
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်

ကညာချက်အမှတ၊်    ၁/၂၀၁၃ 

၁၃၇၄ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလဆန်း ၁၀ ရက် 

(၂၀၁၃ ခနှစ်၊  မတလ်  ၂၁  ရက်) 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် (Foreign Exchange Certificate-FEC) 

များကိ ြပန်လည် ရွးနတ်ယူရာတွင ်လက်ဝယ်ထားရှိသူနှင့် ပိင်ဆိင်သူများ ဆးရးနစ်နာမ 

မရှိ စ ရးအတွက် ဆာင်ရွက်မည့်အစအီစဉ ် ကညာြခင်း 

၁။ ၂၇-၁-၁၉၉၃ ရက် နတ့ွင် ကျင်းပ သာ အစိးရအဖွဲအ့စည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် ၄/၉၃ ၏ 
သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ်နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များကိ ၄-၂-၁၉၉၃ 
ရက် နမ့စှ၍ ထတ် ဝခဲ့ပါသည်။ 

၂။ နိင်င တာ်တွင ် နိင်ငြခား ငွ လဲလှယ်နန်းစနစ်ကိ အြပည့်အဝြပုြပင် ြပာင်းလဲမ မြပုလပ် 
သးမီ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၊ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် နိင်ငြခား ငွ ကိင်တယ်ွအသး 
ြပု၍ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရ သာ စီးပွား ရးက များအတွက် အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စရန် ရည်ရွယ်ချက် 
ြဖင့် ကနဦး ငွ ရး ကး ရး ြပာင်းလဲမအဆင့်အြဖစ် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က 
နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များ  ထတ် ဝ ပီး ြပည်တွင်း၌ သးစွဲခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။   

၃။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်း ပါင်းစည်း ရးအစီအစဉ် 
ချမှတ် ပီး နိင်ငြခား ငွ လဲလှယ်နန်းစနစ်အား ထိန်း ကျာင်းမရှိသည့် စျးကွက်ကိအ ြခခ သာ 
နန်းရှင် ငွလဲလှယ်နန်းစနစ် (Managed Floating Exchange Rate Regime) ကိ ၁-၄-၂ဝ၁၂ 
ရက် နမ့စှ၍ စတင်ကျင့်သးခဲ့ပါသည်။ ၁၀-၈-၂၀၁၂ ရက် နတ့ွင် ြပည် ထာင်စလတ် တာ ်
ဥပ ဒအမှတ ်၁၂ ြဖင့် နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခဲွ့မဥပ ဒကိ ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည် နိင်င တာ်အတွင်း နိင်ငြခား ငွ တရားဝင် ရာင်းဝယ် သာ 
ဈးကွက်ြဖစ် ပ လာ စ ရးနှင့် နိင်ငြခား ငွ ကး ဈးကွက် စနစ်တကျ တိးတက်ဖွ ဖ့ို း စရန ်
ဥပ ဒနှင့်အည ီ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည ်- 

(က) နိင်ငြခားသး ငွ လပ်ငန်းတစ်မျို းမျို းကိ လပ်ကိင်ခွင့်ရရှိရန် လာက်ထားပါက 
စိစစ် ပီး လပ်ငန်းလိင်စင် ထတ် ပးြခင်း၊ 

( ခ ) ဈးကွက်၏ ဝယ်လအိားနှင့် ရာင်းလိအားကိ အ ြခခသည့် ရည်ညန်း ငွ 
လဲလှယ်နန်းကိ နစ့ဉ်ထတ်ြပန် ကညာြခင်း၊ 

( ဂ ) နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် ရရှိသူများနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ - 
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 (၁) ဘဏ်များအကား ငွ ကး ဈးကွက်တွင ်ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

(၂) နိင်ငြခားသး ငွကိ အများြပည်သူနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ ရာင်း 
ဝယ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

(၃) လက် ရာက ် လဲ ြပာင်းြခင်းမှတစ်ပါး နိင်ငြခား ငွြဖင့် ပး ချြခင်းနှင့် 
လဲ ြပာင်းြခင်းများကိ ကားခအြဖစ် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

(၄) နိင်ငြခား ငွကိ စာရင်း ြပာင်းနည်းြဖင့် ရာင်းဝယ်ခွင့်ြပုြခင်း။ 

(ဃ) လိင်စင်ရ ငွလဲ ကာင်တာ အသီးသီးတွင် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀,၀၀၀ အထိ 
လည်း ကာင်း၊ ယင်းတန်ဖိးနှင့်ညီမ သာ ယူရိနှင့် စကာပူ ဒ လာများက ိ
လည်း ကာင်း လွတ်လပ်စွာ ရာင်းဝယ်ခွင့်ြပုြခင်း။  

၅။ အပိဒ် ၄ ပါ ဆာင်ရွက်ချက်များအရ နိင်ငြခား ငွစီမခန်ခဲွ့မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ တးိတက် 

ြပာင်းလဲလျက်ရှိသည်နှင့်အည ီ နိင်ငြခား ငွလက်မှတ ် ကားခထားရှိရန် မလိအပ် တာ့သြဖင့် 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ်၁-၄-၂၀၁၃ ရက် နမ့ှ ၃၀-၆-၂၀၁၃ ရက် နအ့ထိ ရက် ပါင်း (၉၀) 

ကာလအတွင်း နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်ကိ အာက်ပါအစီအစဉ်အတိင်း စနစ်တကျ ြပန်လည ်

ရွးနတ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည ်- 

(က) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် လက်ဝယ်ရိှသူနှင့် ပိင်ဆိင်သူသည် နိင်ငြခားသး ငွများ 
ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူထတွင် နိင်ငြခား ငွ 
လက်မှတ်များက ိ ငွသားြဖင့် လဲလှယ်ရမည်၊ 

( ခ ) သက်ဆိင်ရာ နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် 
ရရှိသူသည် အာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ နိင်ငြခား ငွလက်မှတ ် လဲလှယ်သူ၏ 
ဆန္ဒနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည-် 

(၁) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် လဲလှယ်သူ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထား သာ ဘဏ်ရှိ 
အ မရိကန် ဒ လာ င ွစာရင်းသိ ့ထည့်သွင်း ပးြခင်း၊ 

(၂) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် လဲလှယ်သူအမည်ြဖင့် ဘဏ်တွင ် သက်ဆိင်ရာ 
နိင်ငြခား ငွစာရင်း အသစ်ဖွင့်လှစ်ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

(၃) ဗဟိဘဏ်က နစ့ဉ်ထတ်ြပန်သည့် ရည်ညန်း ငွလနဲန်းကိ အ ြခခ သာ 
ငွလဲ ကာင်တာများ၏ နိင်ငြခား ငွ ဝယ် ဈးနန်းြဖင့် ြပာင်းလဲတွက်ချက် 
ရရှိ သာ ကျပ် ငွကိ လဲလှယ်သူ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကျပ် ငွစာရင်းသိ ့
ထည့်သွင်းြခင်း၊ 
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(၄) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် လလဲယ်ှသအူမည်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာဘဏ်တွင ်
ကျပ် ငွစာရင်း အသစ်ဖွင့်လှစ်ထည့်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ကျပ် ငွြဖင့် 
ငွသားထတ် ပးြခင်း။ 

( ဂ ) နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရ ဘဏ်များသည် 

နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် လလဲယ်ှသူများက သတမှ်တက်ာလအတင်ွး လာ ရာက် 

အပ်နှသည့် နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များကိ လဲလှယ် ပး နသည့် ကာလအတွင်း၌ 

ြဖစ် စ၊  ယင်းကာလ ပီးဆးချိန်၌ြဖစ် စ နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များကိ ဗဟိဘဏ်သိ ့

အပ်နှနိင်သည်၊ 

(ဃ) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များက ိလဲလှယ် ပးရန် သတမှ်တသ်ည့် ကနဦးကာလ ပီးဆး 

သည့် ၁-၇-၂၀၁၃ ရက် နမ့ှစ၍ နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များ သးစွဲခွင့်မြပု တာ့ပါ၊  

( င ) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များက ိ လဲလှယ် ပးသည့် ကနဦး သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

အ ကာင်းအမျို းမျို း ကာင့် အပ်နှလဲလှယ်နိင်ြခင်း မရှိသူများအတွက် ၁-၇-၂၀၁၃ 

ရက် နမ့ှ ၃၁-၃-၂၀၁၄ ရက် နအ့ထိကာလကိ အထူးကိစ္စတစ်ရပ်အ နြဖင့် သတ်မှတ် 

ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် 

လဲလှယ်လိသူသည် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၊ နိင်ငြခားသး ငွများ 

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသည့် နိင်ငပိင်ဘဏ်နှင့် 

ပဂ္ဂလိကပိင်ဘဏ်များတွင် အာက်ပါအချက်များကိ တင်ြပရမည ်- 

(၁) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် လဲလှယ်မည့်သူ၏ ကိယ် ရးအချက်အလက်များ၊ 

(၂) ၁-၄-၂၀၁၃ ရက် နမှ့ ၃၀-၆-၂၀၁၃ ရက် နအ့ထိ ကာလအတွင်း အပ်နှလဲလှယ် 

ြခင်း မြပုနိင်သည့် ခိင်လ သာ အ ကာင်းြပချက ် ဖာ်ြပထားသည့်စာြဖင့် 

တင်ြပချက်။ 

၆။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် ြပည်သူများ လက်ဝယ်ထားရှိပိင်ဆိင် သာ နိင်ငြခား ငွ 

လက်မှတ်များ ြပန်လည် ရွးနတ်ြခင်းကိ ကနဦးသတ်မှတ်ကာလြဖစ်သည့်  ၁-၄-၂၀၁၃ ရက် နမှ့ 

၃၀-၆-၂၀၁၃ ရက် နအ့ထိ ကာလ၌ သာ်လည်း ကာင်း၊ ခိင်လ သာ အ ကာင်းြပချက်ြဖင့် 

အထူးကိစ္စရပ်အ နြဖင့် ဆာင်ရွက် ပးမည့် ၁-၇-၂၀၁၃ ရက် နမ့ှ ၃၁-၃-၂၀၁၄ ရက် နအ့ထိ 

ကာလ၌ သာ်လည်း ကာင်း နိင်ငြခား ငွလက်မှတ ် အပ်နှလဲလှယ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက် ပးမည ်

ြဖစ် ပီး ယင်းသတ်မှတ်ကာလ ကျာ်လွန်ပါက နိင်ငြခား ငွလက်မှတ ် အပ်နှလဲလှယ်ြခင်းကိ 

ဆာင်ရွက် ပးမည ်မဟတ် ကာင်း အသိ ပး ကညာအပ်ပါသည်။  


