အနည္းဆုံးထားရိွရမည့္ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈကာလ သတ္မွတ္ခ်က္အစီအစဥ္
( ၂၀၁၅-၂၀၁၆ )
၁။

အနည္းဆုံးထားရိွရမည့္ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္အ
့ ခ်ိန္ကာလသည္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ သီတင္းပတ္ ၄ ပတ္ (၂၈ရက္)ျဖစ္ပါသည္။ ပူးတဲြပါဇယား(၁)၏ ေကာ္လ(ံ ၁)တြင ္

ေဖာ္ျပထားရိွသည့္ ထိန္းသိမ္းမႈကာလအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂။

အနည္းဆုံးသီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ကို ဘဏ္မ်ားရိွ အပ္ေငြစုစုေပါင္း၏ (၅)ရာခိုင္ႏန
ႈ ္း ထားရိွရမည္။ ဘဏ္မ်ားရိွ အပ္ေငြစုစုေပါင္းကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းပါ အပ္ေငြကို သီးသန္႔ေငြအေျခခံအျဖစ္

သတ္မွတတ
္ ြကခ
္ ်က္ရန္ ျဖစ္သည္။ သီးသန္႔ေငြထိန္းသိမ္းမႈကာလအတြက္ သီးသန္႔ေငြအေျခခံအျဖစ္ ရယူတြက္ခ်က္မည့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းကာလအား ဇယား(၁)၏ ေကာ္လ(ံ ၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၃။

အနညး္ဆုံးသီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္အား ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရိွ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းျဖင့္သာ ထားရိရ
ွ မည္ျဖစ္သည္။ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရိွ ဘဏ္တစ္ခု၏

ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာရုံးခဲြအားလုံးအား တစ္ေပါင္းတည္းေသာအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူျပီး အဆိုပါရုံးခ်ဳပ္နွင့္ရုံးခဲြမ်ားအားလုံး၏ ဗဟိုဘဏ္ရိွ အပ္ေငြစာရင္းလက္က်န္မ်ားအတိုင္း တြက္ခ်က္ရမည္။
၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ထိန္းသိမ္းမႈကာလအတြက္ ဘဏ္မ်ားမွထားရိွရမည့္ အနည္းဆုံးသီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ပမာဏကို တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္ ဘဏ္မ်ားကထားရိွရမည့္ အနည္းဆုံး

သီးသန္႔ေငြပမာဏအား (၅) ရက္ႀကိဳတင္၍ ဘဏ္မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားမည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ အေၾကာင္းၾကားမည့္ရက္မ်ားအား ဇယား(၁)၏ ေကာ္လ(ံ ၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၅။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါအသိေပးခ်က္အား လက္ခံရရိွေၾကာင္း သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈကာလ စတင္မည္ရ
့ က္မတိုင္မီ (၁)ရက္ႀကိဳတင္၍ ေနာက္ဆုံးထားအေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည္။ ေနာက္ဆုံးထား

အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည့္ ရက္မ်ားအား ဇယား(၁)၏ ေကာ္လ(ံ ၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၆။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္ရိွ ၄င္းတို႔၏ စာရင္းရွင္စာရင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းမႈကာလအတြင္း ထားရိွရန္သတ္မွတထ
္ ားသည့္ သီးသန္႔ေငြပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းရိ/ွ မရိွကို ဗဟိုဘဏ္က ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္

သြားမည္ျဖစ္ျပီး အနည္းဆုံးသီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္အား လိုက္နာရန္ပ်က္ကြကသ
္ ည့္ ဘဏ္မ်ားအား ဗဟိုဘဏ္မွ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။
၇။

သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မပ
ႈ ်က္ကြကသ
္ ည့္ ဘဏ္သည္ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္္ကာလအတြက္ သီးသန္႔ေငြအခ်ိဳးေအာက္ ေလ်ာ့နည္းထားရိွသည့္ ပမာဏအေပၚ ဗဟိုဘဏ္က

သတ္မွတ္သည့္ ေငြဒဏ္အား ေပးေဆာင္ရမည္။

-၂၈။

အနည္းဆုံးထားရိွရမည့္ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီျပီးျဖစ္သည့္ ဘဏ္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ (၁၀/၂၀၁၅)အတိုင္း (၂-၄-၂၀၁၅) ရက္ေန႔မွစတင္၍ လိုက္နာရမည္။ အနည္းဆုံး

ထားရိွရမည့္ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီရန္ အခက္အခဲရိွသည့္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ (၅)ရာခိုင္နွဳန္းအား ျပည့္မီစြာထားရိွရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳကာလနွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ကာလ (၃)လအတြင္း
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္နွငည
့္ ိွနိွဳင္းျပီး အစီအစဥ္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္ရန္ကာလ(၃)လအတြင္း သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္လိုက္နာေဆာင္ရြကမ
္ ွဳပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ေငြဒဏ္က်ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္
ရိွသည္။
၉။

ဘဏ္မ်ားရိွ အပ္ေငြစုစုေပါင္းကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း၌ ေဖာ္ျပေသာအပ္ေငြကို အေျခခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအပ္ေငြမ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္းသည့္

ေဖာ္ျပခ်က္အား ဇယား(၂)တြင္ ျဖည့္စြကၿ္ ပီး သက္ဆိုင္ရာဘဏ္၏ တာ၀န္ခံအရာရိ(ွ ၂)ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး လကုနစ
္ ာရင္းပိတသ
္ ည့္ေန႔မွ အလုပ္ရက္(၇)ရက္ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ ဇယား၌ ေဖာ္ျပသည့္လိပ္စာသို႔ လစဥ္
ေပးပို႔ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အပ္ေငြမ်ားသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ျဖစ္ပါက ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္။ အပ္ေငြသည္

ႏိုင္ငံျခားေငြတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္္ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံျခားေငြ၊ ယင္းနွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြနွင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာတိ႔ျု ဖင့္ အသီးသီးေဖာ္ျပရမည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတိသ
ု႔ ို႔ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏန
ႈ ္းကို အသုံးျပဳရမည္။

ဇယား(၁)

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
အနည္းဆုံးထားရိွရမည္သ
့ ီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမွဳကာလ သတ္မွတ္ခ်က္အစီအစဥ္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)
သီးသန့္ေငြလိုအပ္ခ်က္
ထိန္းသိမ္းမွဳကာလ

(၁)

လကုန္ရက္ရိွ

ဗဟိုဘဏ္မဘ
ွ ဏ္မ်ားသို့ ထားရိွရမည့္

ဘဏ္မ်ားမွ သိရိွေၾကာင္း
ေနာက္ဆုံးထား

ပ်က္ကြက္ျခင္းအား ေနာက္ဆုံးထား

အေၾကာင္းၾကားမည့္ရက္

ျပန္ၾကားရမည္ရ
့ က္

အေၾကာင္းၾကားမည္ရ
့ က္

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

လက္က်န္ရွင္းတမ္း

သီးသန္႔ေငြပမာဏ ေနာက္ဆုံးထား

သီးသန့္ေငြလိုအပ္ခ်က္လိုက္နာမွဳ

စတင္မည့္ေန႔

ျပီးဆုံးမည့္ေန႔

၁

၀၈/၀၄/၂၀၁၅

၀၅/၀၅/၂၀၁၅

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅

၀၃/၀၄/၂၀၁၅

၀၇/၀၄/၂၀၁၅

၁၂/၀၅/၂၀၁၅

၂

၀၆/၀၅/၂၀၁၅

၀၂/၀၆/၂၀၁၅

မတ္ ၂၀၁၅

၀၁/၀၅/၂၀၁၅

၀၅/၀၅/၂၀၁၅

၀၉/၀၆/၂၀၁၅

၃

၀၃/၀၆/၂၀၁၅

၃၀/၀၆/၂၀၁၅

ဧျပီ ၂၀၁၅

၂၉/၀၅/၂၀၁၅

၀၂/၀၆/၂၀၁၅

၀၇/၀၇/၂၀၁၅

၄

၀၁/၀၇/၂၀၁၅

၂၈/၀၇/၂၀၁၅

ေမ ၂၀၁၅

၂၆/၀၆/၂၀၁၅

၃၀/၀၆/၂၀၁၅

၀၄/၀၈/၂၀၁၅

၅

၂၉/၀၇/၂၀၁၅

၂၅/၀၈/၂၀၁၅

ဇြန္ ၂၀၁၅

၂၄/၀၇/၂၀၁၅

၂၈/၀၇/၂၀၁၅

၀၁/၀၉/၂၀၁၅

၆

၂၆/၀၈/၂၀၁၅

၂၂/၀၉/၂၀၁၅

ဇြန္ ၂၀၁၅

၂၁/၀၈/၂၀၁၅

၂၅/၀၈/၂၀၁၅

၂၉/၀၉/၂၀၁၅

၇

၂၃/၀၉/၂၀၁၅

၂၀/၁၀/၂၀၁၅

ဇူလိုင္ ၂၀၁၅

၁၈/၀၉/၂၀၁၅

၂၂/၀၉/၂၀၁၅

၂၇/၁၀/၂၀၁၅

၈

၂၁/၁၀/၂၀၁၅

၁၇/၁၁/၂၀၁၅

ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

၁၆/၁၀/၂၀၁၅

၂၀/၁၀/၂၀၁၅

၂၄/၁၁/၂၀၁၅

၉

၁၈/၁၁/၂၀၁၅

၁၅/၁၂/၂၀၁၅

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅

၁၃/၁၁/၂၀၁၅

၁၇/၁၁/၂၀၁၅

၂၂/၁၂/၂၀၁၅

၁၀

၁၆/၁၂/၂၀၁၅

၁၂/၀၁/၂၀၁၆

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅

၁၁/၁၂/၂၀၁၅

၁၅/၁၂/၂၀၁၅

၁၉/၀၁/၂၀၁၆

၁၁

၁၃/၀၁/၂၀၁၆

၀၉/၀၂/၂၀၁၆

ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၀၁၅

၀၈/၀၁/၂၀၁၆

၁၂/၀၁/၂၀၁၆

၁၆/၀၂/၂၀၁၆

၁၂

၁၀/၀၂/၂၀၁၆

၀၈/၀၃/၂၀၁၆

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅

၀၅/၀၂/၂၀၁၆

၀၉/၀၂/၂၀၁၆

၁၅/၀၃/၂၀၁၆

၁၃

၀၉/၀၃/၂၀၁၆

၀၅/၀၄/၂၀၁၆

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၆

၀၄/၀၃/၂၀၁၆

၀၈/၀၃/၂၀၁၆

၁၂/၀၄/၂၀၁၆

