အိမ်ရာပိ င်ဆင်
ိ မြပ (Home Equity Loan) ေချးေငွရယသများ လိက်နာရမည့ ်
ိးမဘဏ်၏ ေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
ရက်စဲွ ။

။

(၁) င်
ိ ငသ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမတ် ၁၂/........( င်
ိ )............. ကိင်ေဆာင်သ ဦး/ေဒ င ့်

(၂) င်
ိ ငသ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမတ်၁၂/...........( င်
ိ )...........ကိင်ေဆာင်သ ဦး/ေဒ (ေငွေချးယသများ)
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေငွေချးယသ(များ)ဟ ဆိရာတွင ် ၄င်းတိသာမက
၄င်းတိ၏
့
့ အေမွစား၊ အေမွခံများ၊
တရား၀င်ကိယ်စားလယ်များ၊

ပစည်းထိနး် များ၊

အေမွထန
ိ း် များ၊

တနည်းနည်းြဖငလ
ရမည်ဟ မတ်ယရေပသည်။
့် ဲေြပာင်းဆက်ခံသများ အစ ိသတိ ပါဝင်
့
အေ ကာင်းအရာ
ေငွေချးယသ(များ)သည်

မိမအ
ိ မည်ေပါက်

ပိင်ဆင်
ိ ေသာ

ေအာက်

အေဆာက်အဦ:/ကွနဒ
် /ိ တိက်ခန်းကိ အာမခံအြဖစ် ေပးအပ်၍ (

ေဖာ်ြပပါေြမ င ့်

) ေနတွ
့ င်

ိးမဘဏ်၏

အိမ်ယာပိင်ဆင်
ိ မြပေချးေငွ Home Equity Loan (“ေချးေငွ”)ကိ ဤေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာ
စည်းကမ်းချက်များ လက်မတ် ေရးထိး ဝန်ခံကတိြပ ၍ ေချးေငွထတ်ေချးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ညည
(၁)

အာမခံအချက်အလက်များ င့် ပိ င်ဆင်
ိ မစာချ ပ်စာတမ်းများ

(၁.၁) ရန်ကန်တိင်းေဒသ ကီး၊
၊ဧရိယာ (

) ဧက ိ

မိ နယ်၊
(

)

ရပ်ကွက်၊

လမ်း ၊ ဦးပိင်အမတ်

စ် ေြမငားဂရန် ေြမ ငယ
့် င်း ေြမေပ

အေဆာက်အဉီ(၁)လံး။ အမည်ေပါက် - ( ) (ဂရန်သက်တမ်း
ရန်ကန်တိင်းေဒသ ကီး ၊

မိ နယ်၊

တိက်အမတ်

၊

/ကွနဒ
် ။ိ

၊ အခန်းအမတ်

မ

ိ

၊ တိက်အမတ်
(

)ထပ်

အထိ)

ရပ်ကွက်၊

လာ/ ထပ် ၊ အကျယ်အဝန်း (

လမ်း ၊ ဦးပိင်အမတ်
sqft ) ိ တိက်ခန်း

(၁.၂) ေငွေချးယသ(များ)သည် အပိဒ်(၁.၁)ပါ ေြမ ငအ
် ိ တိကိ
့် ေဆာက်အဦး/ တိက်ခန်း/ ကွနဒ
့ အာမခံ
အြဖစ်ေပးအပ်၍

အဆိပါအာမခံပစည်း၏

အကျိ းခံစားခွငအ
့် ရပ်ရပ် င ့်

ပိင်ဆင်
ိ မ

စာချ ပ်စာတမ်း မရင်းများအား ဘဏ်သိ မပျက်
မကွက် လက်ေရာက် ေပးအပ်ပါမည်။
့
(၂) ေချးေငွပမာဏ င့် ေချးေငွအသံးြပ မည့ ် အစီအစ
ြမန်မာေငွကျပ် -

/- (ကျပ်

သိနး် တိတိ)

ေချးေငွအသံးြပ မည့် အစီအစ (၃) ေချးေငွသက်တမ်း ငအ
့် တိး န်း
စတင်ထတ်ေချးသည့် (

.

.

တစ် စ်လ င်(၁၀%)

) ေနမစ၍
(၃) စ်အထိ။
့

[ေချးေငွခွငြ့် ပ သက်တမ်း ငအ
ဗဟိဘဏ်၏
့် တိး န်းထားတိသည်
့

န် ကားချက်များအရ(သိမဟတ်
)
့

ိးမဘဏ်၏ ဆံးြဖတ်ချက်အရ ေြပာင်းလဲမ ိ င်
ိ ပါသည်။]
(၄) ဒဏ်ေ ကး ငစ
့် ရိတမ
် ျား

ပးတွဲပါ (က) မ (ဃ) အထိ ဖတ် သိ ိ ပီး လစ ြပန်လည်ေပးဆပ်ေရးပျက်ကွက်ပါက ထိစရိတ်များ
အတိင်း ေပးေဆာင်ရန် သေဘာတသိ ိပါသည်။ အခါအားေလျာ်စာွ

ိးမဘဏ်မ ဒဏ်ေ ကး င ့်

စရိတ်ေြပာင်းလဲသတ်မတ်မကိ နားလည်သေဘာတ လက်ခံ ပါသည်။ အေြပာင်းအလဲ တစ်စံတစ်ရာ

ိပါက ဘဏ်မေငွေချးယသ(များ)ကိ (၇)ရက် ကိ တင် အသိေပး ၍ ေြပာင်းလဲေကာက်ခံမည်
ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သေဘာတပါသည်။
(၅) လစ ေချးေငွအတိး ငအ
့် ရင်း ြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်း စည်းကမ်းချက်များ

(၅.၁) ေချးေငွအတွက် လစ အရင်း ငအ
် နမစ၍
လစ
့် တိး ြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်းကိ ေချးယသည့ေ
့

တစ်လြပည့ေ
် ြမာက်သည့် ရက်တိင်းတွင ် ပးတွဲ(ခ) တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့အ
် တိင်း မပျက်မကွက်
ေပးဆပ်ရမည်ကိ သေဘာတ သိ ိပါသည်။ ေချးေငွအတွက် အရင်း င ့် အတိးေပးဆပ်ရမည့်
သတ်မတ်ရက်အမီ စာရင်း င်/Flexi စာရင်းတွင ် ေငွအလံအေလာက် ထည့သ
် င
ွ း် ထားေပး ရမည်
ြဖစ်သည်။

ေငွေပးဆပ်ရမည့ေ
် နသည်
့

ဘဏ်ပိတ်ရက်ကျေရာက်ပါက

ေနာက်ဆံး

ဘဏ်

ဖွငရ
် င
ွ း် ေပးထားရန် ငသ
့် က်တွင ် ကိ တင်ထည့သ
့် တ်မတ်ရက်အတွငး် ေချးေငွ ေပးဆပ် ရန်
ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ေချးေငွရယသ (များ)အမည်ြဖင ့် ချိတ်ဆက်ဖွငလ
့် စ်ထားေသာ

ိးမဘဏ် ိ

မည်သည့် အေကာငမ
့် မဆိ အလိအေလျာက် ြဖတ်ေတာက် တ်ယမည်ကိ သေဘာတ သိ ိ
ပါသည်။

(၅.၂) ေချးေငွယသ (များ)သည် ခွငြ့် ပ ထားသည့ေ
် ချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်း ကာလမြပည့မ
် ီ အေြပ
အေ ကေပးဆပ်လိပါက

ိးမဘဏ်မ ရရန် ိေသာ ကျသငေ
့် သာစရိတ၊် လက်ကျန်အရင်း င ့်

အတိးအလံးစံတိကိ
ိ ေ ကာင်း င ့် ေချးေငွရယသည့ေ
် နမစတင်
၍( )/
့
့ အေြပအေ ကေပးဆပ် င်
(၃)

စ် မြပည့မ
် ီ အေြပအေ ကေပးဆပ်လိပါက ပးတွဲပါ(ဂ)တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့အ
် တိင်း

ေပးေဆာင် ပါမည်။
(၅.၃) ဘဏ်သေပးရန်
ိ့
ိသည့် လက်ကျန်ေငွအားလံးကိ အေြပအေ ကေပးဆပ် ပီးမသာလ င် အာမခံ
ပစည်း၏

ပိင်ဆင်
ိ မစာချ ပ်စာတမ်းများအား

လက်ေရာက်ြပန်လည်ေပးအပ်မည်ကိ

ေငွေချးယသ (များ)မ သေဘာတသိ ိပါသည်။
(၆)

ေချးေငွသက်တမ်းတိးခွငြ့် ပ ြခင်း

(၆.၁) လစ ေပးဆပ်ေရးမန်ကန် ပီး ချမတ်ထားေသာစည်းကမ်းချက်များ ငက
့် ိက်ညပ
ီ ါက စတင်ထတ်
ေချးသည့အ
် ချိနမ
် စ၍ သံး စ်ြပည့ေ
် ြမာက်သည့အ
် ခါတိင်းတွင ် ပးတွဲပါ လစ တညီေသာ အရင်း
င ့် အတိးေပးဆပ်ေရး အစီအစ အတိင်း ဆက်လက်သက်တမ်းတိး ခွငြ့် ပ ြခင်းကိ ိးမဘဏ်၏

ဆံးြဖတ်ချက်ြဖင ့် သက်တမ်းတိးခွငြ့် ပ မည်ကိ သိ ိနားလည်ပါသည်။ ထိသိ ့

သက်တမ်းတိး

သည့အ
် ခါတွင ် ိးမဘဏ်၏ ေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်း ဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက် များ၊ Promissory
(၆.၂)

Note င ့် (L12-Guarantee)ကိ ထပ်မံ လက်မတ် ေရးထိးရမည်ကိ သေဘာတသိ ိ ပါသည်။
စတင်ထတ်ေချးသည့အ
် ချိနမ
် စ၍

ေချးေငွအေြပအေ က

ေပးဆပ်ရမည့က
် ာလ(ေချးေငွ

သက်တမ်း )အတွငး် ဤေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာစည်းကမ်းချက်များပါ တစ်စံတစ်ရာ
ြပင်ဆင်မ/ ေြပာင်းလဲမများ

ိပါက

ိးမဘဏ်မ (၇)ရက် ကိ တင် အေ ကာင်း ကားမည်ြဖစ် ပီး

ထိသိ ြပင်
့ ဆင်ချက်များ အတွက် စာရွ က်စာတမ်းများလက် မတ်ေရးထိးရန် လိအပ်ခဲ့ပါက ထပ်မံ
လက်မတ် ေရးထိးရမည် ကိ သေဘာတသိ ိပါသည်။
(၇) ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ် မပျက်ကက
ွ ြ် ခင်း
(၇.၁) စီမံခန်ခ့ ေ
ွဲ ရးဆိင်ရာစည်းကမ်းချက်များ

(၇.၁.၁) လစ ေပးဆပ်ရမည့ေ
် ချးေငွပမဏကိ (၃)လတိတိေပးဆပ်ရန် ပျက်ကက
ွ ်ေန ပီး ဆက်လက်ေပး
ဆပ် င်
ိ ရန်

အလားအလာမ ိေတာပ
့ ါက

ဘဏ်မေရာင်းချရန်အတွက်

အဆိပါပစည်းအား

လေနမဲ့ (Vacant Possession) အေနအထားြဖင ့် အ ပီးအပိင် လက်ေရာက်လဲေြပာင်း ေပးအပ်
ရပါမည်။

(၇.၁.၂) အဆိပါအာမခံ(များ) ငစ
့် ပ်လျ း၍

ိးမဘဏ်မ ထခွဲေရာင်းချ၊ အလံးစံစီမံခနခ
် ့ ွဲ င်
ိ ရန်အတွက်

ရန်ကန် မိ စာချ ပ်စာတမ်းများ မတ်ပံတင် ံးတွင ် လည်းေကာင်း၊ ေြမကွက် င ့် သက်ဆိင် သည့်
မိ နယ်၊ခ ိင်

ေြမစာရင်း ံးများ င ့်

ိးမဘဏ်သိ ့ လည်းေကာင်း၊
ိးမဘဏ်မ

စာချ ပ်စာတမ်းများမတ်ပံတင် ံးတိတွ
့ င်

လည်းေကာင်း

ိးမဘဏ်မ တာဝန်ေပးအပ်ေစခိင်းသ တစ်ဦးဦးသိလည်
းေကာင်း၊
့

န်ြပသတစ်ဦးဦးသိ ့ လည်းေကာင်း၊ အထးကိယ်စားလယ်လစ
ဲ ာ တစ်ေစာင်ကိ

မိမိတိ၏
လွတ်လပ်ေသာသေဘာဆ အေလျာက် လဲအပ်ေပးမည်ကိ
့

စ်ဘက်သိ ိနားလည်

သေဘာတညီ ဝန်ခံကတိြပ လက်မတ်ေရးထိး ကသည်။

(၇.၁.၃) ေချးေငွပျက်ကက
ွ ်သည့ေ
် နာက်တင
ွ ် အာမခံထခွဲေရာင်းချြခင်း င ့် စပ်လျ း၍ ေချးေငွ ရယသ
များ၏ သေဘာတညီချက်ကိ ဤေချးေငွစည်းကမ်းချက်ချ ပ်ဆချိ
ိ နတ
် ွင ် ကိ တင် ရ ိထား ပီး
ြဖစ်

၍

ိးမဘဏ်မ

အာမခံကိထခွဲေရာင်းချြခင်း

/

စီမခ
ံ နခ
် ့ ွဲြခင်း/

လဲေြပာင်းြခင်းများ

ြပ လပ်ရာတွင ် ေချးေငွရယသများ၏ သေဘာတညီချက်ကိ ထပ်မံေတာင်းခံရန် မလိအပ်ဘဲ
ိးမဘဏ်၏
(၇.၁.၄)

လွတ်လပ်စွာ

တစ်ဦးတည်း

ဆံးြဖတ်ချက်ြဖင ့်

အလံးစံ

ထခွဲေရာင်းချခွင ့် ိသည်ကိ သေဘာတသိ ိပါသည်။

စီမံခနခ
် ့ ွဲခွင၊့်

အာမခံပစည်းကိလဲေြပာင်းြခင်း၊ထခွဲေရာင်းချြခင်းြပ လပ်ရာတွငေ
် ချးေငွရယသ(များ)မ

ကိယ်

တိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ကနက
် ့ ွက်ြခင်း၊

ဟနတ
် ့ ားြခင်း၊

မိမိ

မည်သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ေသာ်လည်းေကာင်း
ေ ာငယ
့် က်ြခင်း၊

အကျိ းတစ်စံတစ်ရာ

၊

ေတာင်းခံြခင်း

ြပ လပ်မည်မဟတ်ေ ကာင်း ငေ
့် ပ ေပါက်လာပါက ိးမဘဏ်သထိ
ိ ့ ခိက်နစ်နာဆံး ံးြခင်း

မ ိေစရန် အလံးစံတာဝန်ယ ေြဖ င်းေပးမည် ြဖစ်ေ ကာင်း ဝန်ခံကတိြပ လက်မတ်ေရးထိး
ပါသည်။
(၇.၁.၅)

ိးမဘဏ်မ အာမခံပစည်းကိ ထခွဲေရာင်းချြခင်း သိမဟတ်
စီမခ
ံ နခ
် ့ ွဲြခင်း ြပ လပ်ရာတွင ်
့

အာမခံပစည်း ေရာင်းချရေငွသည် ဘဏ်သအေြပအေ
ိ့
ကေပးဆပ်ရန် တာဝန် ိေသာ ေချးေငွ
ေ ကး မီေအာက် ေလျာန
့ ည်းေနပါက ထပ်ေဆာင်းေပးဆပ်ရန်ကိ သေဘာတလိက်နာပါမည်။
(၇.၂)

တရားဥပေဒဆိင်ရာစည်းကမ်းချက်များ

(၇.၂.၁) ေငွေချးယသ(များ)သည် ိးမဘဏ်မသတ်မတ်ထားေသာ ေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာ
စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကိ ေဖာက်ပျက်ြခင်း(သိမဟတ်
)ပျက်ကွက်ြခင်းေ ကာင ့် ိးမဘဏ်တွင ်
့

ထိခိက် နစ်နာမ တစ်စံတစ်ရာေပ ေပါက်ခဲ့ပါက ိးမဘဏ်မ ြပစ်မေ ကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရား
မေ ကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိမကိ ခံယရန် သေဘာတလိက်နာပါမည်။
(၇.၂.၂)

ိးမဘဏ်ေချးေငွအား ြပန်လည်မေပးဆပ် င်
ိ သြဖင ့် ဥပေဒေ ကာင်းအရ အေရးယသည့အ
် ခါ

တရားမစွဲဆမီ
ိ င ့်

တရားစွဲဆသည့
ိ
အ
် ချိနမ
် စ၍

အေထွေထွကန်ကျစရိတ်များအြပင်

ကန်ကျမည့ေ
် ေနစရိတ်၊

တရား ံးကန်ကျစရိတ် င ့်

ိးမဘဏ်မ

ံးခွန ် င ့်

အမန်ကန်ကျ

စရိတ်များကိ ေငွေချးယသ(များ)မ မပျက်မကွကေ
် ပး ေဆာင်ရန်တာဝန် သ
ိ ည်ကိ နားလည်
သေဘာတပါသည်။
(၇.၂.၃) တရား ံးအမိနအ
် ့ ရ အာမခံပစည်းကိ ေလလံတင်ေရာင်းချရာတွင ်

ိးမဘဏ်သေပးရန်
ိ့
ိေသာ

ေ ကး မီ၊ အတိး၊ ဒဏ်ေ ကး င ့် ကန်ကျစရိတ်များ ြပည့မ
် ီလံေလာက်မမ ိပါက လိအပ်ေသာ
ပမာဏကိ ထပ်မံြဖည့စ
် ွက်ေပးဆပ်ရန် င ့် ထိသိေဆာင်
ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက ိးမဘဏ်မ
့
ဥပေဒအရ

ခွငြ့် ပ ထားသည့အ
် တိင်း

သက်ဆင်
ိ ရာ ံးများတွင ်

ပဂလိက

ဒီကရီထပ်မံ

ေလ ာက်ထား ေတာင်းဆိ င်
ိ ပီး တရား ံး အမိနအ
် ့ ရ လိအပ်ေသာပမာဏကိ ေငွေချးယ
သ(များ)မ ထပ်မံ ြဖည့စ
် ွက် ေပးဆပ်ရမည်ကိ သိ ိနားလည်သေဘာတညီပါသည်။

(၇.၂.၄) ဘဏ်သိ ့ ေချးေငွအတွက် ေပးအပ်ထားေသာအာမခံသည် အေ ကာင်းတစံတစ်ရာေ ကာင ့်
ေချးေငွယသ(များ)မြဖစ်ေစ၊ တြခားေသာ ပဂိ လ်များမြဖစ်ေစ အာမခံ ပစည်း၏ ပိင်ဆင်
ိ မ
အြငင်းပွားြခင်း၊ အေမွပစည်းအြဖစ် တရားစွဲဆိခံရြခင်း၊ ဝရမ်းကပ်ခံရြခင်း၊ အစိးရဌာနများမ
ချိတ်ပိတ်ြခင်းစသည့်

ြပဿနာအ ပ်အ င်းတစ်စတစ်
ံ
ရာ

ေပ ေပါက်ခဲ့

လ င်ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ ေချးေငွရယသများမ ေချးေငွေလ ာက်လာတွင ် အချက်အလက် များအား
မမန်မကန်ြဖစ်ေစ၊ ထိနခ
် ျန်၍ြဖစ်ေစ၊ လိမ်လည်ရန်ြဖစ်ေစတင်ြပခဲ့လ င် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ေချးေငွေပးဆပ်ေရး

ပျက်ကွက်၍

ြဖစ်ေစ

၊ေငွေချးယသ(များ)

စည်းကမ်းချက်များ ေဖာက်ဖျက်သည် ဟ မတ်ယ ပီး
ရပ်ဆင်
ိ း၍

ေချးေငွအေြပအေ ကြပန်လည်

မေချးေငွဆင်
ိ ရာ

ိးမဘဏ်မ ေချးေငွ သက်တမ်းကိ

ေပးဆပ်ေစြခင်း၊

အာမခံပစည်းကိ

ြပန်လည်သမ
ိ ်းယြခင်း၊ တရားဥပေဒ ငအ
ိ း ခံရမည်ကိ သိ ိ နားလည်
့် ညီ တရားစွဲဆြခင်
သေဘာတပါသည်။

(ေချးေငွေလ ာက်လာပါ အချက်အလက်များဆိသည်မာ အာမခံ ငသ
ိ သည့် အချက်
့် က်ဆင်
အလက်များ၊

ဘ

ာေရးစာရင်း င်တမ်းများ၊

ကိယ်ေရးရာဇဝင်အချက်အလက်များ င ့်

ေချးေငွသးသပ်
ံ
ရန် တင်ြပခဲ့ေသာ အချက်အလက်များအပါအဝင် ဘဏ်၏ အကျိ းစီးပွားကိ

တနည်းနည်းြဖင ့် ထိခိက်နစ်နာ ေစ င်
ိ သည့် အြခားေသာမည်သည့အ
် ချက်အလက်များကိမဆိ
သက်ေရာက်အကျံ းဝင်သည်။)

(၇.၂.၅) ေငွေချးယသ(များ)မ ယခအာမခံအြဖစ် တင်သင
ွ း် ေပးအပ်ထားသည့် အာမခံ ငပ
့် တ်သက်၍

မသမာမ၊ လိမလ
် ည်မ အ ပ်အ င်းများ ြဖစ်ေပ လာပါက (သိမဟတ်
) မမန်မကန်တင်ြပရန်
့
ပးေပါင်း ကံစည်ထား ေ ကာင်း

ိးမဘဏ်မသိ ိပါက ထိမသမာမ၊ လိမ်လည်မ၊ ထိနခ
် ျန်မ

အ ပ်အ င်း၊ ပးေပါင်း ကံစည်မ င ့် ပက်သက်၍ ေငွေချးယသ(များ)မ အလံးစံ တာဝန် ယမည်
ြဖစ်ေ ကာင်း ဝန်ခံ ကတိြပ ပါသည်။

ိးမဘဏ်မ အာမခံများအား လက်ေရာက် လဲေြပာင်းရယ

ြခင်းကိ ခခံြငင်းဆိ ြခင်းမ ိဘဲ သေဘာတ လိက်နာမည့အ
် ြပင် တည်ဆဲ ဥပေဒ များ ငအ
့် ညီ
တရား စွဲဆိ ြခင်းများကိ လည်း ရင်ဆင်
ိ ရမည်ကသိ
ိ
ိ နားလည်ပါသည်။

(၇.၂.၆) အထက်ပါအပိဒ်(၇)အရ ေပးဆပ်ေရးအစီအစ ကိြဖစ်ေစ၊ အပိဒ်(၁၂)ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ
ြဖစ်ေစ၊ င်
ိ ငေ
ံ တာ်၏ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ င ့် အမိနေ
် ့ ကာ်ြငာချက်များြဖစ်ေစ၊ တနည်းနည်း ြဖင ့်
ေပ ေပါက်လာေသာ အေ ကာင်းအရာ တစ်ခခေ ကာငြ့် ဖစ်ေစ၊ ေငွေ ကးယသ(များ)၏ လိက်နာ

ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန် ငစ
) ေဖာက်ဖျက်ြခင်း
့် ည်းကမ်းချက်များ ေဖာက်ဖျက်ြခင်း (သိမဟတ်
့
အတွက်

ဤေချးေငွကိ

ဘဏ်မ

ြပန်လည်ေတာင်းခံရာတွင ်

ေငွေချးယသ(များ)မ

သတ်မတ်ကာလ အတွငး် အေြပအေ က ေပးေချရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း သေဘာတသိ ိ ပါသည်။
ထိသိ ့ သတ်မတ်

ကာလအတွငး်

ေချးေငွြပန်လည်

ေပးဆပ် င်
ိ ြခင်းမ ိပါက

တည်ဆဲ

ဥပေဒများ ငအ
် ့ ား၊
့် ညီ ဘဏ်မ တရားစွဲဆိ မည်ကိ သိ ိနားလည် သေဘာတ၍ခခံ၊ ဟနတ
ကနက
် ့ ွက်မတစ်စံတစ်ရာ ြပ လပ် မည် မဟတ် ေ ကာင်း သေဘာတ သိ ိပါသည်။

(၈) ေပးေဆာင်ရမည့ အ
် ခွန်အခများ င့် အြခားစရိတမ
် ျား
(၈.၁) ေငွေချးယသ

(များ)

ဝယ်ယခဲေ
့ သာ

အာမခံပစည်းေပ တွင ်

ေပးေဆာင်ရန် ိသည့်

သက်ဆိင်ရာ ဌာနအသီးသီးမေကာက်ခံေသာ ဝန်ေဆာင်ခ၊ အခွနအ
် ခများ၊ အာမခံစရိတ်
အားလံးအပါအဝင်

ဤေချးေငွ င ့်

စပ်လျ းသည့်

အခွနအ
် ခအားလံး

တိကိ
့

ေငွေချးယသ(များ)မ မပျက်မကွက် ေပးေဆာင် ပါမည်ဟ ဝန်ခံကတိြပ ပါသည်။ အကယ်၍

ေချးေငွရယသမ ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း/ေနာက်ကျြခင်း ြဖစ်ေပ ခဲ့ပါက ိးမဘဏ်မ
ေငွေချးယသ(များ)

ကိယ်စား

အဆိပါစိက်ထတ်ေပးအပ်ထားသည့်

စိက်ထတ်၍

ေငွများအား

မတ်သားထား၍ ြပန်လည် ေကာက်ခံမည် ြဖစ်သည်။

ေပးေဆာင်ထားမည်ြဖစ် ပီး

ေငွေချးယသ၏ေပးရန် ိအေနြဖင ့်

(၈.၂)ေငွေချးယသ(များ)၏စီပာွ းေရးလပ်ငန်းဝင်ေငွ ငအ
့် ြခားဝင်ေငွများမေပးေဆာင်ရန်
အခွနအ
် ခ များကိ မပျက်မကွက်ေပးေဆာင်ရမည်။

(၉) မီးေဘး င့် ငလျင်အ ရာယ်အတွကအ
် ာမခံေ ကး

ေငွေချးယသ(များ)သည် မီးေဘး င ့် ငလျင်အ ရာယ်အာမခံထား ရ
ိ မည်ြဖစ် ပီး ၄င်းအာမခံများ၏
စ်စ

ေချးေငွ သက်တမ်း (၁၁)လြပည့သ
် ည့အ
် ချိနတ
် ိင်းတွင ် အာမခံသက်တမ်းတိးြခင်းများကိ

ြပ လပ်ပါမည်။ အကယ်၍ အာမခံပစည်းပျက်စီးဆံး းံ မ ြဖစ်ပွားခဲ့ပါက အာမခံေလျာ်ေ ကးေငွသည်
ေပးဆပ်ရန် ိသည့် ေချးေငွလက်ကျန် ပမာဏေအာက် ေလျာန
့ ည်းမ ိခဲ့လ င် ေငွေချးယသ(များ)မ
၄င်းကွာဟေနေသာပမာဏကိ ေပးသွငး် ပါမည်။
(၁၀) ပိ င်ဆင်
ိ မကိထိန်းသိမ်းြခင်း
ေငွေချးယသ(များ)သည် အာမခံပစည်းကိေကာင်းမွနစ
် ွာထိနး် သိမး် ထား ိရမည်ြဖစ် ပီး ပျက်စီးမ၊
ထိခိက်မ၊ ဆံး ံးမမြဖစ်ေပ ေစရန် င ့် အကယ်၍သက်ဆင်
ိ ရာအိမ်ရာပိင်ဆင်
ိ သများအသင်း/ အဖွဲ
အစည်း (သိမဟတ်
) အိမ်ရာေနထိင်သများလိက်နာရမည့စ
် ည်းမျ းစည်းကမ်းများ ိပါက အဆိပါ
့

စည်းမျ း စည်းကမ်းများအတိင်း မပျက်မကွက်လက်
ိ နာရမည်ြဖစ် ပီး၊ အာမခံ ၏ တစိတ်တပိင်းကိ
ြဖစ်ေစ တစ်ခလံး ကိြဖစ်ေစ အ ကီးစားြပင်ဆင်ြခင်း၊ ဖိ ချဖျက်စးီ ြခင်း၊ အေဆာက်အဦ အသစ်
ေဆာက်လပ်ြခင်း၊

တိးချဲ ြခင်း

ရမည်မဟတ်ေ ကာင်း

ကိ

များအား

သိ ိ

ြပန်လည်

ခွငြ့် ပ ချက်မရဘဲ

နားလည်သေဘာတပါသည်။

ချိ းေဖာက်ခဲ့ပါက အေဆာက်အဦ တန်ဖိး
ေချးေငွအလံးစံ

းမဘဏ်
ိ
၏

ြပ လပ်၍

ယခစည်းကမ်းချက်အား

င ့် ညီမ ေသာပမာဏကိ ြပန်လည်ေပး သွငး် ေစြခင်း၊

ေပးဆပ်ေစြခင်းစသည့်

ဘဏ်မစီစ လမ်း

န်သည့အ
် တိင်း

ေငွေချးယသ(များ)မ လိက်နာပါမည်။
(၁၁) အြခားစည်းကမ်းချက်များ

(၁၁.၁)ဤေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာစည်းကမ်းချက်များအရ

ေငွေချးယသ(များ)မ

ဘဏ်သိ ့

ေပးအပ်ထားေသာ အာမခံပစည်း(များ)သည် ဘဏ် ငေ
့် ငွေချးယသ (များ)တိ ့ အ ကား ချ ပ်ဆိ ထား
ေသာ

(သိမဟတ်
)
့

ချ ပ်ဆမည့
ိ
်အြခားသေဘာတညီချက်များ င ့်

ေငွေ ကး

ထတ်ေချးြခင်း

အကျံ းဝင်သည်ကိ

သိ ိနားလည်

ဆိင်ရာစည်းကမ်းချက်များအရ လက်တေလာ (သိမဟတ်
) ေနာင်တွငေ
် ပးေချရမည့် မည်သည့်
့
တာဝန်ဝတရား

(များ)အတွက်မဆိ

သက်ေရာက်

သေဘာတပါသည်။

(၁၁.၂)အလားတစွာပင် အြခားသေဘာတညီချက်များ င ့် ေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်
များအတွက် ေပးအပ်ထားေသာ (သိမဟတ်
) ေပးအပ်မည့် အာမခံ ပစည်း (များ)သည်လည်း
့

ဤေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအရ လတ်တေလာ (သိမဟတ်
) ေနာင်တင
ွ ်
့

ေပးေချရမည့် မည့်သည့်တာဝန်ဝတရား(များ) အတွကမ
် ဆိ အြပန် အလန် အကျံ းဝင်သည်ကိ
သိ ိနားလည်သေဘာတပါသည်။

(၁၁.၃)ေငွေချးယသ(များ)သည် ဤေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာစည်းကမ်းချက်များအရ ေပးရန် ိေသာ
ဒဏ်ေ ကး၊ ဝန်ေဆာင်ခ၊ အတိး ငအ
့် ရင်းကိ အလံးစံ အေြပအေ က ေပးဆပ် ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း
အြခားသေဘာတညီချက်များ င ့်
များတွငပ
် ါဝင်ေသာ

ေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်းဆိင်ရာ

ိးမဘဏ်သြပန်
ိ ့ လည်ေပးဆပ်ရန်

စည်းကမ်းချက်

တာဝန်ဝတရားများ

ကျန် ိေနပါက

ဤေချးေငွအတွက် ေပးအပ် ထားသည့် အာမခံပစည်း(များ)ကိ ဆက်လက် ရယထားရန် ိးမဘဏ်မ
အြပည့်အဝ ဆံးြဖတ် ပိင်ခွင ့် ိသည်ကိ သိ ိနားလည် သေဘာတ ပါသည်။

(၁၁.၄)အြခားဘဏ် (သိမဟတ်
) အြခားေငွေ ကးအဖွဲစည်းများမ ရယထားေသာေချးေငွများကိ ြပန်လည်
့
တ်သမ
ိ း် ပါက ိးမဘဏ်သိ ချက်
ချင်းအသိေပးအေ ကာင်း ကားပါမည်။
့

(၁၁.၅) းမဘဏ်
ိ
၏ေငွေ ကးထတ်ေချးြခင်း

ဆိင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိ

ေငွေချးယသ(များ)မ

တစ်စံတစ်ရာ ချိ းေဖာက်ခလ
ဲ့ င် ေချးေငွများကိေပးဆပ်ေရးအစီအစ ေြပာင်းလဲ ေကာက်ခံြခင်း င ့်
အလံးစံ ြပန်လည်ေပးဆပ်ေစြခင်းအတွက် ဘဏ်မ လမ်း

(၁၁.၆)ေငွေချးယသ(များ)သည်

န်မအတိင်း လိက်နာပါမည်။

ိးမဘဏ်ေချးေငွကိ အတိး ငတ
့် ကွ အေြပအေ က ေပးဆပ်

င်
ိ ြခင်းမ ိ

ေသးမီကာလအတွငး် အာမခံပစည်း ငပ
ိ ေသာ စာချ ပ် စာတမ်း များသည်
့် တ်သက်ေသာ ပိင်ဆင်
အာမခံပစည်းအြဖစ်

းမဘဏ်
ိ
လက်ဝယ်တင
ွ ်

အကျိ းခံစားခွငတ
ံ
ရာအား
့် စ်စတစ်

ိပါသည်။ အဆိပါအာမခံပစည်း ငပ
့် တ်သက်ေသာ

းမဘဏ်
ိ
၏

ခွငြ့် ပ ချက်မရ ိဘဲ

အြခားမည်သ

တစ်ဦးတစ်ေယာက် ကိမ ထပ်ဆငအ
့် ာမခံတင်သွငး် ြခင်း၊ ငားရမ်းြခင်း၊ ေပါင် ြံ ခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊
လဒါန်းြခင်း၊ ေမတာြဖငေ
့် ပးကမ်းြခင်း၊ တစ်ြခားနည်းလမ်းတစ်စံတစ်ရာြဖင ့် လဲေြပာင်းြခင်းများ
မြပ လပ်ရန် တားြမစ်ချက်ကိ လိက်နာပါမည်။

(၁၁.၇)အာမခံပစည်းအမည်ေပါက် ပိင် င်ကွယလ
် ွနခ
် ဲ့ပါက ရက်(၃၀)အတွငး် အေမွဆက်ခံသများမ
ဘဏ်အားအေ ကာင်း ကားရမည်ြဖစ် ပီး

ေချးေငွလက်ကျန်ပမာဏကိ

းမ
ိ

ရက်(၉၀)အတွငး်

အေြပအေ က ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း သိ ပ
ိ ါသည်။ ထိသိအေြပ
အေ က ေပးဆပ်ြခင်း
့
မြပ လပ် င်
ိ ပါက

အေမွစားအေမွခံများမ

ေပးဆပ်ရန်ကျန် ိေသာ

ေချးေငွ

ပမာဏအတွက်

ိးမဘဏ်ေချးေငွ လပ်ထးလပ်
ံ
နည်း များ ငအ
့် ညီ ေချးေငွ ြပန်လည်ေလ ာက် ထားရမည်ြဖစ်ေ ကင်း

သိ ိပါသည်။

(၁၁.၈) ေချးေငွရယသ(များ) င ့် သက်ဆင်
ိ ေသာ (ဘဏ်များတွင ် ဖွငလ
့် စ်ထားသည့် အပ်ေငွ င ့် ေချးေငွ
စာရင်းများ၊ ေချးေငွသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်) မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိ
မဆိသက်ဆိင်ရာ လပဂိ လ်များ င ့် အဖွဲအစည်းများအ ကားတွင ် တစ်နည်းနည်းြဖင ့် မတ်တမ်း
ြပ စထိနး် သိမး် ြခင်း၊ ထတ်ေဖာ်ေြပာ ကားြခင်း၊ ြဖနေ
် ့ ဝြခင်း၊ ေပးပိြခင်
က်
့ း င ့် ဖလယ်ြခင်းတိအတွ
့

လိအပ်သလိ စီမံခနခ
် ့ ွဲခင
ွ က
့် ိ

ိးမဘဏ်သိ ့ ြပန်လည်မ ပ်သမ
ိ း် င်
ိ ေသာ အခွငအ
့် ာဏာအြဖစ်

သေဘာတေပးအပ်ပါသည်။
သက်ဆိင်ရာ

လပဂိ လ်များ င ့်

အဖွဲအစည်းများဟ

ဆိရာတွင ်

ိးမဘဏ် င ့်

မိတ်ဖက်

အဖွဲအစည်းများအားလံး၊ အ ကံေပးပညာ င်များ၊ ြမန်မာ င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဗဟိဘဏ်မ လိင်စင်ရ
သတင်းအချက်အလက်များ

ပံ့ပိးသည့်

အဖွဲအစည်းများ၊

ြမန်မာ င်
ိ ငေ
ံ တာ်

သတင်း

အချက်အလက်ဌာန၊ ြမန်မာ င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဗဟိဘဏ်၊ ေ ကး မီများဝယ်ယေကာက်ခံသည့် လပ်ငန်း
အပါအဝင် ေ ကး မီေကာက်ခံသည့် လိင်စင်ရလပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများ၊ အြခားေချးေငွဆင်
ိ ရာ
အဖွဲအစည်းများ၊ အာမခံေရာင်းချေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်ေထာင်စ သမတြမန်မာ င်
ိ ငေ
ံ တာ်
အစိးရဌာနအဖွဲအစည်းများ င ့် ဝန် ကီးဌာနများအစ ိသည့် လပဂိ လ်များ င ့် အဖွဲအစည်းများ
အားလံးကိ ဆိလိသည်။
အထက်ေဖာ်ြပပါေချးေငွစည်းကမ်းချက်များကိေငွေချးယသ(များ)မေသချာစွာဖတ် နားလည်သေဘာေပါက် ပီး
တိကျစွာလိက်နာေဆာင်ရွကရ
် န်

မိမိတိ၏လွ
တ်လပ်ေသာ
့

သေဘာတဝန်ခံကတိြပ ကပါသည်။

သေဘာဆ အေလျာက်

ေငွေချးရယသ
လက်မတ်

လက်မတ်

လက်ေဗွ

လက်ေဗွ

အမည်

အမည်

င်
ိ ငသ
ံ ားစိစစ်

ေရးကတ်ြပားအ
မတ်

ေနရပ်လိပ်စာ

င်
ိ ငသ
ံ ားစိစစ်ေရး
ကတ်ြပားအမတ်
ေနရပ်လိပ်စာ

လက်မတ်

ေရးထိး

ပးတွပ
ဲ ါ (က)
(က) ကနဦးဝန်ေဆာင်စရိတ ် (Credit Facility Establishment Fees)
ေချးေငွအတွကက
် နဦးဝန်ေဆာင်စရိတ် အနည်းဆံးကျပ် ၂၅၀,၀၀၀ (သိ)့ ခွငြ့် ပ ေချးေငွပမာဏေပ တွင ်
၁.၅% ကိ ဝန်ေဆာင်ခ ေကာက်ခံမည်။
(ခ) ဒဏ်ေ ကး (Penalty Fees)
တွက်ချက်ရာတွင ် ေပးဆပ်ရန်ပျက်ကက
ွ ်ေသာေချးေငွ အရင်းပမာဏ (Monthly Repayment
Amount) အေပ ၌ ပျက်ကွက်ရက်အလိက် ၃.၅%

န်းထားြဖင ့် တေြပးညီေကာက်ခံမည်။

ပျက်ကွက်ရက် အလိက်ကာလအပိင်းြခား အဆငသ
့် တ်မတ်ရာတွင ် ေအာက်ပါဇယားအတိင်း
အဆငသ
့် တ်မတ်သည်။

ပျက်ကွက်သည့က
် ာလအပိင်းအြခား

ဒဏ်ေ ကးတွက်ချက်ရန်အတွက်
ပျက်ကွက်ခဲ့ေသာ

ေချးေငွေပ တွငေ
် ကာက်ခရ
ံ န်
အဆင ့် (၁)။ (၁)ရက်မရက်ေပါင်း(၃၀)အတွငး်

လစဥ် ၃.၅%

အဆင(့် ၂)။ ရက်ေပါင်း(၃၁)ရက်မ (၆၀)အတွငး်

လစဥ် ၃.၅%

အဆင(့် ၃)။ ရက်ေပါင်း(၆၁)ရက်မ (၉၀)အတွငး်

လစဥ် ၃.၅%

အဆင ့် (၄)။ (၉၁)ရက်မရက်ေပါင်း(၁၈၀)အတွငး်

လစဥ် ၃.၅%

အဆင(့် ၅)။ ရက်ေပါင်း(၁၈၀)အထက်

လစဥ် ၃.၅%

အဆင(့် ၆)။ ေချးေငွသက်တမ်းေကျာ်ပါက

လစဥ် ၃.၅%

(ဂ)

ေချးေငွလက်ကျန် တစ်ချိ တစ်ဝက် (သိမဟတ်
) အလံးစံအား ေဆာလျင်စွာေပးဆပ်ြခင်း (Early
့
Settlement Fees) ေချးေငွရယသည့ေ
် နမ့ စတင်၍ ( ) / ကေနဦး (၃)

စ်ကာလမြပည့မ
် ီ

ယင်းေချးေငွလက်ကျန်

(၃%)

ေချးေငွလက်ကျန် တစ်ချိ တစ်ဝက်ကိြဖစ်ေစ၊ အလံးစံ ကိြဖစ်ေစြပန်လည်ေပးဆပ်လိပါက
အရင်းပမာဏေပ တွင ်

သံးရာခိင် န်း

ေဆာလျင်စွာေပးဆပ်ြခင်းစရိတ် (Early Settlement Fees) ေပးေဆာင်ရမည်။

အား

(ဃ) ေချးေငွ၏

လစ အရင်းအတိး

အရင်း/အတိးပျက်ကွကသ
် ည့်

ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန်

အရစ်အလိက်

ေပးဆပ်ရန်

ပျက်ကွက်ပါက
ပျက်ကွက်သည့်

ေချးေငွအရင်းပမာဏ ေပ တွင ် တစ်လလ င် ၃.၅% ြဖင ့် ပထမဆံးစတင်ပျက်ကွက်သည့ေ
် နမ့
ပျက်ကွက်ရက်အလိက်

တွက်ချက်

ေပးဆပ်ရာတွငြ် ဖစ်ေစ၊ လစ

ေကာက်ခံမည်။

လစ အရင်းအတိးြပန်လည်

ေပးဆပ်ေရး ေနာက်ကျေနေသာ ေချးေငွကိ ြပန်လည်ေပးဆပ်

သည့အ
် ခါတွင ် ြဖစ်ေစ ပျက်ကွက်ေနေသာ လ၏ အတိးကိ ဦးစွာေကာက်ခံမည်ြဖစ် ပီး၊
ထိေနာက်
မ
့
လများ၏

ကျန် ိေသာ
အတိး

ြဖတ်ေတာက် ပီးေနာက်
လအလိက်တွက်ချက်

င ့်

အရင်းပမာဏကိ
အရင်းပမာဏ
ကျန် ိေသာ

ေကာက်ခံမည်ြဖစ်သည်။
ကိ

ပျက်ကွက်ေနေသာ

ဦးစားေပးအစီအစ အလိက်
ဒဏ်ေ ကးပမာဏကိ

ြဖတ်ေတာက်သာွ းမည်ြဖစ်သည်။

တွက်ချက်

ပျက်ကွက်ေသာ

သတ်မတ်ထားသည့အ
် တိင်း

လစ ေပးဆပ်ရာတွင ် အေ ကာင်းတစ်စံတစ်ရာေ ကာင ့် ေပးဆပ်သည့ရ
် က် ေနာက်ကျခဲ့ပါက
ေနာက်ဆက်တွဲေပးဆပ်မပမာဏတွင ် အေြပာင်းအလဲ ိ င်
ိ ပါသည်။

ပးတွပ
ဲ ါ (ခ)
ြပန်လည်ေပးဆပ်ေရးအစီအစ (Repayment Schedule)

