
                                                                
Home Loan (ေြမဝယယ်ြခငး် င့ ်လေနအေဆာကအ်ဦေဆာကလ်ပ်ြခငး်)  

ေချးေငရွယသများ လကိန်ာရမည့ ်

ိးမဘဏ်၏ ေငေွ ကးထတေ်ချးြခငး်ဆငိရ်ာ စညး်ကမ်းချကမ်ျား 

 

အေ ကာငး်အရာ 

ေငေွချးယသ(များ)သည ် ေြမကွက်(“အာမခံ”)ကိ ဝယ်ယရန် င့ ် ထေိြမကွက် ဝယ်ယ ပီးေနာက ်

ယငး်ေပ တငွ ် လေနအေဆာက်အဦး ေဆာက်လပ်ေနထငိရ်နအ်တွက် (“ေချးေင ွ အသးံ ြပ ရန ်

အစီအစ ”) ိးမဘဏ ် ၏ Land & Construction Homeloan (“ေချးေင”ွ)ကိ ဤေငေွ ကး 

ထတ်ေချးြခငး်ဆိငရ်ာ စညး်ကမ်းချက် များ လကမ်တ်ေရးထးိ ဝနခ်ံကတိြပ ၍ ေချးေငထွတ်ေချးြခငး် 

ြဖစသ်ည။် 

 

 (၁) အာမခံအချကအ်လကမ်ျား င့ ်ပိငဆ်ငိမ်စာချ ပ်စာတမ်းများ  

(၁.၁) ေငေွချးယသ(များ)သည် ေြမကိ အာမခံ အြဖစ်ေပးအပ်၍ အဆိပါ အာမခံပစညး် ၏ 

အကျိ းခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ် င့ ် ပိငဆ်ငိမ် စာချ ပ်စာတမး် မရငး်များအား ဘဏသ်ိ ့ မပျက် မကွက် 

လက်ေရာက် ေပးအပ်ပါမည။် 

 

(၂)  ေချးေငပွမာဏ င် ့ေချးေငအွသးံြပ မည့ ်အစအီစ  

 

အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ်ြခငး်အတွက ် ခွင့ြ်ပ မည့ေ်ချးေငကွိ အေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လပ် ပီးစီးမေပ  မတည၍် အဆင့အ်လိက် ထတ်ေချးမညြ်ဖစ်သည။် ထ ိထတ်ယ သးံစွဲသည့ ်

ေချးေငပွမာဏကိ Promissory Note တွငေ်ဖာ်ြပမည ် ြဖစ် ပီး ေငေွချးယသမ  သက်ဆိငရ်ာ 

ိးမဘဏခဲွ်တွင ်  Promissory Note လက်မတ်ေရးထးိရမည ် ြဖစ်သည။် အေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လပ်မည့ ် သတ်မတ်အချိနက်ာလ ေရာက် မိ သာလ င ် ေချးေငထွတ်ယ ခွင့ြ်ပ မညက် ိ

သေဘာတသိ ိပါသည။် 

 

(၃)  ေချးေငသွကတ်မ်း င့အ်တးိ န်း 



                                                                
စတငထ်တ်ေချးသည့ ်ေနမ့စ၍ (၃) စ်အထ။ိ 

တစ် စ်လ င(်၁၀%) 

[ေချးေငခွွင့ြ်ပ သက်တမ်း င့အ်တးိ နး်ထားတိသ့ညဗ်ဟိဘဏ၏် န် ကားချကမ်ျားအရ(သိမ့ဟတ်) 

ိးမဘဏ၏် ဆးံြဖတ်ချက်အရ ေြပာငး်လဲမ ိ ငိပ်ါသည။်] 

 

 

 (၄)   ဒဏ်ေ ကး င့စ်ရိတမ်ျား 

ပးတွဲပါ (က) မ (ဃ) အထ ိဖတ် သိ ိ ပီး လစ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ေရးပျက်ကွက်ပါက ထိစရိတ်များ 

အတိငး် ေပးေဆာငရ်န ် သေဘာတသိ ိပါသည။် အခါအားေလျာ်စာွ ိးမဘဏမ် ဒဏေ် ကး င့ ်

စရိတ်ေြပာငး်လဲသတ်မတမ်ကိ နားလညသ်ေဘာတ လက်ခံ ပါသည။် အေြပာငး်အလဲ တစ်စံတစ်ရာ 

ိပါက ဘဏမ်ေငေွချးယသ(များ)ကိ (၇)ရက် ကိ တင ် အသေိပး ၍ ေြပာငး်လဲေကာက်ခံမည ်

ြဖစ်ေ ကာငး်ကိ သေဘာတပါသည။် 

 

(၅)   ေချးေငထွတေ်ချး ပီးေနာက ်လပ်ေဆာငေ်ပးရမည့စ်ညး်ကမ်းသတမ်တခ်ျကမ်ျား 

(၅.၁) အာမခံအမညေ်ပါကေ်ြပာငး်လြဲခငး်လပ်ငန်းစ ။ ေငေွချးယသ (များ) မ  စာချ ပ်စာတမး် 

မတ်ပံတင် ံးတငွ ် အေရာငး်အဝယ်စာချ ပ်ချ ပ်မတပံ်တငြ်ခငး်လပ်ငနး်စ အား ေချးေငစွတင ်

ေချးယသည့ ်ေနမ့စ၍ (၆)ေြခာက်လအတွငး် လပ်ေဆာငရ်မည ်ြဖစ် ပီး အမညေ်ပါက် ေြပာငး်လ ဲ

ြခငး် လပ်ငနး်စ ကိ(၁)တစ် စ်အတွငး် အ ပီးသတ်လပ်ေဆာငေ်ပးရမညက်ိ သေဘာတ  

သိ ိပါသည ်။  

(၅.၂)အေဆာကအ်ဦးေဆာကလ်ပ်ြခငး်လပ်ငန်းစ ။ ေငေွချးယသ (များ)မ ေချးေငစွတင ် ထတ်ေချး 

သည့ ်ေနမ့စ၍ (၁)တစ် စအ်တွငး်  ိးမဘဏသ်ိ ့ တငြ်ပထားေသာ အေဆာက်အဦး ပံစံအတိငး် 

ေဆာက်လပ် ပီးစီးရမညက်ိသေဘာတသိ ိပါသည။်သတ်မတ်ချိနအ်တငွး် ပီးစီးြခငး်မ ိပါက 

ေဆာက်လပ်ေရး(Construction)ေနာက်ကျ ဒဏေ် ကး(ပးတွဲ-ခ ပါအတိငး်) ေပးေဆာငရ်မည ်

ကိ သေဘာတသိ ိပါသည။် အေဆာက်အဦတညေ်ဆာက်ေနသည့က်ာလအတွငး် ြဖစ်ေပ  

လာ ငိသ်ည့ ် မညသ်ည့ပ်ျက်စီးမကိမဆ ိ ေချးေင ွ ရယသ(များ) မ အလံးစံတာဝန ် ယေြဖ ငး် 

ေပးရ မညြ်ဖစ်သည။် 

 



                                                                
 

(၆)လစ ေချးေငအွတးိ င့အ်ရငး် ြပန်လညေ်ပးဆပ်ြခငး် စညး်ကမ်းချကမ်ျား 

(၆.၁) ေချးေငအွတွက် လစ အရငး် င့အ်တးိ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ြခငး်က ိ ေချးယသည့ေ်နမ့စ၍ လစ  

တစ်လြပည့ေ်ြမာက်သည့ ်ရက်တိငး်တွင ်ပးတွဲ(ခ) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိငး် မပျက်မကွက ်

ေပးဆပ်ရမညက်ိ သေဘာတ သိ ိပါသည။် ေချးေငအွတွက် အရငး် င့ ် အတးိေပးဆပ်ရမည့ ်

သတ်မတ်ရက်အမီ စာရငး် င/်Flexi စာရငး်တွင ်ေငအွလံအေလာက် ထည့သ်ငွး် ထားေပး ရမည ်

ြဖစ်သည။် ေငေွပးဆပ်ရမည့ေ်နသ့ည ် ဘဏပိ်တ်ရက်ကျေရာက်ပါက ေနာက်ဆံး ဘဏ ်

ဖွင့ရ်ကတ်ွင် ကိ တငထ်ည့သ်ငွး် ေပးထားရန် င့သ်တ်မတ်ရက်အတငွး် ေချးေင ွ ေပးဆပ် ရန ်

ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ေချးေငရွယသ (များ)အမညြ်ဖင့ ် ချိတ်ဆက်ဖွင့လ်စ်ထားေသာ ိးမဘဏ်  ိ

မညသ်ည့ ် အေကာင့မ်မဆ ိ အလိအေလျာက် ြဖတ်ေတာက် တ်ယမညက် ိ သေဘာတ သိ ိ 

ပါသည။် 

(၆.၂) ေချးေငယွသ (များ)သည ်ခွင့ြ်ပ ထားသည့ေ်ချးေငြွပနလ်ညေ်ပးဆပ်ြခငး် ကာလမြပည့မ်ီ အေြပ 

အေ ကေပးဆပ်လိပါက ိးမဘဏမ် ရရန် ိေသာ ကျသင့ေ်သာစရိတ်၊ လက်ကျနအ်ရငး် င့ ်

အတိးအလံးစံတိက့ိ အေြပအေ ကေပးဆပ် ငိေ် ကာငး် င့ ်ေချးေငရွယသည့ေ်နမ့စတင၍် (  ) / 

(၃) စ် မြပည့မ်ီ အေြပအေ ကေပးဆပ်လိပါက ပးတွဲပါ(ဂ)တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိငး် 

ေပးေဆာင ်ပါမည။် 

(၆.၃) ဘဏသ်ိေ့ပးရန် ိသည့ ် လက်ကျနေ်ငအွားလံးကိ အေြပအေ ကေပးဆပ် ပီးမသာလ င ် အာမခ ံ

ပစညး်၏ ပိငဆ်ငိမ်စာချ ပ်စာတမး်များအား လကေ်ရာက်ြပနလ်ညေ်ပးအပ်မညက်ိ ေငေွချး 

ယသ (များ)မ သေဘာတသိ ိပါသည။် 

 

(၇) ေချးေငသွကတ်မ်းတးိခွင့ြ်ပ ြခငး် 

(၇.၁)   လစ ေပးဆပ်ေရးမနက်န် ပီး ချမတ်ထားေသာစညး်ကမ်းချက်များ င့က်ိကည်ီပါက စတင ်

ထတ် ေချးသည့အ်ချိနမ်စ၍ သးံ စ်ြပည့ေ်ြမာက်သည့အ်ခါတိငး်တွင ်ပးတွဲပါ လစ  တညေီသာ 

အရငး် င့ ် အတးိေပးဆပ်ေရး အစီအစ အတိငး် ဆက်လက်သက်တမ်းတိး ခွင့ြ်ပ ြခငး်က ိ

ိးမဘဏ၏် ဆးံြဖတ်ချက်ြဖင့ ် သက်တမ်းတိးခွင့ြ်ပ မညက်ိ သိ ိ နားလညပ်ါသည။် ထသိိ ့      

သက်တမ်းတိး သည့အ်ခါတွင် ိးမဘဏ၏် ေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး် ဆိငရ်ာ စညး်ကမ်းချက ်

များ၊ Promissory Note င့ ် (L12-Guarantee)ကိ ထပ်မံ လက်မတ် ေရးထးိရမညက် ိ

သေဘာတသိ ိ ပါသည။်  



                                                                
(၇.၂) စတငထ်တ်ေချးသည့အ်ချနိမ်စ၍ ေချးေငအွေြပအေ က ေပးဆပ်ရမည့က်ာလ(ေချးေင ွ

သက်တမ်း) အတွငး် ဤေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး်ဆငိရ်ာစညး်ကမ်းချက်များပါ တစ်စံတစ်ရာ 

ြပငဆ်ငမ်/ ေြပာငး်လဲမများ ိပါက ိးမဘဏမ် (၇)ရက် ကိ တင ်အေ ကာငး် ကားမညြ်ဖစ် ပီး 

ထသိိ ့ ြပငဆ်ငခ်ျက်များ အတွက် စာရွက်စာတမ်းများလက်မတ်ေရးထးိရန ်လအိပ်ခဲ့ပါက ထပ်မံ 

လက်မတ် ေရးထးိရမည ်ကိ သေဘာတသိ ိပါသည။်  

 

(၈)   ေချးေငြွပန်လညေ်ပးဆပ်မပျကက်ကွြ်ခငး် 

(၈.၁)   စမံီခန ့်ခွေဲရးဆငိရ်ာစညး်ကမ်းချကမ်ျား 

(၈.၁.၁) ဤေငေွ ကးထတေ်ချးြခငး်ဆိငရ်ာ စညး်ကမး်ချက်များ အပိဒ(်၅)တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေချးေင ွ

ထတ်ေချး ပီးေနာက် လပ်ေဆာငေ်ပးရမည့စ်ညး်ကမး်သတ်မတ်ချက်များအပါအဝင ် မညသ်ည့ ်

စညး်ကမ်းသတ်မတ်ချကက်ိမဆ ိ ေငေွချးယသ(များ)မ လိက်နာေဆာငရွ်က် ရန ် ပျကက်ွက်ခဲ ့

ပါက ပျက်ကကွ်ေချးေငအွြဖစ် သတ်မတ် ပီး ပးတွဲ(က)ပါ ဒဏေ် ကးများ အတိငး် ေကာက်ခံြခငး် 

(သိမ့ဟတ်) ေချးေငအွြပည့အ်ဝ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ရန ် ေတာငး်ဆိြခငး် တိက့ိ ိးမဘဏမ် 

လပ်ေဆာငမ်ညြ်ဖစ်သညက်ိ သေဘာတသိ ိပါသည။် 

(၈.၁.၂)လစ ေပးဆပ်ရမည့ေ်ချးေငပွမဏကိ (၃)လတိတိေပးဆပ်ရန ် ပျက်ကွက်ေန ပီး ဆက်လက်ေပး 

ဆပ် ငိရ်န ် အလားအလာမ ိေတာပ့ါက ဘဏမ်ေရာငး်ချရနအ်တွက် အဆိပါပစညး်အား 

လေနမဲ့ (Vacant Possession) အေနအထားြဖင့ ်အ ပီးအပိင ်လက်ေရာကလ်ဲေြပာငး် ေပးအပ် 

ရပါမည။်  

(၈.၁.၃) အဆိပါအာမခံ(များ) င့စ်ပ်လျ း၍ ိးမဘဏမ် ထခွဲေရာငး်ချ၊ အလးံစံစီမံခန ့ခ်ွဲ ငိရ်နအ်တွက ်

ရနက်န် မိ စာချ ပ်စာတမး်များ မတ်ပံတင် ံးတငွ ်လညး်ေကာငး်၊ ေြမကွက် င့ ်သက်ဆိင ်သည့ ်

မိ နယ်၊ခ ိင ် ေြမစာရငး် ံးများ င့ ် စာချ ပ်စာတမး်များမတ်ပံတင် ံးတိတ့ငွ ် လညး်ေကာငး် 

ိးမဘဏသ်ိ ့ လညး်ေကာငး်၊ ိးမဘဏမ် တာဝနေ်ပးအပ်ေစခိငး်သ တစ်ဦးဦးသိလ့ညး်ေကာငး်၊ 

ိးမဘဏမ် နြ်ပသတစ်ဦးဦးသိ ့ လညး်ေကာငး်၊ အထးကိယ်စားလယ်လစဲာ တစ်ေစာငက် ိ

မိမိတိ၏့ လွတ်လပ်ေသာသေဘာဆ အေလျာက် လဲအပ်ေပးမညက်ိ စ်ဘက်သိ ိနားလည ်

သေဘာတည ီဝနခ်ံကတိြပ  လက်မတ်ေရးထးိ ကသည။် 

(၈.၁.၄) ေချးေငပွျကက်ကွ်သည့ေ်နာက်တငွ ် အာမခံထခွဲေရာငး်ချြခငး် င့ ် စပ်လျ း၍ ေချးေင ွ ရယသ 

များ၏ သေဘာတညခီျကက်ိ ဤေချးေငစွညး်ကမ်းချက်ချ ပ်ဆခိျိနတ်ွင ် ကိ တင ် ရ ိထား ပီး 

ြဖစ်၍ ိးမဘဏမ် အာမခံကိထခွဲေရာငး်ချြခငး် / စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်/ လဲေြပာငး်ြခငး်များ ြပ လပ် 



                                                                
ရာတွင ်ေချးေငရွယသများ၏ သေဘာတညခီျက်ကိ ထပ်မံေတာငး်ခံရန ်မလိအပ်ဘ ဲ ိးမဘဏ ်

၏ လွတ်လပ်စွာ တစ်ဦးတညး် ဆံးြဖတ်ချက်ြဖင့ ်အလံးစံ စီမံခန ့ခ်ွဲခွင့၊် ထခွဲေရာငး်ချခငွ့ ် ိသည ်

ကိ သေဘာတသိ ိပါသည။်   
(၈.၁.၅) အာမခံပစညး်ကိလဲေြပာငး်ြခငး်၊ထခွဲေရာငး်ချြခငး်ြပ လပ်ရာတငွေ်ချးေငရွယသ(များ)မ မိမိ 

ကိယ် တငိေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ မညသ်တစ်ဦးတစေ်ယာက်မ ေသာ်လညး်ေကာငး် ၊ ကန ့က်ကွ ်

ြခငး်၊ ဟန ့တ်ားြခငး်၊ ေ ာင့ယ်က်ြခငး်၊ အကျိ းတစ်စံတစ်ရာ ေတာငး်ခံြခငး် ြပ လပ်မည ်

မဟတ်ေ ကာငး် င့ေ်ပ ေပါက်လာပါက းိမဘဏသ်ိထ့ခိိက်နစ်နာဆးံ ံးြခငး် မ ိေစရန ် အလံးစ ံ

တာဝနယ် ေြဖ ငး်ေပးမည ်ြဖစ်ေ ကာငး် ဝနခ်ံကတိြပ  လက်မတ်ေရးထးိ ပါသည။် 

(၈.၁.၆) ိးမဘဏမ် အာမခံပစညး်ကိ ထခွဲေရာငး်ချြခငး် သိမ့ဟတ် စီမခံန ့ခ်ွဲြခငး် ြပ လပ်ရာတွင ်

အာမခံပစညး် ေရာငး်ချရေငသွည ် ဘဏသ်ိအ့ေြပအေ ကေပးဆပ်ရန ် တာဝန် ိေသာ ေချးေင ွ

ေ ကး မီေအာက် ေလျာန့ညး်ေနပါက ထပ်ေဆာငး်ေပးဆပ်ရနက်ိ သေဘာတလိက်နာပါမည။် 

(၈.၂)  တရားဥပေဒဆငိရ်ာစညး်ကမ်းချကမ်ျား 

(၈.၂.၁)  ေငေွချးယသ(များ)သည ် ိးမဘဏမ်သတ်မတ်ထားေသာ ေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး်ဆိငရ်ာ 

စညး်ကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကိ ေဖာက်ပျက်ြခငး်(သိမ့ဟတ်)ပျက်ကွက်ြခငး်ေ ကာင့ ် ိးမဘဏတ်ွင ်

ထခိိက် နစ်နာမ တစ်စံတစရ်ာေပ ေပါက်ခဲ့ပါက ိးမဘဏမ် ြပစမ်ေ ကာငး်အရြဖစ်ေစ၊ တရား 

မေ ကာငး်အရြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိမကိ ခံယရန ်သေဘာတလိက်နာပါမည။် 

(၈.၂.၂) ိးမဘဏေ်ချးေငအွား ြပနလ်ညမ်ေပးဆပ် ငိသ်ြဖင့ ် ဥပေဒေ ကာငး်အရ အေရးယသည့အ်ခါ 

တရားမစွဲဆမိီ င့ ် တရားစွဲဆသိည့အ်ချိနမ်စ၍ ကနက်ျမည့ေ် ေနစရိတ်၊ ံးခွန် င့ ်

အေထေွထကွနက်ျစရိတ်များအြပင ် တရား ံးကနက်ျစရိတ် င့ ် ိးမဘဏမ် အမနက်နက်ျ 

စရိတ်များကိ ေငေွချးယသ(များ)မ မပျက်မကွကေ်ပး ေဆာငရ်နတ်ာဝန် သိညက် ိ နားလည ်

သေဘာတပါသည။် 

(၈.၂.၃) တရား ံးအမနိ ့အ်ရ အာမခံပစညး်ကိ ေလလံတငေ်ရာငး်ချရာတငွ ် ိးမဘဏသ်ိေ့ပးရန် ိေသာ 

ေ ကး မီ၊ အတိး၊ ဒဏေ် ကး င့ ် ကနက်ျစရိတ်များ ြပည့မ်ီလံေလာက်မမ ိပါက လိအပ်ေသာ 

ပမာဏကိ ထပ်မံြဖည့စ်ွက်ေပးဆပ်ရန် င့ ် ထသိိေ့ဆာငရွ်က်ရနပ်ျက်ကကွ်ပါက ိးမဘဏမ် 

ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပ ထားသည့အ်တိငး် သက်ဆငိရ်ာ ံးများတငွ ် ပဂလကိ ဒကီရီထပ်မ ံ

ေလ ာက်ထား ေတာငး်ဆိ ငိ် ပီး တရား ံး အမိန ့အ်ရ လိအပ်ေသာပမာဏကိ ေငေွချးယ 

သ(များ)မ ထပ်မံ ြဖည့စ်ွက် ေပးဆပ်ရမညက်ိ သိ ိနားလညသ်ေဘာတညပီါသည။် 



                                                                
(၈.၂.၄) ဘဏသ်ိ ့ ေချးေငအွတွက် ေပးအပ်ထားေသာအာမခံသည ် အေ ကာငး်တစံတစ်ရာေ ကာင့ ်

ေချးေငယွသ(များ)မြဖစ်ေစ၊ တြခားေသာ ပဂိ လ်များမြဖစ်ေစ အာမခံ ပစညး်၏ ပိငဆ်ငိမ် 

အြငငး်ပွားြခငး်၊ အေမွပစညး်အြဖစ ် တရားစွဲဆိခံရြခငး်၊ ဝရမ်းကပ်ခံရြခငး်၊ အစိးရဌာနများမ 

ချိတ်ပိတ်ြခငး်စသည့ ် ြပဿနာအ ပ်အ ငး်တစစ်တံစ်ရာ ေပ ေပါက်ခဲ ့ လ ငေ်သာ် 

လညး်ေကာငး်၊ ေချးေငရွယသများမ ေချးေငေွလ ာက်လာတွင ် အချက်အလက် များအား 

မမနမ်ကနြ်ဖစ်ေစ၊ ထနိခ်ျန၍်ြဖစ်ေစ၊ လိမ်လညရ်နြ်ဖစ်ေစတငြ်ပခဲ့လ င ် ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ 

ေချးေငေွပးဆပ်ေရး ပျက်ကွက်၍ ြဖစ်ေစ ၊ေငေွချးယသ(များ) မ ေချးေငဆွငိရ်ာ စညး်ကမ်းချက် 

များ ေဖာကဖ်ျက်သည ် ဟ မတ်ယ ပီး ိးမဘဏမ် ေချးေင ွ သက်တမ်းကိ ရပဆ်ငိး်၍ ေချးေင ွ

အေြပအေ ကြပနလ်ည ်ေပးဆပ်ေစြခငး်၊ အာမခံပစညး်ကိ ြပနလ်ညသ်မိ်းယြခငး်၊ တရား ဥပေဒ 

င့အ်ည ီတရားစွဲဆိြခငး် ခံရမညက်ိ သိ ိ နားလည ်သေဘာတပါသည။် 

(ေချးေငေွလ ာက်လာပါ အချက်အလက်များဆိသညမ်ာ အာမခံ င့သ်က်ဆငိသ်ည့ ် အချက ်

အလက်များ၊ ဘ ာေရးစာရငး် ငတ်မ်းများ၊ ကယိ်ေရးရာဇဝငအ်ချက်အလက်များ င့ ်

ေချးေငသွးံသပ်ရန ် တငြ်ပခ့ဲေသာ အချက်အလက်များအပါအဝင ် ဘဏ၏် အကျိ းစီးပွားကိ 

တနညး်နညး်ြဖင့ ် ထခိိကန်စ်နာ ေစ ငိသ်ည့ ် အြခားေသာမညသ်ည့အ်ချက်အလက်များကိမဆ ိ

သက်ေရာက်အကျံ းဝငသ်ည။်) 

(၈.၂.၅) ေငေွချးယသ(များ)မ ယခအာမခံအြဖစ ် တငသ်ငွး်ေပးအပ်ထားသည့ ် အာမခံ င့ပ်တ်သက၍် 

မသမာမ၊ လိမ်လညမ် အ ပ်အ ငး်များ ြဖစ်ေပ လာပါက (သိမ့ဟတ်) မမနမ်ကနတ်ငြ်ပရန ်

ပးေပါငး် ကံစညထ်ား ေ ကာငး် ိးမဘဏမ်သိ ိပါက ထမိသမာမ၊ လိမ်လညမ်၊ ထနိခ်ျနမ် 

အ ပ်အ ငး်၊ ပးေပါငး် ကံစညမ် င့ ်ပက်သက်၍ ေငေွချးယသ(များ)မ အလံးစံ တာဝန ်ယမည ်

ြဖစ်ေ ကာငး် ဝနခ်ံ ကတိြပ ပါသည။် ိးမဘဏမ် အာမခံများအား လက်ေရာက် လဲေြပာငး်ရယ 

ြခငး်ကိ ခခံြငငး်ဆ ိ ြခငး်မ ိဘ ဲ သေဘာတ လိက်နာမည့အ်ြပင ် တညဆ် ဲ ဥပေဒ များ င့အ်ည ီ

တရား စဲွဆ ိြခငး်များကိ လညး် ရငဆ်ငိရ်မညက်သိိ ိ နားလညပ်ါသည။် 

(၈.၂.၆) အထက်ပါအပိဒ(်၆)အရ ေပးဆပ်ေရးအစီအစ ကိြဖစ်ေစ၊ အပိဒ(်၁၁)ပါ စညး်ကမ်းချက်များကိ 

ြဖစ်ေစ၊ ငိင်ေံတာ်၏ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ င့ ်အမိန ့ေ် ကာ်ြငာချက်များြဖစ်ေစ၊ တနညး်နညး် ြဖင့ ်

ေပ ေပါက်လာေသာ အေ ကာငး်အရာ တစ်ခခေ ကာင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေငေွ ကးယသ(များ)၏ လိက်နာ 

ေဆာငရွ်က်ရမည့ ်တာဝန် င့စ်ညး်ကမ်းချက်များ ေဖာက်ဖျက်ြခငး် (သိမ့ဟတ်) ေဖာက်ဖျက်ြခငး် 

အတွက် ဤေချးေငကွ ိ ဘဏမ် ြပနလ်ညေ်တာငး်ခံရာတွင ် ေငေွချးယသ(များ)မ 

သတ်မတ်ကာလ အတငွး် အေြပအေ က ေပးေချရမညြ်ဖစ်ေ ကာငး် သေဘာတသိ ိ ပါသည။် 



                                                                
ထသိိ ့ သတ်မတ် ကာလအတွငး် ေချးေငြွပနလ်ည ် ေပးဆပ် ငိြ်ခငး်မ ိပါက တညဆ် ဲ

ဥပေဒများ င့အ်ည ီ ဘဏမ် တရားစွဲဆ ိ မညက်ိ သိ ိနားလည ် သေဘာတ၍ခခံ၊ ဟန ့တ်ား၊ 

ကန ့က်ွက်မတစ်စံတစရ်ာ ြပ လပ် မည ်မဟတ် ေ ကာငး် သေဘာတ သိ ိပါသည။်   

(၉)   ေပးေဆာငရ်မည့အ်ခွန်အခများ င့ ်အြခားစရိတမ်ျား 

(၉.၁) ေငေွချးယသ (များ) ဝယ်ယခဲ့ေသာ အာမခံပစညး်ေပ တွင ် ေပးေဆာငရ်န် ိသည့ ်

သက်ဆိငရ်ာ ဌာနအသးီသးီမေကာက်ခံေသာ ဝနေ်ဆာငခ်၊ အခွနအ်ခများ၊ အာမခံစရိတ ်

အားလးံအပါအဝင ် ဤေချးေငွ င့ ် စပ်လျ းသည့ ် အခွနအ်ခအားလံး တိက့ိ ေငေွချးယသ 

(များ)မ မပျက်မကွက် ေပးေဆာင ်ပါမညဟ် ဝနခ်ံကတိြပ ပါသည။် အကယ်၍ ေချးေငရွယ 

သမ ေပးေဆာငရ်န ် ပျက်ကွက်ြခငး်/ေနာက်ကျြခငး် ြဖစ်ေပ ခဲ့ပါက ိးမဘဏမ်  

ေငေွချးယသ (များ) ကိယစ်ား စကိ်ထတ်၍ ေပးေဆာငထ်ားမညြ်ဖစ် ပီး အဆပိါ စိက်ထတ ်

ေပးအပ်ထားသည့ ် ေငမွျားအား ေငေွချးယသ၏ေပးရန် ိအေနြဖင့ ် မတသ်ားထား၍ 

ြပနလ်ည ်ေကာက်ခံမည ်ြဖစ်သည။် 

(၉.၂)ေငေွချးယသ(များ)၏စပီာွးေရးလပ်ငနး်ဝငေ်ငွ င့အ်ြခားဝငေ်ငမွျားမေပးေဆာငရ်န ်

အခွနအ်ခ များကိ မပျက်မကွက်ေပးေဆာငရ်မည။် 

(၁၀)  မီးေဘး င့ ်ငလျငအ် ရာယအ်တကွအ်ာမခံေ ကး 

 ေငေွချးယသ(များ)သည ် မီးေဘး င့ ် ငလျငအ် ရာယ်အာမခံ ထား ိရမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ်ြခငး်များအတွက် ေဆာက်လပ် ပီးစီးမ (၈၀%) ေရာက် ိချိနမ် စ၍ 

မီးေဘး င့ ်ငလျငအ် ရာယ ်အတွက်အာမခံေ ကး စတငထ်ား ိပါမည။်  

၄ငး်အာမခံများ၏ စ်စ  ေချးေင ွ သက်တမ်း (၁၁) လြပည့သ်ည့ ် အချိနတ်ိငး်တငွ ်

အာမခံသက်တမ်းတိးြခငး်များကိ ြပ လပ်ပါမည။် အကယ်၍ အာမခံပစညး်ပျက်စီးဆးံ ံးမ 

ြဖစ်ပာွးခဲ့ပါက အာမခံေလျာ်ေ ကးေငသွည ် ေပးဆပ်ရန် ိသည့ ် ေချးေငလွကက်ျန ် ပမာဏေအာက် 

ေလျာန့ညး်မ ိခဲ့လ င ်ေငေွချးယသ(များ)မ ၄ငး်ကွာဟေနေသာပမာဏကိ ေပးသငွး်ပါမည။် 

 

 (၁၁)   အြခားစညး်ကမ်းချကမ်ျား 

(၁၁.၁)ဤေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး်ဆိငရ်ာစညး်ကမ်းချက်များအရ ေငေွချးယသ(များ)မ ဘဏသ်ိ ့ 

ေပးအပ်ထားေသာ အာမခံပစညး်(များ)သည ် ဘဏ် င့ေ်ငေွချးယသ (များ)တိ ့ အ ကား 

ချ ပ်ဆ ိ ထား ေသာ (သိမ့ဟတ်) ချ ပ်ဆမိည့အ်ြခားသေဘာတညခီျက်များ င့ ် ေငေွ ကး 

ထတ်ေချးြခငး် ဆိငရ်ာစညး်ကမ်းချက်များအရ လက်တေလာ (သိမ့ဟတ်) ေနာငတ်ငွ ်



                                                                
ေပးေချရမည့ ် မညသ်ည့ ် တာဝနဝ်တရား (များ)အတွက်မဆိ သက်ေရာက် အကျံ းဝင ်

သညက်ိ သိ ိနားလည ်သေဘာတပါသည။် 

(၁၁.၂)အလားတစွာပင ် အြခားသေဘာတညီချက်များ င့ ် ေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး်ဆိငရ်ာ 

စညး်ကမ်းချက် များအတကွ် ေပးအပ်ထားေသာ (သိမ့ဟတ်) ေပးအပ်မည့ ် အာမခံ ပစညး် 

(များ)သညလ်ညး် ဤေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး်ဆိငရ်ာ စညး်ကမ်းချက်များအရ လတ်တေလာ 

(သိမ့ဟတ်) ေနာငတ်ွင ် ေပးေချရမည့ ် မည့သ်ည့တ်ာဝနဝ်တရား(များ) အတကွ်မဆိ အြပန ်

အလန ်အကျံ းဝငသ်ညက် ိသိ ိနားလညသ်ေဘာတပါသည။် 

(၁၁.၃)ေငေွချးယသ(များ)သည ် ဤေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး်ဆိငရ်ာစညး်ကမ်းချက်များအရ 

ေပးရန ် ိေသာ ဒဏေ် ကး၊ ဝနေ်ဆာငခ်၊ အတိး င့အ်ရငး်ကိ အလံးစံ အေြပအေ က ေပးဆပ် 

ပီးြဖစ်ေသာ်လညး် အြခားသေဘာတညခီျက်များ င့ ် ေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး်ဆိငရ်ာ 

စညး်ကမ်းချက် များတွငပ်ါဝငေ်သာ ိးမဘဏသ်ိ ့ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရန ် တာဝနဝ်တရားများ 

ကျန် ိေနပါက ဤေချးေငအွတွက် ေပးအပ် ထားသည့ ်အာမခံပစညး်(များ)က ိဆက်လက ် 

ရယထားရန ် ိးမဘဏမ် အြပည့အ်ဝ ဆးံြဖတ် ပိငခ်ွင့် ိသညက်ိ သိ ိနားလည ်သေဘာတ 

ပါသည။် 

(၁၁.၄)အြခားဘဏ ် (သိမ့ဟတ်) အြခားေငေွ ကးအဖွဲစညး်များမ ရယထားေသာေချးေငမွျားက ိ

ြပနလ်ည ် တ်သမိး်ပါက ိးမဘဏသ်ိ ့ ချက်ချငး်အသေိပးအေ ကာငး် ကားပါမည။် 

(၁၁.၅) ိးမဘဏ၏်ေငေွ ကးထတ်ေချးြခငး် ဆိငရ်ာစညး်ကမ်းချက်များကိ ေငေွချးယသ(များ)မ 

တစ်စံတစ်ရာ ချိ းေဖာက်ခဲလ့ င ်ေချးေငမွျားကိေပးဆပ်ေရးအစီအစ  ေြပာငး်လဲ ေကာက်ခံ 

ြခငး် င့ ် အလးံစံ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ေစြခငး်အတွက် ဘဏမ် လမ်း နမ်အတိငး် လိကန်ာ 

ပါမည။် 

(၁၁.၆)ေငေွချးယသ(များ)သည ် ိးမဘဏေ်ချးေငကွိ အတိး င့တ်ကွ အေြပအေ က ေပးဆပ် 

ငိြ်ခငး်မ ိ ေသးမီကာလအတွငး်  အာမခံပစညး် င့ပ်တ်သက်ေသာ ပိငဆ်ငိေ်သာ စာချ ပ် 

စာတမ်း များသည ်အာမခပံစညး်အြဖစ ် ိးမဘဏလ်က်ဝယ်တွင ် ိပါသည။် အဆပိါ အာမခံ 

ပစညး် င့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိ းခံစားခွင့တ်စ်စတံစ်ရာအား ိးမဘဏ၏် ခွင့ြ်ပ ချက ်

မရ ိဘ ဲ အြခားမညသ် တစ်ဦးတစ်ေယာက် ကိမ  ထပ်ဆင့အ်ာမခံတငသ်ငွး်ြခငး်၊ 

ငားရမ်းြခငး်၊ေပါင် ြံခငး်၊ ေရာငး်ချြခငး်၊ လဒါနး်ြခငး်၊ ေမတာြဖင့ေ်ပးကမ်းြခငး်၊ တစ်ြခား 

နညး်လမ်းတစ်စံတစ်ရာြဖင့ ် လဲေြပာငး်ြခငး်များ မြပ လပ်ရန ် တားြမစ်ချကက်ိ လိက်နာ 

ပါမည။် 



                                                                
(၁၁.၇)အာမခံပစညး်အမညေ်ပါက် ပိင် ငက်ယွလ်ွနခ်ဲ့ပါက ရက်(၃၀)အတွငး် အေမွဆက်ခံ 

သများမ ိးမ ဘဏအ်ားအေ ကာငး် ကားရမညြ်ဖစ် ပီး ေချးေငလွက်ကျနပ်မာဏကိ 

ရက်(၉၀) အတွငး် အေြပအေ က ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရမညြ်ဖစ်ေ ကာငး် သိ ိပါသည။် ထသိိ ့ 

အေြပအေ ကေပးဆပ်ြခငး်မြပ လပ် ငိပ်ါက အေမွစားအေမွခံများမ ေပးဆပ်ရန ် ကျန်  ိ

ေသာ ေချးေင ွ ပမာဏအတွက် ိးမဘဏေ်ချးေင ွ လပ်ထးံလပ်နညး် များ င့အ်ည ီ ေချးေင ွ

ြပနလ်ညေ်လ ာက် ထားရမညြ်ဖစ်ေ ကငး် သိ ိပါသည။်  

(၁၁.၈) ေချးေငရွယသ(များ) င့ ်  သက်ဆငိေ်သာ (ဘဏမ်ျားတွင ် ဖွင့လ်စ်ထားသည့ ် အပ်ေငွ င့ ်

ေချးေင ွ စာရငး်များ၊ ေချးေငသွတငး်အချက်အလက်များအပါအဝင)် မညသ်ည့် သတငး် 

အချက် အလကက်ိ မဆသိက်ဆငိရ်ာ လပဂိ လ်များ င့ ် အဖွဲအစညး်များ အ ကားတငွ ်

တစ်နညး်နညး် ြဖင့ ် မတ်တမ်း ြပ စထနိး်သမိ်းြခငး်၊ ထတ်ေဖာ်ေြပာ ကားြခငး်၊ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်၊ 

ေပးပိ ့ြခငး် င့ ် ဖလယ်ြခငး်တိအ့တွက် လိအပ်သလိ စီမံခန ့ခ်ွဲခွင့က်ိ ိးမဘဏသ်ိ ့ ြပနလ်ည ်

မ ပ်သမိ်း ငိေ်သာ အခွင့အ်ာဏာအြဖစ ်သေဘာတေပးအပ်ပါသည။် 

 သက်ဆိငရ်ာ လပဂိ လ်များ င့ ် အဖွဲအစညး်များဟ ဆရိာတွင ် ိးမဘဏ် င့ ် မိတ်ဖက ်

အဖွဲအစညး်များအားလံး၊ အ ကံေပးပညာ ငမ်ျား၊ ြမနမ်ာ ငိင်ေံတာ် ဗဟဘိဏမ် လိငစ်ငရ် 

သတငး်အချက်အလက်များ ပံ့ပိးသည့ ်အဖွဲအစညး်များ၊ ြမနမ်ာ ငိင်ေံတာ် သတငး် အချက ်

အလက်ဌာန၊ ြမနမ်ာ ငိင်ေံတာ် ဗဟဘိဏ၊် ေ ကး မီများဝယ်ယေကာက်ခံသည့ ် လပ်ငနး် 

အပါအဝင ် ေ ကး မီေကာက်ခံသည့ ် လိငစ်ငရ်လပ်ငနး်အဖွဲအစညး်များ၊ အြခား ေချးေင ွ

ဆငိရ်ာ အဖွဲအစညး်များ၊ အာမခံေရာငး်ချေသာ အဖွဲအစညး်များ၊ ြပညေ်ထာငစ် သမတ 

ြမနမ်ာ ငိင်ေံတာ် အစးိရဌာနအဖွဲအစညး်များ င့ ် ဝန် ကီးဌာနများ အစ ိသည့ ် လပဂိ လ် 

များ င့ ်အဖွဲအစညး်များ အားလံးကိ ဆလိိသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
ပးတွပဲါ (က) 

(၁)   ကနဦးဝန်ေဆာငစ်ရိတ ်(Credit Facility Establishment Fees) 

ေချးေငအွတွကက်နဦးဝနေ်ဆာငစ်ရိတ်ကိ ခွင့ြ်ပ ေချးေငပွမာဏေပ တငွ ်၁.၅% ေကာက်ခံမည။် 

 

(၂)   ဒဏ်ေ ကး (Penalty Fees) 

(၂.၁) လစ ေချးေငေွပးဆပ်မေနာကက်ျဒဏ်ေ ကး။ 

တွက်ချကရ်ာတွင ် ေပးဆပ်ရနပ်ျက်ကွက်ေသာေချးေင ွ အရငး်ပမာဏ (Monthly Repayment 

Amount) အေပ ၌ ပျကက်ွက်ရက်အလိက် ၃.၅% နး်ထားြဖင့ ်တေြပးညေီကာက်ခံမည။် ပျကက်ွက် 

ရက် အလိက်ကာလအပိငး်ြခား အဆင့သ်တ်မတ်ရာတွင ်ေအာက်ပါဇယားအတိငး် အဆင့ ်သတ်မတ ်

သည။် 

(၂.၂) ေဆာကလ်ပ်ေရး (Construction) ေနာကက်ျဒဏ်ေ ကးစရိတ ်(Penalty Fees) 

ေချးေငစွတငထ်တ်ယသည့ေ်နမ့ စ၍ အေဆာက်အဦးအား (၁) စ်အတွငး် ပီးစီးေအာင ်ေဆာက်လပ် ငိ ်

ြခငး်မ ိပါက ထတ်ယသးံစွဲထားေသာ ေချးေင၏ွ (၅) ရာခိင် နး်အား ပထမအ ကိမ် ေဆာက်လပ်ေရး 

ေနာက်ကျ ဒဏေ် ကး အြဖစေ်ပးအပ်ရမညက်ိ သေဘာတသိ ိပါသည ်။ အဆိပါဒဏေ် ကးေကာက်ခံ ပီး 

ေနာက်ထပ် (၁၂) လ အတွငး် အေဆာက်အဦအား ပီးစီးေအာင ် ေဆာက်လပ် ငိြ်ခငး်မ ိပါက 

ကျန် ိေသာ ေချးေင၏ွ (၅) ရာခိင် နး် အား ဒဏေ် ကး အြဖစ် ဒတိယအ ကိမ်ထပ်မံ ေကာက်ခံမည ်

ပျက်ကွက်သည့က်ာလအပိငး်အြခား ဒဏေ် ကးတွက်ချက်ရနအ်တွက် 

ပျက်ကွက်ခဲ့ေသာ 

ေချးေငေွပ တငွေ်ကာက်ခရံန ်

အဆင့ ်(၁)။ (၁)ရက်မရက်ေပါငး်(၃၀)အတွငး် လစဥ် ၃.၅% 

အဆင့(်၂)။ ရက်ေပါငး်(၃၁)ရက်မ (၆၀)အတွငး် လစဥ် ၃.၅% 

အဆင့(်၃)။ ရက်ေပါငး်(၆၁)ရက်မ (၉၀)အတွငး် လစဥ် ၃.၅% 

အဆင့ ်(၄)။ (၉၁)ရက်မရက်ေပါငး်(၁၈၀)အတွငး် လစဥ် ၃.၅% 

အဆင့(်၅)။ ရက်ေပါငး်(၁၈၀)အထက်  လစဥ် ၃.၅% 

အဆင့(်၆)။ ေချးေငသွက်တမ်းေကျာ်ပါက  လစဥ် ၃.၅% 



                                                                
ြဖစ် ပီး အဆပိါအေဆာက်အဦးကိ သတ်မတ်အချိနအ်တငွး် ပီးစီး ေအာင ် ေဆာက်လပ် ငိြ်ခငး်မ ိမက ိ

ပျက်ကွက်ေချးေငအွြဖစ် သတ်မတ် ပီး ိးမဘဏမ် ေချးေငအွား  ြပနလ်ည် တ်သမိး်ြခငး် လပ်ငနး်စ  

(Recalling Process) လပ်ေဆာင၍် ေချးေငအွလံးစံကိ အေြပအေ ကေပးေဆာငရ်န ် ေတာငး်ဆ ိ

သည့အ်ခါတွင ်ေချးေငကွတိစ်လံးထအဲေြပအေ က ေပးေဆာငရ်မညက်ိ သေဘာတသိ ိပါသည။် 

 

(၃) ေချးေငလွကက်ျန ်တစ်ချိ တစ်ဝက် (သိမ့ဟတ်) အလံးစံအား ေဆာလျငစ်ွာေပးဆပ်ြခငး် (Early 

Settlement Fees) ေချးေငရွယသည့ေ်နမ့ စတင၍် ( ) / ကေနဦး (၃) စ်ကာလမြပည့မ်ီ 

ေချးေငလွကက်ျန ် တစ်ချိ တစ်ဝက်ကိြဖစ်ေစ၊ အလံးစံ ကိြဖစ်ေစြပနလ်ညေ်ပးဆပ်လိပါက 

ယငး်ေချးေငလွက်ကျန ် အရငး်ပမာဏေပ တွင ် သးံရာခိင် နး် (၃%) အား ေဆာလျငစ်ွာ 

ေပးဆပ်ြခငး်စရိတ် (Early Settlement Fees) ေပးေဆာငရ်မည။် 

(၄) ေချးေင၏ွ လစ အရငး်အတိး ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရန ် ပျက်ကွက်ပါက အရငး်/အတိး 

ပျက်ကွက်သည့ ် အရစ်အလိက် ေပးဆပ်ရန ် ပျကက်ွက်သည့ ် ေချးေငအွရငး် ပမာဏ ေပ တွင ်

တစ်လလ င ် ၃.၅% ြဖင့ ် ပထမဆံးစတငပ်ျကက်ွက်သည့ေ်နမ့ ပျကက်ကွ်ရက် အလိက ်

တွက်ချက် ေကာက်ခံမည။် လစ အရငး်အတိးြပနလ်ည ် ေပးဆပ်ရာတွငြ်ဖစ်ေစ၊ လစ  

ေပးဆပ်ေရး ေနာက်ကျေနေသာ ေချးေငကွိ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ် သည့အ်ခါတွင ် ြဖစ်ေစ 

ပျက်ကွက်ေနေသာ လ၏ အတိးကိ ဦးစွာေကာက်ခံမညြ်ဖစ် ပီး၊ ထိေ့နာက်မ ကျန် ိေသာ အရငး် 

ပမာဏကိ ေကာက်ခံမညြ်ဖစ်သည။် ပျက်ကွက်ေနေသာ လများ၏ အတိး င့ ်အရငး်ပမာဏ က ိ

ဦးစားေပးအစီအစ အလိက် တွက်ချက် ြဖတ်ေတာက် ပီးေနာက် ကျန် ေိသာ ဒဏေ် ကး 

ပမာဏကိ ပျက်ကွက်ေသာ လအလကိ်တွက်ချက် ြဖတ်ေတာက်သာွးမညြ်ဖစသ်ည။် သတ်မတ် 

ထားသည့အ်တိငး် လစ ေပးဆပ်ရာတွင ် အေ ကာငး်တစ်စံတစ်ရာေ ကာင့ ် ေပးဆပ်သည့ရ်က ်

ေနာက်ကျခဲ့ပါက ေနာကဆ်က်တွဲေပးဆပ်မပမာဏတွင ်အေြပာငး်အလဲ ိ ငိပ်ါသည။် 


