပခ င်ျား (Compliance Function) ၏ 

လိုြ်ငန်ျားတော ဝန်အ သ ျားသ ျား က ို ပြ င်ြသ ိုို့ လိုြ် ငန်ျားအ ြ် န ံသည ် အ တ ိုင်ျားအ တော  မ ညမ်ျှြင် ရ   ငစကော မူ  

အ က ံြိုျားဝ င် ငသော  ဥြ င ဒမ ော ျား၊  စည်ျားမ ဉ်ျားစည် ျားကမ် ျားမ ော ျား န င ် စံနှုန်ျား မ ော ျားအ ော ျားလံိုျား က ို  ဘဏ်အ  ငနပြ င ်  

လ ိုက်နော  င ော င်ရွက် ငရျားအ တွေက် ဒါရ ို က်တောအ ြွေ ွေ့န င ် အ  င ်ပမင ်  စ မခံနို့် ခွေ မှုအ ြ ိုင်ျား တွေ င်  

တော ဝန်ရ  မည်ပြစ်ြါသည။် 

 

 

နိဂ ို်း 

၂၇ ။ ဤလ ိုက်နော င ော င်ရွက်ငရျားလိုြ်ငန်ျား  ိုင်ရော မူဝါဒသည ် လိုြ် ငန်ျားင ော င်ရွက်ရော တွေင်  

က ိုျားကော ျားန ို င်ရန် ငဘော င် သော ပြစ်ပြ ျား ြံိုမ န်  န စ်စဉ်စ  စစ်သံိုျားသြ်ခ က်မ  ော ျားအ ရ ပြ င် ငပ်ခ င်ျား ၊  

ပြည ်စွေက်ပခ င်ျားတ ိုို့ က ို  င ော င်ရွက်သွေော ျားမည်ပ ြစ်ြါသည။်  က က ျားက ကြ်သူ မ  ော ျား၏ က ကြ်မတ်မှု  

လ ိုအ ြ်ခ က်အ ရလည်ျားငကော င်ျား န ို င်ငံငတော ်မ  ထိုတ်ပြန်သ ည ် ဥြငဒ၊  နည် ျားဥြင ဒမ ော ျား  

ပြင် ငပ် ြည ်စွေက်ြါ ကလည်ျားငကော င် ျား၊  လ ိုအ ြ်သလ ို ပြင် င်ပြည ်စွေ က်သွေော ျားြါမည် ။ ဤ သ ိုို့  

င ော င်ရွက်ပခင်ျား ပြင ်  ဤမူဝါဒသည်  အ ခ  န်န င ်တငပြ ျားည  လ ိုက်န ော င ော င်ရွက်န ိုင်ငစငရ ျား  

င ော င်ရွက်သွေော ျားမည်ပ ြစ်ြါငကကော င်ျား  ငြော ်ပြအြ်ြါသ ည။် 


