ြြည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန
အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵ ကကီဵကကြ်ေရဵအဖွဲ့
ေနြြည်ေတာ်
ညွှန်ကကာဵချက်အမှတ် ၂ / ၂၀၂၀
၁၃၈၁ ြြညဴန
် ှစ် တေြါင်ဵလဆန်ဵ (၁၁) ရက်
(၂၀၂၀ ြြညဴန
် ှစ် မတ်လ ၄ ရက်)
ေငွေရဵေကကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵက အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုေြဵရာတွင် လိက
ု ်နာရမညဴ် ညွှန်ကကာဵချက်
၁။

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အာမခဳလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်ခွငဴ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈ (ခ)
အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြို ြျငဴ်သုဳဵ၍ ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြ အာမခဳ
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵရာတွင် လိြ
ု ်နာရမညဴ် ဤညွှန်ကြာဵချြ်ြို ထုတြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။

၂။

ဤညွှန်ကြာဵချြ်ပါ ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵဆိုသည်မှာ ဘဏ် သို့မဟုတ် အေသဵစာဵ
ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြို ဆိုသည်။

ေငွေရဵေကကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵက အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုေြဵရာတွင် ေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ် ြုဳစဳမျာဵ
၃။

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြ အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်သညဴ် ပုဳစဳမျာဵမှာ ေအာြ်ပါ
အတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(ြ) လွှေ
ဲ ြြာင်ဵေြဵြခင်ဵ။ ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် အာမခဳဝန်ေဆာင်မှု ရယူ
လိသ
ု ူမျာဵြို အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵနိုင်သည်။
(ခ )

တိုက်ရိုက်ေရာင်ဵချြခင်ဵ။

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ဒါရိုြ်တာအဖွဲ့ဝင်၊ စီမဳ

ခန့်ခွဲသူနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် အာမခဳထာဵလိသ
ု ူမျာဵြို အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵထဳမှ
အာမခဳဝယ်ယူရန် စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်ြခင်ဵတို့ြို ေဆာင်ရွြ်
နိုင်သည်။
၄။

ယင်ဵသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵနှငဴ် တိုြ်ရိုြ်ေရာင်ဵချြခင်ဵတို့အတွြ် ဘဏ်မျာဵသည် ြမန်မာ
နိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှလည်ဵေြာင်ဵ၊

အေသဵစာဵေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်

အေသဵစာဵေငွေရဵေကြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်မှုေြာ်မတီမှလည်ဵေြာင်ဵ
အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်
ခွငဴ်ြပုချြ်ရယူရမည်။

(Corporate

Insurance

Agent)

ေြာ်ပိုရိတ်
ေဆာင်ရွြ်ရန်
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၅။

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ

ထုတေ
် ပဵသညဴ်

ေြာ်ပိုရိတ် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရရှိရမည်။
၆။

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵသညဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ
၏

အမှုေဆာင်ဒါရိုြ်တာအဖွဲ့

သို့မဟုတ်

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွင်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်

လိင
ု ်စင်ရရှိ ထာဵသူ အနည်ဵဆုဳဵသုဳဵဦဵ ပါဝင်ရမည်။
၇။

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ်

အာမခဳြုမ္ပဏီတအ
ို့ ကြာဵ

ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵ

သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်။
၈။

ေြာ်ပိုရိတ် အသြ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် (Corporate Life Insurance Agent) အြဖစ်
ေဆာင်ရွြ်မညဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် အသြ်အာမခဳြုမ္ပဏီ အမျာဵဆုဳဵ
နှစ်ခုနှငဴ်သာ ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵ သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ေြာ်ပိုရိတ်
အေထွေထွအာမခဳ ြိုယ်စာဵလှယ် (Corporate General Insurance Agent) အြဖစ်
ေဆာင်ရွြ်မညဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် အေထွေထွအာမခဳြုမ္ပဏီ အမျာဵဆုဳဵ
သုဳဵခုနှငဴ်သာ ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵ သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။

ေငွေရဵေကကဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵရှိ အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ
၉။

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵရှိ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ စီမဳခန့်ခွဲ
ရမည်(ြ) အာမခဳြုမ္ပဏီနှငဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတို့အကြာဵ ချုပ်ဆိုမညဴ် ြိုယ်စာဵ
လှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵ

သေဘာတူစာချုပ်တွင်

လုပ်ပိုင်ခွင၊ဴ်

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ်

လိအ
ု ပ်သညဴစ
် ည်ဵြမ်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ ပါဝင်ရမည်။
(ခ )

ေြာ်ပိုရိတ်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်သညဴ်

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြ

အာမခဳထာဵေစရန် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ၊ စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်
ြခင်ဵတို့ ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵ သေဘာတူစာချုပ်ပါ ေြာ်ပို
ရိတ် စီမဳအုပ်ချုပ်မှု၊ အာမခဳပညာြျွမ်ဵြျင်မှု၊ လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကြုဳတန
ို့ ှငဴ်အညီ
ေဆာင်ရွြ်ရန် အာမခဳြုမ္ပဏီြ ကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲရမည်။
(ဂ )

တစ်ဦဵချင်ဵအာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်ြ အာမခဳထာဵေစရန် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ၊ စည်ဵရုဳဵ
ြခင်ဵ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်ြခင်ဵတို့ ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် ၎င်ဵ၏အာမခဳပညာ
ြျွမ်ဵြျင်မှု၊ လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကြုဳတို့အရ ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵ သေဘာတူ
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စာချုပ်ပါ

အချြ်မျာဵနှငဴ်ြိုြ်ညေ
ီ စရန်

အာမခဳြုမ္ပဏီနှငဴ်

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳ

ြိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်သညဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတို့ြ ကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲရမည်။
(ဃ) အာမခဳြုမ္ပဏီသည် အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵသညဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵရှိ
အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ လိအ
ု ပ်ေသာသင်တန်ဵမျာဵေပဵရမညဴ်အြပင် အာမခဳ
ဆိုင်ရာ ြျငဴ်ဝတ်နှငဴ်အရည်အေသွဵတို့ြို ြမှငဴ်တင်ေပဵရမည်။ ထိ့အ
ု ြပင် အာမခဳ
ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ

အာမခဳြျငဴ်ဝတ်နှငဴ်

မြိုြ်ညေ
ီ သာြိစ္စရပ်မျာဵ

ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊ မမှန်မြန်စည်ဵရုဳဵေရာင်ဵချြခင်ဵတို့ မြပုလုပ်ေစရန် ကြီဵကြပ်ရ
မည်။
(င )

ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵသည် ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြ အာမခဳဝန်ေဆာင်
မှုေပဵြခင်ဵအတွြ် ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵ သေဘာတူစာချုပ်ပုဳစဳြို ြပုစုရမည်။
အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အဆိုပါစာချုပ်ပုဳစဳြို အတည်ြပုေပဵရမည်။

(စ )

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသညဴ်

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့

အစည်ဵသည် ၎င်ဵတို့ခန့်အပ်ထာဵေသာ တစ်ဦဵချင်ဵအာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်စာရင်ဵြို
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမညဴ်အြပင်

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့

လည်ဵ ေပဵပို့တင်ြပရမည်။
တာဵြမစ်ချက်မျာဵ
၁၀။

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သို့မဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုထသ
ဳ ို့
ေချဵေငွေပဵအပ်ရန်အတွြ်

လိအ
ု ပ်ချြ်တစ်ရပ်အေနြဖငဴ်

အာမခဳေပါ်လစီ

သို့မဟုတ်

အာမခဳစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ မြပုရ။
၁၁။

အထြ်အပိုဒ် (၁၀) ပါ တာဵြမစ်ချြ်ေကြာငဴ် ေချဵေငွရယူရန်အတွြ် အာမခဳထာဵရှိရန်
လိအ
ု ပ်ေကြာင်ဵ ေငွေချဵသူထသ
ဳ ို့ အေကြာင်ဵကြာဵြခင်ဵြို ြန့်သတ်ြခင်ဵ မရှိေစရ။

၁၂။

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သို့မဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုသည် ေချဵေငွေလျှောြ်ထာဵရာတွင်
သို့မဟုတ်

ယင်ဵ

အာမခဳြုမ္ပဏီ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအတွြ်
သို့မဟုတ်

ပိတ်ပင်ြခင်ဵမြပုရ။
အဆိုပါအခွငဴ်အေရဵြို
အသိေပဵရမည်။

မမီရှင်

အာမခဳ
သို့မဟုတ်

အာမခဳြိစ္စေဆွဵေနွဵညှန
ိ ှိုင်ဵရာတွင်

ြိုယ်စာဵလှယ်အာဵ

ေရွဵချယ်ပိုင်ခွငဴ်ြို

ေချဵေငွထုတ်ေပဵမညဴ်

အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုရယူသူ

သို့မဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်သည်
ေငွေချဵသူအာဵ
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အေရဵယူြခင်ဵ
၁၃။

ဤညွှန်ကြာဵချြ်၏ အပိုဒ် ၁၀၊ ၁၁ နှငဴ် ၁၂ တို့ပါ တာဵြမစ်ချြ်မျာဵြို ေဖာြ်ဖျြ်
ြျူဵလွန်သညဴ် ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် ဘဏ်ြဖစ်ပါြ ေငွေရဵေကြဵေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

ဥပေဒနှငဴ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

အေသဵစာဵေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ

ြဖစ်ပါြ အေသဵစာဵေငွေရဵေကြဵေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒနှငဴ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ အေရဵယူြခ ခဳရ
မညဴ်အြပင် အာမခဳလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်ခွငဴ်ဥပေဒနှငဴ်လည်ဵ အေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။
အာမခဳသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ လျှို့ဝှက်ေန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ
၁၄။

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်(ြ) ေချဵေငွအာမခဳထာဵြခင်ဵ၊ ေချဵေငွလပ
ု ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵနှငဴ် အာမခဳဝန်ေဆာင်မှု
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမျာဵအတွြ် သီဵြခာဵစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုရမည်။
(ခ )

အာမခဳထာဵသူြ တိုင်ကြာဵသညဴ် သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵအပါအဝင် အာမခဳ
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သီဵြခာဵမှတ်တမ်ဵထာဵရှိမပီဵ

ေငွေရဵေကြဵေရဵ

ကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေတာင်ဵဆိုသညဴအ
် ခါ ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဂ )

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် ေချဵေငွေပဵအပ်ရန်အတွြ် လိအ
ု ပ်သညဴအ
် ာမခဳ
ဆိုင်ရာ သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို ေငွေချဵသူထမ
ဳ ှ ရယူြခင်ဵမြပုရ။ ေငွေရဵ
ေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမှ တစ်ဦဵချင်ဵအာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် အာမခဳဝန်ေဆာင်မှု
ရယူသူ သို့မဟုတ် ေငွေချဵသူအာဵ အာမခဳထာဵရန် စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ြမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ၊
ေရာင်ဵချြခင်ဵ

ြပုလုပ်ရန်အတွြ်

အဆိုပါသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို

အသုဳဵ

မြပုရ။
(ဃ) အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုရယူသူ သို့မဟုတ် ေငွေချဵယူသူြ အာမခဳဆိုင်ရာ အချြ်
အလြ်မျာဵြို အသုဳဵြပုနိုင်ေကြာင်ဵ စာြဖငဴ်ေရဵသာဵခွငဴ်ြပုပါြ ေချဵေငွထတ
ု ်ေပဵသူ
သို့မဟုတ် မမီရှင်နှငဴ် တွဲဖြ်လပ
ု ်ြိုင်သညဴ် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် အာမခဳ
ေရာင်ဵချရန် သို့မဟုတ် စည်ဵရုဳဵဆွဲေဆာင်ရန် ၎င်ဵသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို
ရယူအသုဳဵြပုနိုင်သည်။
၁၅။

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ
ြိုယ်စာဵလှယ်ဆိုင်ရာ

(၄-၃-၂၀၂၀)

ညွှန်ကြာဵချြ်အမှတ်

(၁

တွင် ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ
/

၂၀၂၀

)

သည်

အာမခဳ
အာမခဳ
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ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသညဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ လိြ
ု ်နာရမညဴ် ဤညွှန်ကြာဵချြ်
အေပါ် အြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုရှိသည်။

ေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ
ဥြ္ကဋ္ဌ
အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့

အမိန့်အရ

(ေဇာ်နိုင်)
အတွင်ဵေရဵမှူဵ
အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့

