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မမနမ်ောန ငု်ငငံတောဗ်ဟ ဘုဏ် 
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အစီရင်ခံစော 
(၂၀၁၈ ခုနှစ် ငအောကတ် ုဘောလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မတ်လအထ )  

 

 

 

 

 

 

ပြည်ငထောင်စုသမမတပမနမ်ောန ငု်ငံငတော် 

 

၂၀၂၀ မြည န်ှစ် ၊ ဇူလ ုင်လ       
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ပမန်မောန င်ုငံငတော်ဗဟ ုဘဏ် 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ော်င ောင်ရက်ွချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ ခုနှစ် ငအောက်တ ဘုောလမှ ၂၀၁၉ခုနှစ် မတလ်အထ ) 

မောတ ကော 

စဉ်         အင ကောင်ြေးအရော စောမျက်နှှာ 

၁ အစီရင်ခံစောအကျဉ်ြေးချျုြ်  

၂ အခန်ြေး(၁) ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ောင် ောငရ်ွက်ချက်မျောြေး ၁ 

၃ အခန်ြေး(၂) ငငွေင ကြေးမူဝါဒရည်မှန်ြေးချက်နှင် နည်ြေးဗျျူဟောမျောြေး            

နှင  ်ငငွေင ကြေးမူဝါဒနည်ြေးလမြ်ေးမျောြေး 
၅ 

၄ အခန်ြေး(၃) ငမခရ စုီြေးြွေောြေးငရြေးနှင် ငငွေငရြေးင ကြေးငရြေးအငမခအငန                       

(အကျဉ်ြေးချျုြ်) 
၁၂ 

၅ အခန်ြေး(၄)  

  

စီြေးြွေောြေးငရြေး၊ဘဏ္ဍောငရြေးနှင် ငငွေငရြေးင ကြေးငရြေးအငမခအငန                     

တငမ်ြချက် 
၁၅ 

  စီြေးြွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှုအငမခအငန ၁၆ 

  ငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးြွေမှုအငမခအငန ၁၇ 

  ဘဏ္ဍောငရြေးအငမခအငန ၁၉ 

  ကုန်သွေယ်မှုအငမခအငန ၂၀ 

  န ုငင်မံခောြေးငငွေငြြေးငငွေယူစောရင်ြေးအငမခအငန ၂၂ 

  န ုငင်မံခောြေးသုံြေးသီြေးသန့််ရန်ြံုငငွေအငမခအငန ၂၂ 

  န ုငင်မံခောြေးငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေးအငမခအငန ၂၃ 

  ငငွေင ကြေးြမောဏအငမခအငန ၂၆ 

  
အနည်ြေး ံုြေးသီြေးသန့််ငငွေလ ုအြ်ချက်ထောြေးရှ င ောင်ရွက်မှု 

အငမခအငန 
၂၈ 

  အြ်ငငွေငလလံင ောငရ်ွက်မှုအငမခအငန ၂၉ 
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စဉ်         အင ကောင်ြေးအရော စောမျက် 

  အစ ုြေးရငငွေငချြေးသက်ငသခံလက်မှတ်မျောြေးထုတ်ငဝငရောင်ြေးချမှုအငမခအငန  ၃၀ 

  ဘဏ်မဟုတ်ငသောငငွေငရြေးင ကြေးငရြေးအ ွေဲွဲ့အစညြ်ေးမျောြေး၏ ငချြေးငငွေအငမခအငန                       ၃၁ 

၆ ငနောက ်က်တွေဲဇယောြေးမျောြေး ၃၂ 

 ဇယောြေး (၁) ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးြွေမှုနှုန်ြေးမျောြေး (၂၀၁၈ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှ၂၀၁၉ ခုနှစ်မတ်လအထ ) ၃၃ 

 
ဇယောြေး (၂) တစ်န ုင်ငံလုံြေး၏အုြ်စုအလ ုက်စောြေးသုံြေးသူငစျြေး နှုန်ြေးအရနှစ်အလ ုက်                                          

ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးြွေမှုနှုန်ြေး(၂၀၁၈ခုနှစ်ငအောက်တ ုဘောလမှ၂၀၁၉ခုနှစ်မတ်လအထ )                                   

၃၄ 

 

ဇယောြေး (၃) တ ုင်ြေးငဒသကကီြေး၊မြည်နယ်နှင် မမ ျုွဲ့ကကီြေး(၃)မမ ျုွဲ့၏စောြေးသုံြေးသူ                    

ငစျြေး နှုန်ြေးအရြျမ်ြေးမျှငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးြွေမှုနှုန်ြေး (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ငအောက်တ ုဘောလမှ ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လအထ ) 

၃၅ 

 
ဇယောြေး (၄) စုစုငြါင်ြေး ြ ု့်ကုန်နှင် သွေင်ြေးကုန်အငမခအငနမြဇယောြေး (၂၀၁၇-၂၀၁၈နှင ် 

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောနှစ်) 

၃၆ 

 

ဇယောြေး (၅) န ုငင်မံခောြေးငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေးမျောြေးနှင်  ဗဟ ုဘဏ်၏ န ုငင်မံခောြေးသုံြေးငငွေ 

င ြေးမြ ျုင်ငလလံတွေင် ငရောငြ်ေးဝယ်မှုအငမခအငနမြဇယောြေး (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလမှ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လအထ ) 

၃၇ 

          
ဇယောြေး (၆) ထ ငရောက်ငသောအမည်ခံငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေးနှင ်ထ ငရောကင်သောအမှန်                   

ငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေး (၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လအထ ) 

၃၈ 

 
  ဇယောြေး (၇)           စုစုငြါင်ြေးငငွေင ကြေးြမောဏနှင ်ယငြ်ေးအငြေါ်အကျ  ျုြေးသက်ငရောက်ငစ 

သည ်အချက်မျောြေး (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊မတ်လမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ အထ ) 

၃၉ 

 
ဇယောြေး (၈) အြ်ငငွေငလလံငခေါ်ယူမှုအငမခအငနမြဇယောြေး(၂၀၁၈ခုနှစ်၊ 

ငအောက်တ ုဘောလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လအထ ) 

၄၀ 

 ဇယောြေး (၉) အစ ုြေးရငငွေတ ုက်လက်မှတ်င ြေးမြ ျုင်ငလလံင ောငရ်ွက်မှုအငမခအငန                                  

မြဇယောြေး (၂၀၁၈ခုနှစ်၊ငအောက်တ ုဘောလမှ၂၀၁၉ခုနှစ်မတ်လအထ ) 

၄၂ 
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အစီရငခ်ံစောအကျဉ်ြေးချျုြ် 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ ်ြထမ (၆) လတောကောလအတွေက်  ငငွေင ကြေးမူဝါဒ အငကောင် 

အထည်င ောင် ောငရ်ွက်ချက် အစီရင်ခံစောတွေင ် အခန်ြေး(၄)ခန်ြေးင ောမ်ြြါရှ ြါသည်။ အခန်ြေး(၁)တွေင် 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်မျောြေး၊ အခန်ြေး(၂)တွေင်ငငွေင ကြေးမူဝါဒရည်မှန်ြေးချက် 

နှင  ်နညြ်ေးဗျျူဟောမျောြေးနှင ် ငငွေင ကြေးမူဝါဒနည်ြေးလမ်ြေးမျောြေး၊ အခန်ြေး(၃)တွေင် ငမခရ ုစီြေးြွေောြေးငရြေးနှင ် ငငွေငရြေး 

င ကြေးငရြေးအငမခအငနအကျဉ်ြေးချျုြ်နှင ် အခန်ြေး(၄)တွေင် စီြေးြွေောြေးငရြေး၊ ဘဏ္ဍောငရြေးနှင င်ငွေငရြေးင ကြေးငရြေး 

အငမခအငနတ ု့်အောြေး င ောမ်ြထောြေးရှ ြါသည်။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ ် ြထမ(၆)လတောကောလအတွေင်ြေး မမန်မောန ုငင်ံ၏ စီြေးြွေောြေးငရြေး 

တ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေးမှော ၆.၃ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးရှ ခဲ သမ င ်ယခင်နှစ်အလောြေးတူကောလ၏ စီြေးြွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှု 

နှုန်ြေး ၆.၂ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးထက်အနည်ြေးငယ်မမင ်တက်ခဲ ြါသည်။ စုစုငြါင်ြေးမြည်တွေင်ြေး ထုတ်လုြ်မှုနှင ် 

ဝန်င ောင်မှုတန်  ြုေးတွေင် ကဏ္ဍအလ ကု်ြါဝင်မှုမေှာ  ဝန်င ောင်မှုကဏ္ဍ ၃၉ ရောခ ုင်နှုန်ြေးမ င ် အမျောြေး ံုြေး 

မ စ်မြီြေး၊ စက်မှုကဏ္ဍမှော ၃၈ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ လယ်ယောကဏ္ဍမှော ၂၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေးမ င ် အနည်ြေး ံုြေး 

မ စ်ြါသည်။ ယခင်နှစ်အလောြေးတူကောလနှင ်န ှုငြ်ေးယှဉ်ြါက ကဏ္ဍအလ ကု်တ ုြေးတက်မှုတွေင်   စက်မှု 

ကဏ္ဍတွေင် သ သောစွေောကျ င်ြေးခဲ မြီြေး၊ လယ်ယောကဏ္ဍတွေင်တ ုြေးတက်ခဲ င ကောငြ်ေးငတွေွဲ့ရှ ရြါသည်။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ြထမ(၆)လတောကောလအတွေင်ြေး မမန်မောကျြ်ငငွေတန်  ုြေး 

အနည်ြေးငယ်မမင ်မောြေးခဲ ငသေ်ာလည်ြေး ယခငန်ှစ်အလောြေးတူကောလနှင ်န ှုငြ်ေးယှဉ်ြါက န ုင်ငမံခောြေးငငွေ 

လဲလှယ်နှုန်ြေးမမင် တက်ခဲ မခင်ြေးင ကောင ် သွေငြ်ေးကုန်တန်  ုြေးမမင တ်က်မခငြ်ေး၊ ငလောငစ်ော ီင ြေးနှုန်ြေးမျောြေး 

မမင ်တက်ခဲ မြီြေး၊ စောြေးသုံြေးကုန်စည် ငစျြေးနှုန်ြေးမျောြေးမမင် မောြေးခဲ မခငြ်ေးတ ု့်င ကောင ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ရှ  

ငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးြွေမှုနှုန်ြေးမျောြေးမှော ယခငန်ှစ်အလောြေးတူကောလထက်မမင် တက်ခဲ ြါသည်။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်အတွေက် စုစုငြါင်ြေးငငွေင ကြေးြမောဏတ ုြေးတက်မှု ရည်မှန်ြေးချက်အောြေး 

၂၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေးထောြေးရှ ခဲ ြါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် စုစုငြါင်ြေးငငွေင ကြေးြမောဏ တ ုြေးတက်မှု 



မြန်ြာန ိုင် ငတံ ာ် ဗဟ ိုဘ ဏ် 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ောင် ောင်ရွကခ်ျက်အစရီင်ခံစော                                         

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ ငအောက်တ ုဘောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊ မတ်လအထ ) 

 

 

 

နှုန်ြေးမှော ၁၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေးရှ ြါသည်။ စုစုငြါင်ြေးငငွေင ကြေးြမောဏတွေင် အသောြေးတင်န ုငင်မံခောြေးရရန်ြ ုငခ်ွေင ်မှော 

၂၀ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး ၊ အစ ုြေးရ ကဏ္ဍသ ု့်ငချြေးငငွေမှော ၃၂ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင ြ်ုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍနှင ်အမခောြေးကဏ္ဍမျောြေး  

သ ု့် ငချြေးငငွေမှော ၄၈ ရောခ ုင်နှုန်ြေးမ င ် အသီြေးသြီေးြါဝင်လျက်ရှ ရော ြုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍနှင ်အမခောြေးကဏ္ဍမျောြေး သ ု့် 

ငချြေးငငွေြါဝင်မှုမှော အမျောြေး ုံြေး မ စ်င ကောင်ြေးငတွေွဲ့ရြါသည်။   

 န ုငင်မံခောြေးငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေးအငမခအငနမှော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ြထမ(၆)လတော 

ကောလအတွေင်ြေး မမန်မောကျြ်ငငွေတန်  ုြေး ၂.၉ ရောခ ုင်နှုန်ြေး တန်  ုြေးမမင တ်က်ခဲ ြါသည်။ မမန်မောကျြ်ငငွေ 

တန်  ုြေးသည်ယခငန်ှစ်အလောြေးတူကောလနှင် န ှုငြ်ေးယှဉ်ြါက ထ ငရောက်ငသောအမည်ခံငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေး 

(Nominal Effective Exchange Rate–NEER) အရ ၀.၀၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေးတန်  ုြေး ကျ င်ြေးခဲ  

ငသေ်ာလည်ြေး ထ ငရောက်ငသောအမှန်ငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေး  (Real Effective Exchange Rate–REER) အရ 

၂.၃၆ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး တန်  ုြေးမမင ်တက်ခဲ သမ င  ် ထ ငရောက်ငသောအမည်ခံငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေးအရ ြ ု့်ကုန်ယှဉ် 

မြ ျုင်န ုင်စွေမ်ြေး မမင ်မောြေးမှုရှ သည်ဟု  ုန ုင်ငသေ်ာလည်ြေး ထ ငရောက်ငသောအမှန်ငငွေလဲလှယ်နှုန်ြေးအရ ြ ု့်ကုန် 

ယှဉ်မြ ျုင်န ုင်စွေမ်ြေးမှော အနည်ြေးငယ်ကျ င်ြေးခဲ င ကောင်ြေးငတွေွဲ့ရှ ရြါသည်။  

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ြထမ (၆) လတောကောလအတွေင်ြေး ြ ု့်ကုန်တင်ြ ု့်မှုထက် သွေင်ြေးကုန် 

တင်သွေင်ြေးမှုကြ ု၍မျောြေးငသောင ကောင်  ကုန်သွေယ်မှုလ ုငငွေမ စ်ငြေါ်ခဲ ငသေ်ာလည်ြေး ယခင်နှစ်အလောြေးတူ 

ကောလ ကုန်သွေယ်မှုလ ုငငွေငအောက်သ သောစွေော ငလျော နညြ်ေးခဲ ြါသည်။ ယခင်နှစ်အလောြေးတူ ကောလနှင ် 

န ှုငြ်ေးယှဉ်ြါက န ုငင်မံခောြေးငငွေငြြေးငငွေယူစောရငြ်ေးအငမခအငနမှော ြ ုမ ုငကောင်ြေးမွေန်ခဲ မြီြေး စုစုငြါင်ြေးြ ုငငွေ 

အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၃၉၃ သန်ြေးရှ ခဲ ြါသည်။  

 မမန်မောန ုင်ငငံတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် မ မ ၏ငငွေင ကြေးတည်မင မ်ငရြေးရည်မှန်ြေးချက် ရရှ ငစရန် 

အတွေက် န ုင်ငံ၏ငငွေင ကြေးင ြေးကွေက် ွေွံဲ့မ  ျုြေးမှုအငမခအငနနှင  ် လ ကု်ငလျောညီငထွေရှ မည ် ငငွေင ကြေး 

မူဝါဒနည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးမ င ်အငကောငအ်ထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်လျက်ရှ ရော အြ်ငငွေငလလံငခေါ်ယူမခငြ်ေး၊ 

အနည်ြေး ံုြေးသီြေးသန့််ငငွေလ ုအြ်ချက်သတ်မှတ်မခငြ်ေး၊ ငလျှော နှုန်ြေးနှင ် တစ် င ်ငလျှော နှုန်ြေးသတ်မှတ် 

မခငြ်ေး၊ ငချြေးငငွေစီမံခန့််ခွေဲမခင်ြေးအြါအဝင် အမခောြေးသင ်ငလျောင်သောနည်ြေးလမ်ြေးမျောြေး အသုံြေးမြျုလျက် 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအောြေး အငကောင်အထည်င ောင် ောင်ရွက်လျက်ရှ ြါင ကောင်ြေးတငမ်ြအြ်ြါသည်။ 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 
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(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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အခန ်း (၁) 

င ွေင  ်းမူဝါဒအင ော  အထည င ော င ော  ရ ွ ချ  မျော်း 
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ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  
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င ွေင  ်းမူဝါဒအင ော  အထည င ော င ော  ရွ   

ချ  မျော်း 

➢ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် ငစျြေးနှုန်ြေး 

တည်ငင မ်မှုရှ သည့်် စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှု 

(Growth with Price Stability) ရရှ ငစ 

မည့််အငနငတေ်ာငငွေင ကြေးပမောဏရည်မှန်ြေးချက်

ထောြေးရှ င ောငရ်ွက်လျက်ရှ ပါသည်။  

➢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်အတွေက် စီြေးပွေောြေး 

ငရြေးတ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေး လျောထောြေးချက်မှော ၇.၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ြေးမ စ်၍ သီြေးသန့််ငငွေင ကြေးပမောဏ 

နှင့်် စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေးပမောဏတ ု့်၏ နှစ် 

အလ ုက် တ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေး ရည်မှန်ြေးချက်တ ု့် 

အောြေး ၁၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် ၂၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေး 

အသီြေးသီြေး သတ်မှတ်ခ ့်ပါသည်။  

➢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေက် စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှု 

နှုန်ြေးမှော ၆.၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေး ရှ ခ ့်သည့််အတွေက် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍောနှစ် အလောြေးတူကောလ ၏ 

စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေး ၆.၂ ရောခ ုင်နှုန်ြေး 

ထက် အနည်ြေးငယ် မမင့်တ်က်ခ ့်ပါသည်။ 

➢ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် ငငွေင ကြေး 

င ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးမှော နှစ်အလ ုက် ၇.၉၂ 

ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် ပျမ်ြေးမျှ ၇.၂၈ ရောခ ုင်နှုန်ြေး အသီြေး 

သီြေးရှ ခ ့်ငပီြေး၊ အစောြေးအစောအုပ်စုနှင့် ် ငလောင်စော 

 ီင ြေးနှုန်ြေးမျောြေး မပါဝင်ဘ  တွေက်ချက်ထောြေး 

ငသော Core CPI အရ နှစ်အလ ကု် ငငွေင ကြေး 

င ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးမှော ၆.၁၈ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် 

ပျမ်ြေးမျှ ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးမှော ၅.၈၆ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးရှ ခ ့်ပါသည်။  

➢ ၂၀၁၉ ခနုှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် သီြေးသန့်် 

ငငွေင ကြေးပမောဏနှင့်် စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေး 

ပမောဏတ ု့်၏ တ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေးမှော ၂ ရောခ ုင် 

နှုန်ြေးနှင့်် ၁၁ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး အသီြေးသီြေး ရှ ခ ့်ပါ 

သည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် ငချြေးငငွေ 

တ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေးမှော ၂၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ 

➢ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် ငငွေင ကြေး 

င ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးက  ု ထ န်ြေးသ မ်ြေးင ောင်ရွက်န ုင် 

ရန်အတွေက် ငငွေင ကြေးမူဝါဒနည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးမ စ် 

သည့်် အပ်ငငွေငလလံငခေါ်ယူမခင်ြေး၊ အနည်ြေး 

 ုံြေးသီြေးသန့််ငငွေအချ  ြေး သတ်မှတ်မခင်ြေးတ ု့်က ု 

င ောင်ရွက်ခ ့်ပါသည်။ 

➢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လ 

တော ကောလအတွေင်ြေး အပ်ငငွေငလလံ စုစုငပါင်ြေး 

(၁၃) ကက မ်ငခေါ်ယူခ ့်ငပီြေး၊ တစ်ကက မ်လျှင်ပျမ်ြေးမျှ 
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ကျပ ် ၂၂၃ ဘီလီယံ အောြေး စီြေးပွေောြေးငရြေးစနစ်မှ 

နုတ်သ မ်ြေးန ုငခ် ့်ပါသည်။ 

➢ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် ငငွေင ကြေး 

မူဝါဒအောြေး ဘဏ္ဍောငရြေးမူဝါဒ၊ အမခောြေးစီြေးပွေောြေးငရြေး 

မူဝါဒမျောြေးနှင့်် ဟန်ချက်ညီညီချ  တ် က်၍ 

ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးအောြေး သင့််တင့််သည့်် 

အငနအထောြေးတွေင်ရှ ငစရန် ငပါင်ြေးစပ်ည  န ှုင်ြေး 

င ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။   

➢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လ 

တောကောလအတွေင်ြေး ဗဟ ုဘဏ်မှ အစ ုြေးရ 

လ ုငငွေ မ ည့် ်ည်ြေးမှုသည် မပည်တွေင်ြေးငချြေးယူမှု၏ 

၂ ရောခ ုင်နှုန်ြေး မ စ်ပါသည်။  

➢ အစ ုြေးရဘတ်ဂျက်လ ုငငွေအောြေး မမန်မောန ုင်ငံ 

ငတောဗ်ဟ ုဘဏ်မ ှ မ ည့်် ည်ြေးငပြေးရမှုက ု 

တငမ ြေးငမ ြေးငလျှော့်ချ၍ အမျောြေးမပည်သူ 

စုင ောင်ြေးမှုမ င့်် မ ည့်် ည်ြေးန ုငရ်န်အတွေက် 

အစ ုြေးရငငွေငချြေးသက်ငသခံလက်မှတ်မျောြေး

င ြေးငပ  င်စနစ်မ င့်် ငရောငြ်ေးချမခငြ်ေးက ငု ောင် 

ရွက်ခ ့်ရော  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ 

(၆) လတော ကောလအတွေင်ြေး အစ ုြေးရငငွေတ ုက် 

လကမှ်တ်မျောြေး ငစျြေးငပ  င်စနစ်မ င့်် ငရောငြ်ေးချ 

မှု  (၁၂) ကက မ်င ောင်ရွက်ခ ့်ငပီြေး၊ အသောြေးတင် 

ငရောင်ြေးချမှု ကျပ် (-) ၁၆၄.၇ ဘီလီယံနှင့်် 

အစ ုြေးရငငွေတ ုက်စောချ ပ် ငစျြေးငပ  င်စနစ်မ င့်် 

ငရောင်ြေးချမှု (၆) ကက မ် င ောင်ရွက်ခ ့်ငပီြေး၊ 

အသောြေးတငင်ရောင်ြေးချမှု ကျပ် ၁,၃၈၉.၈၅ 

ဘီလီယံ ရှ ခ ့်ပါသည်။ 

➢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လ 

တောကောလအတွေင်ြေး ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမျောြေး၏ 

ကွေောဟချက်မှော အမျောြေးအောြေးမ င့်် ၂ ရောခ ုင် 

နှုန်ြေး အတွေင်ြေးရှ ခ ့်ငပီြေး၊ ငန့်စဉ်ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး 

မျောြေး၏ ငမပောင်ြေးလ မှုမှော အမျောြေးအောြေးမ င့်် ၁ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးအတွေငြ်ေး ရှ ခ ့်ပါသည်။ 
 

➢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လ 

တောကောလအတွေင်ြေး မမန်မောန ုင်ငငံတောဗ်ဟ ု 

ဘဏ်သည် န ုင်ငံမခောြေးငငွေငစျြေးငပ  င်ငလလံ မှ 

တစ် င့်် စုစုငပါင်ြေး ငရောငြ်ေးချမှု အငမရ ကန် 

ငဒေါ်လော ၄.၇၇ သန်ြေးနှင့် ်စုစုငပါင်ြေးဝယ်ယူမှု 

အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၁၅၄.၂ သန်ြေးမ စ်သမ င့် ်

အသောြေးတင်ဝယ်ယူမှု ပမောဏ အငမရ ကန် 

ငဒေါ်လော ၁၄၉.၄၃ သန်ြေး ရှ ခ ့်ပါသည်။  

➢ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် ဗဟ ဘုဏ်ရှ  

န ုငင်မံခောြေးသုံြေးသီြေးသန့််ရန်ပံုငငွေ ပမောဏမှော 

သွေင်ြေးကုန်၏ ၄.၃ လစောရှ ငပီြေး စုစုငပါင်ြေး 
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ငငွေင ကြေးပမောဏ၏ ၁၅ရောခ ုင်နှုန်ြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ 

 

➢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လတော 

ကောလအတွေင်ြေး မမန်မောကျပ်ငငွေတန်  ုြေးသည် 

အဓ က ကုန်သွေယ်ဘက်န ုင်ငံမျောြေး ငငွေင ကြေး 

အုပ်စု၏ ထ ငရောက်ငသော အမည်ခံငငွေလ  

လှယ်နှုန်ြေး (Nominal Effective Exchange 

Rate-NEER) အရ ၀.၀၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေး တန်  ုြေး 

ကျ င်ြေးခ ့်ငသေ်ာလည်ြေး ထ ငရောက်ငသောအမှန် 

ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး (Real Effective Exchange 

Rate-REER) အရ ၂.၃၆ ရောခ ုင်နှုန်ြေး တန်  ုြေးမမင့်် 

တက်ခ ့်သမ င့််ပ ု့်ကုန်ယှဉ်ငပ  င်န ုင်စွေမ်ြေးအနည်ြေး 

ငယ်ကျ ငြ်ေးခ ့်င ကောင်ြေး ငတွေွေ့ရှ ရပါသည်။ 
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အခန ်း (၂)  

င ွေင  ်းမူဝါဒရည မှန ်းချ   န ှ ့် နည ်းဗျျူဟောမျော်း 

န ှ ့်  

င ွေင  ်းမူဝါဒနည ်းလမ ်းမျော်း  
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င ွေင  ်းမူဝါဒရည မှန ်းချ  နှ  ့် နည ်းဗျျူဟောမျော်း 

➢ မမန်မောန ုင်ငငံတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် မမန်မော 

န ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်ဥပငဒ (၂၀၁၃) အခန်ြေး ၆၊ 

ပုဒ်မ ၄၀ (က)အရ ငငွေင ကြေးမူဝါဒက ုချမှတ် 

အငကောင်အထည်င ော်င ောငရ်ွက်လျက်

ရှ ပါသည်။  

➢ မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်၏ ဟဟငငွေင ကြေး 

မူဝါဒရည်မှန်ြေးချက်မှော မပည်တွေင်ြေးငစျြေးနှုန်ြေး 

တည်ငင မ်မှုရရှ ငစရန်နှင် ့် ထ န်ြေးသ မ်ြေးရန် 

မ စ်ပါသည်။  

➢ မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် မ မ ၏ 

ငငွေင ကြေးတည်ငင မ်ငရြေးရည်မှန်ြေးချက် ရရှ ငစရန် 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒ နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးမ စ်သည့်် 

လွေတ်လပ်ငသော င ြေးကွေက်  ုင်ရောလုပ်င ောင် 

ချက်အမ စ် အပ်ငငွေ/ငချြေးငငွေငလလံငခေါ်ယူမခင်ြေး၊ 

အနည်ြေး ံုြေးထောြေးရှ ရမည့်် သီြေးသန့််ငငွေ လ ုအပ် 

ချက်သတ်မှတ်မခင်ြေး၊ ငလျှော့်နှုန်ြေးနှင့်် တစ် င့်် 

ငလျှော့်နှုန်ြေးသတ်မှတ်မခင်ြေး၊ ငချြေးငငွေစီမံခန့််ခွေ မခင်ြေး 

အပါအဝင်အမခောြေးသင့်် ငလျေ်ာ ငသောနည်ြေးလမ်ြေး 

မျောြေး သတ်မှတ်မခငြ်ေးစသည်တ ု့်က ု အသုံြေးမပ  

င ောငရ်ွက်ပါသည်။ 

➢ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည်မပည်တွေင်ြေး 

ငစျြေးနှုန်ြေးတည်ငင မ်မှုရရှ ရန်င ေ်ာင ောင်ရောတွေင် 

ငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးပွေမှုနှုန်ြေးအောြေး နှစ်လတ်ကော 

လအတွေင်ြေး ပျမ်ြေးမျှ ၅.၅ ရောခ ုင်နှုန်ြေးရှ ငစရန် 

ရည်မှန်ြေးင ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။ 

➢ မမန်မောန ုင်ငငံတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် သီြေးသန့်် 

ငငွေင ကြေးပမောဏက ု ရည်မှန်ြေးချက်ထောြေးရှ သည့်် 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒမူငဘောင် ချမှတ်င ောငရ်ွက် 

လျက်ရှ ရောတွေင် သင့််တင့််မျှတငသော ငငွေင ကြေး 

င ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးမ င့်် န ုင်ငံ၏စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေး 

တက်မှုရည်မှန်ြေးချက်က ု ရရှ ငစန ုင်မည့်် 

အငနငတော ် ငငွေင ကြေးပမောဏက  ု ရညမ်ှန်ြေး 

ချကအ်မ စ် ထောြေးရှ ပါသည်။ ၄င်ြေးရည်မှန်ြေး 

ချက်အတ ုင်ြေးရရှ ငစရန် ငငွေင ကြေးပမောဏအောြေး 

ထ န်ြေးငကျောင်ြေးင ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။  

➢ ငငွေင ကြေးပမောဏအောြေး ငမပောင်ြေးလ ငစငသော 

အဓ ကအချက်မျောြေးမ စ်သည့်် မပည်တွေင်ြေးလှည့်် 

လည်သုံြေးစွေ ငငွေ၊ န ုင်ငံမခောြေးငငွေရရန်ပ ုင်ခွေင့််မျောြေး၊ 

အစ ုြေးရကဏ္ဍသ ု့်ငချြေးငငွေ၊ စီြေးပွေောြေးငရြေးကဏ္ဍသ ု့် 

ငချြေးငငွေငမပောင်ြေးလ မှုမျောြေးအရ မ စ်ငပေါ်လောမည့်် 

ငငွေင ကြေးပမောဏအောြေးခန့််မှန်ြေးငပီြေးရည်မှန်ြေးချက် 

နှင့််ချ  န်ထ ုြေးကော စီြေးပွေောြေးငရြေးစနစ်သ ု့် ငငွေင ကြေး 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  
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ထည့််သွေင်ြေးရန်လ ုပါက ငချြေးငငွေငလလံငခေါ်ယူ 

မခင်ြေးနှင့်် စီြေးပွေောြေးငရြေးစနစ်မှ ပ ုလျံှငငွေင ကြေးမျောြေး 

အောြေး နှုတ်သ မ်ြေးရန်လ ုပါက အပ်ငငွေငလလံဟ 

ငခေါ်ယူမခင်ြေးမ င့်် အငကောင်အထည်င ော် 

ထ န်ြေးငကျောင်ြေးငပြေးပါသည်။ 

➢ (၁၁-၇-၂၀၁၃) ရက်ငန့်တွေင် မပဌောန်ြေးခ ့်သည့်် 

မမန်မောန ုင်ငငံတော်ဗဟ ုဘဏ်ဥပငဒ၊အခန်ြေး၆

ပုဒ်မ၄၀(ခ)နှင့််(ဃ)တ ု့်အရမမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာ

ဗဟ ုဘဏ်သည် န ုင်ငံမခောြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး 

  ုင်ရောမူဝါဒက ု ချမှတ်အငကောင်အထည် 

င ေ်ာမခင်ြေးနှင့်် န ုင်ငံငတေ်ာ၏ န ုငင်မံခောြေးသုံြေး 

သီြေးသန့််ငငွေက  ု ထ န်ြေးသ မ်ြေးမခင်ြေးနှင့်် စီမံခန့််ခွေ  

မခင်ြေးမျောြေး င ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။  

➢ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် န ုင်ငံမခောြေး 

သံုြေးငငွေစီြေး င်ြေးမှု လွေယ်ကူငချောငမွေွေ့ငစရန်၊ 

န ုင်ငံမခောြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးအတက်အကျ 

မမင့််မောြေးမှုမရှ ငစရန်နှင့််ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမျောြေး 

ကွေောဟချက် ငလျော့်နည်ြေးငစရန်တ ု့်အတွေက် 

ငန့်စဉ် န ုင်ငမံခောြေးသုံြေးငငွေ ငစျြေးငပ  င်ငလလံ 

မှတစ် င့်် ငစျြေးကွေက်အောြေး ထ န်ြေးငကျောငြ်ေး 

င ောငရ်ွက်ငပြေးပါသည်။ 

➢ ရည်ညွှန်ြေးန ုင်ငံမခောြေးငငွေ လ လှယ်နှုန်ြေးအောြေး 

ငမပောင်ြေးလွေယ်မပင်လွေယ်ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး

မ စ်ငစရန်နှင့်် င ြေးကွေက်က ု ပ ုမ ုထင်ဟပ်န ုင် 

ငစရန်အတွေက် မမန်မောန ုငင်ငံတော်ဗဟ ုဘဏ် 

သည် ရည်ညွှန်ြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး သတ်မှတ် 

မခငြ်ေးက ု န ုငင်မံခောြေးငငွေင ြေးငပ  င်ငလလံအငပေါ် 

အငမခခံသတ်မှတ်သည့််စနစ်မှ င ြေးကွေက် 

အငမခခံသတ်မှတ်သည့််စနစ်သ ု့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 

င င ော်ဝါရီလတွေင် စတင်အငကောင်အထည် 

င ေ်ာင ောင်ရွက်ခ ့်ပါသည်။  

➢ န ုငင်ငံတော်၏ စီြေးပွေောြေးငရြေး  ွေံွေ့င   ြေးတ ုြေးတက်မှု 

အတွေက် အဓ က ငမောင်ြေးနှင်အောြေးမ စ်ငသော 

ဘဏ္ဍောငရြေးမူဝါဒ၊ ငငွေင ကြေးမူဝါဒတ ု့်နှင့်် စပ်လျဉ်ြေး၍ 

စီမံက န်ြေး၊ ဘဏ္ဍောငရြေးနှင့််စက်မှုဝန်ကကီြေး ဌောန 

နငှ့်် မမန်မောန ုင်ငငံတောဗ်ဟ ုဘဏ်တ ု့် ည  န ှုင်ြေး 

ပူြေးငပါင်ြေး၍ မူဝါဒမျောြေးချမှတ်အငကောင်အထည် 

င ောင် ောငရ်ွက်လျက်ရှ ပါသည်။ မမန်မော 

န ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်၏ ငငွေင ကြေးမူဝါဒချမှတ် 

အငကောငအ်ထည်င ော်မ ှုအ င့်် င့််အောြေး

လုပ်ငန်ြေးစဉ်မပပံမု င့််င ောမ်ပအပ်ပါသည်။ 

 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  
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င ွေင  ်းမူဝါဒချမှတ အင ော  အထည င ော မှု  ို  ရောလိုပ  န ်းစဉ ပပပ ို 

 

မူဝါဒ  ို်းပ တ ချ   

 

⧫ငမခရ ုစြီေးပွေောြေးငရြေး 

 နှင့််ငစျြေးကွေက်  

 အချက်အလက်     

မျောြေးအရဗဟ ုဘဏ် 

   ဥကကဋ္ဌနငှ့််ဒါရ ကု ် 

   တောအ ွေ ွေ့၏ ံုြေး  

   မ တ်ချက ် 

 

မူဝါဒနည ်းလမ ်းမျော်း 

⧫အတ ုြေးနှုန်ြေးမူဝါဒ 

⧫ငလျှော့်နှုန်ြေးနှင့််တစ် 

   င့််ငလျှော့်နှုန်ြေး 

  သတ်မှတ်မခင်ြေး 

⧫အနည်ြေး ုံြေးသီြေး                

သန့််ငငွေလ အုပ်ချက်  

  သတ်မှတ်မခင်ြေး 

⧫လွေတ်လပ်ငသော   

  ငစျြေးကွေက ် ငု်ရော 

လုပ်င ောင်ချက်မျောြေး 

 

လိုပ  န ်း  ို  ရော 

ရည မှန ်းချ   

 

⧫သီြေးသန့််ငငွေင ကြေး  

ပမောဏ 

 

ငမခရ ိုစ ်းပွေော်းငရ်းအချ  အလ  မျော်း 
⧫ စီြေးပွေောြေးငရြေး ွေံွေ့င   ြေးတ ုြေးတက်မှု 

⧫ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှု 

⧫ စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေးပမောဏတ ုြေးတက်မှု 

⧫ စီြေးပွေောြေးငရြေးစနစ်ရှ ငငွေင ကြေးအငမခအငန  

⧫ န ုင်ငမံခောြေးသုံြေးသီြေးသန့််ငငွေအငမခအငန 

⧫ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးအငမခအငန 
 

  ော်းခ  

ရည မှန ်းချ   

 

⧫စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေး 

    ပမောဏ  

 

ဦ်းတည ချ   

 

⧫မပညတ်ွေင်ြေး 

   ငစျြေးနှုန်ြေး           

တည်ငင မ်ငရြေး 

နှင့်် ထ န်ြေးသ မ်ြေး 

   ငရြေး  

 

ငငွေင ကြေးပမောဏတ ုြေးတက်မှု 
 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒ 

ရည်မှနြ်ေးချက်မပ ဗဟုဂ ံ

မပည်တွေင်ြေးငစျြေးနှုန်ြေးတညင်င မ်ငရြေး 

 

ရငှ်သနင်သောစီြေးပွေောြေးငရြေး 

 ွေံွေ့င   ြေးတ ုြေးတက်မှု   

ငငွေငရြေးင ကြေးငရြေးစနစ်တည်ငင မ်ငရြေး  
န ုင်ငံမခောြေးငငွေလ လှယန်ှုန်ြေးတည်ငင မ်ငရြေး  



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  
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င ွေင  ်းမူဝါဒနည ်းလမ ်းမျော်း 

 မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်၏ငငွေင ကြေး   

မူဝါဒနည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးမှော အတ ုြေးနှုန်ြေးမူဝါဒချမှတ်င ောင် 

ရွက်မခင်ြေး၊ အနည်ြေး ုံြေးသီြေးသန့််ငငွေလ ုအပ်ချက်သတ် 

မှတ်မခင်ြေးနှင့််လွေတ်လပ်ငသောင ြေးကွေက်  ုင်ရောလုပ် 

င ောင်ချက်မျောြေးင ောင်ရွက်မခင်ြေးတ ု့်မ စ်ပါသည်။  

အတ ို်းနှုန ်းမူဝါဒချမှတ င ော  ရွ  ပခ  ်း  

 မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည်အတ ုြေး 

နှုန်ြေးမူဝါဒချမှတ်ရောတွေင်ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေး 

အလောြေးအလောအရ န ုင်ငံငတေ်ာ၏ စီြေးပွေောြေးငရြေးက  ု

အငထောက်အကူမ စ်ငစရန်၊ ရင်ြေးနီှြေးမမ  ပ်နံှမှုနှင့်် 

ကုန်သွေယ်မှုက ုအောြေးငပြေးန ုင်ငစရန်နှင့်် စုင ောင်ြေး 

သူမျောြေးအောြေး  ွေ င ောင်န ုင်သည့်် အတ ုြေးနှုန်ြေးမ စ် 

ငစရန်အတွေက် ချ  န် သတ်မှတ်ငပြေးပါသည်။ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ(၆)လတော 

ကောလတွေင် ဗဟ ုဘဏ်ငလျှော့်နှုန်ြေးမှော ၁၀ ရောခ ုင် 

နှုန်ြေးမ စ်ငပီြေး၊၄င်ြေးအငပေါ်မူတည်၍အပ်ငငွေငပေါ်တွေင် 

ငပြေးရမည့်် အန မ့်် ုံြေးအတ ုြေးနှုန်ြေးမှော ၈ ရောခ ုင် နှုန်ြေး 

နှင့်် ငချြေးငငွေမျောြေးအငပေါ်တွေင် ငတောင်ြေးခံန ုင်သည့်် 

အမမင့်် ုံြေးအတ ုြေးနှုန်ြေးမှော အောမခံမ င့််ငချြေးငငွေမျောြေး 

အတွေက် ၁၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေး နှင့်် အောမခံမ ့်ငချြေးငငွေမျောြေး 

အတွေက် ၁၆ ရောခ ုင်နှုန်ြေး မ စ်ပါ သည်။ 

မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် ဗဟ  ု

ဘဏ်ငလျှော့်နှုန်ြေးနှင့်် ဘဏ်နှင့်် က်သွေယ်သူမျောြေး 

အတွေက်အတ ုြေးနှုန်ြေးမျောြေး သတ်မှတ်ငပြေးလျက်ရှ  

ငသေ်ာလည်ြေး အပ်ငငွေငလလံအတ ုြေးနှုန်ြေး၊ အစ ုြေးရငငွေ 

ငချြေးသက်ငသခံလက်မှတ်မျောြေးငစျြေးငပ  င်စနစ် 

အတ ုြေးနှုန်ြေး၊ န ုင်ငံမခောြေးငငွေင ကြေးမ င့်် ထောြေးရှ သည့််အပ် 

နံှငငွေအငပေါ်အတ ုြေးနှုန်ြေးနှင့််ဘဏ်အချင်ြေးချင်ြေး 

င ြေးကွေက်အတ ြုေးနှုန်ြေးတ ု့်အောြေး ငမ ငလျော့်မှုမျောြေးခွေင့်် 

မပ ခ ့်ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ 

(၆)လတောကောလအတွေင်ြေး ငလလံင ြေးကွေက်မျောြေး၏ 

အတ ုြေးနှုန်ြေးမျောြေးမှောငအောက်ပါအတ ုင်ြေးမ စ်ပါသည်-   

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရ်းနှစ    

ပထမ (၆) လတော ောလအတ ို်းနှုန ်းမျော်း (%) 

ဗဟ ုဘဏ်အတ ုြေးနှုန်ြေး  ၁၀ 

အပ င ွေအငပေါ်အတ ို်းနှုန ်း 

ငငွေစုဘဏ်အတ ုြေးနှုန်ြေး  ၈-၁၀ 

စောရင်ြေးငသအပ်ငငွေ 

အတ ုြေးနှုန်ြေး 

(၃)လ ၈-၁၀ 

(၆)လ ၈-၁၀ 

(၉)လ ၈-၁၀ 

ငငွေစုလက်မှတ်  ၁၂လ ၉ 

အပ်ငငွေငလလံ 

(ပျမ်ြေးမျှအတ ုြေးနှုန်ြေး) 

၁၄ ရက် ၅.၄၈ 

၂၈ ရက် ၅.၆၆ 

၄၂ ရက် ၅.၃၈ 

ငငွေတ ုက်လက်မှတ် 

ငလလံ  

(ပျမ်ြေးမျှငလျှော့်နှုန်ြေး) 

(၃)လ ၇.၈၁ 

(၆)လ ၈.၁၁ 

(၁၂)လ ၈.၄၆ 

ငငွေတ ုက်စောချ ပ်  

ငလလံ 

(ပျမ်ြေးမျှအတ ုြေးနှုန်ြေး) 

၂-၃ နှစ် ၉.၇၈ 

၃-၄ နှစ် ၉.၄၉ 

၄-၅ နှစ် ၉.၁၆ 

ငချ်းင ွေငပေါ်အတ ို်းနှုန ်း 

စီြေးပွေောြေးငရြေးလုပ်ငန်ြေး 

ငချြေးငငွေ 

အောမခံမ င့််ငချြေးငငွေ ၁၃ 

အောမခံမ ့်ငချြေးငငွေ ၁၆ 

စ ုက်ပျ  ြေးငရြေးအထူြေးငချြေးငငွေ  ၈ 

အငသြေးစောြေးငချြေးငငွေ  ၃၀ 

 
 

ဇောစ်မမစ်။မမန်မောန ငု်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ် 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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အနည ်း  ို်းသ ်းသန ့်င ွေလ ိုအပ ချ  သတ မှတ ပခ  ်း 

သီြေးသန့််ငငွေအချ  ြေး တ ုြေးမမ င့််သတ်မှတ်မခင်ြေး 

မ င့််ဘဏ်မျောြေးကထုတ်ငချြေးန ုင်သည့််ငချြေးငငွေ

ပမောဏငလျော့်နည်ြေးငစန ုင်ငပီြေး၊ ထ ုမှတစ် င့်် 

စီြေးပွေောြေးငရြေးစနစ်ရှ ငငွေင ကြေးပမောဏက ုငလျော့်နည်ြေး

ငစန ုင်မည်မ စ်ပါသည်။ အမပန်အလှန်အောြေးမ င့်် 

ယငြ်ေးအချ   ြေးက ု ငလျှော့်ချသတ်မှတ်မခင်ြေးမ င့်် 

ဘဏ်မျောြေးက ထုတ်ငချြေးန ုင်သည့်် ငချြေးငငွေ 

ပမောဏက တု ုြေးမမင့််ငစငပီြေး၊စီြေးပွေောြေးငရြေးစနစ်ရှ ငငွေ

င ကြေးပမောဏက ု တ ုြေးမမင့််ငစပါသည်။  

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် မှစ၍ 

အနည်ြေး ုံြေးသီြေးသန့််ငငွေလ ုအပ်ချက်အမ စ်အမျောြေး 

မပည်သူအပ်နံှငငွေစုစုငပါင်ြေး၏၅ရောခ ုင်နှုန်ြေးအောြေး 

မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်ရှ  စောရင်ြေးရှင်အပ်နံှ 

ငငွေတစ်မျ   ြေးတည်ြေးမ င့််သောထောြေးရှ ရန် သတ်မှတ် 

ခ ့်ငပီြေး၊ အနည်ြေး ံုြေးသီြေးသန့််ငငွေ လ အုပ်ချက် 

ငလျော့်နည်ြေးမခငြ်ေးအတွေက်ဒဏ်င ကြေးသတ်မှတ်

မခင်ြေး  ုင်ရော ညွှန် ကောြေးချက်က ု ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ 

စက်တင်ဘောလတွေင် ထုတ်မပန်ခ ့်ပါသည်။ 

အ  ပုါ ညွှန် ကောြေးချက်တွေင် အနည်ြေး ံုြေးသီြေး 

သန့််ငငွေလ ုအပ်ချက်လ ုက်နာမှုမရှ သည့််ဘဏ်

သည် ပထမအကက မ် ပျက်ကွေက်မှုအတွေက် 

အမမင့်် ံုြေး ငပြေးင ောင်ရမည့်် ဒဏင် ကြေး၏ 

၆၀%၊ ဒုတ ယအကက မ်အတွေက် ၈၀% နှင့််  

တတ ယအကက မ်နှင့််အထက်အတွေက် ၁၀၀% 

ငပြေးင ောင်ရမည်မ စ်ပါသည်။ 

လွေတ လပ ငသောင ်း ွေ    ို  ရောလိုပ င ော   

ချ  မျော်းင ော  ရွ  ပခ  ်း 

 မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည်န ုင်ငံ

၏ ငငွေင ကြေးငစျြေးကွေက် ွေံွေ့င   ြေးမှုအငမခအငန 

အရ စီြေးပွေောြေးငရြေးစနစ်မှ ငငွေင ကြေးထုတ်နတု ်

န ုင်ရန်အပ်ငငွေငလလံငခေါ်ယူ၍လည်ြေးငကောင်ြေး၊ 

စီြေးပွေောြေးငရြေးစနစ်သ ု့် ငငွေင ကြေးမ ည့််သွေင်ြေးန ုင်ရန် 

ငချြေးငငွေငလလံငခေါ်ယူ၍လည်ြေးငကောင်ြေးငငွေင ကြေး 

ပမောဏက  ု လ ုအပ်သလ ထု န်ြေးည   င ောင် 

ရွက်ငပြေးလျက် ရှ ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လတော ကောလ 

အတွေင်ြေး မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် 

ငစျြေးကွေက်မှ ပ ုလျှံငငွေင ကြေးမျောြေးက  ုထုတ်နုတ် 

ရန် အပ်ငငွေငလလငံခေါ်ယူ၍ နုတ်သ မ်ြေးခ ့်ပါ 

သည်။ 

မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် 

ငငွေင ကြေးငစျြေးကွေက်  ွေံွေ့င   ြေးလောသည်နှင့်် အမျှ 

အပ်ငငွေ /ငချြေးငငွေ ငစျြေးငပ  ငင်ခေါ်ယူမခငြ်ေးနညြ်ေး 

လမြ်ေးမျောြေးအမပင ် အမခောြေးသွေယ်ဝ ုက် ငငွေင ကြေး 

မူဝါဒ နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးမ စ်သည့်် အစ ုြေးရငငွေငချြေး 

သက်ငသခံလက်မှတ်မျောြေးအောြေး ငစျြေးကွေက် 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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တွေင်ငရောင်ြေး/ဝယ်မခငြ်ေး (Outright Sale/ 

Purchase)၊ အစ ုြေးရငငွေငချြေးသက်ငသခံ 

လကမ်ှတ်မျောြေး အသုံြေးမပ ၍ ငငွေင ကြေးငစျြေး 

ကွေက၌် ကောလတ ငုငွေငချြေးငှောြေးမှု လုပ်င ောင် 

ချက ် (Repo Operation) နှင့််ဗဟ  ု ဘဏ်မ ှ

ငငွေငချြေးသက်ငသခံလက်မှတ်  ထုတ်ငဝမခငြ်ေး 

တ ု့်က ငု ောငရ်ွက်ရန် အစီအစဉ် ရှ ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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အခန ်း(၃)  

ငမခရ ိုစ ်းပွေော်းငရ်းန ှ ့်င ွေငရ်းင  ်းငရ်းအငပခအငန (အ ျဉ ်းချျုပ ) 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ငမခရ ိုစ ်းပွေော်းငရ်းနှ  ့်င ွေငရ်းင  ်းငရ်း 

အငပခအငန (အ ျဉ ်းချျုပ )  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေး 

မှော ၆.၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်ပထမ(၆)လတောကောလနှင့် ် န ှုင်ြေး 

ယှဉ်ပါက စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေးအနည်ြေးငယ် 

မမင့််တက်ခ ့်င ကောင်ြေးငတွေွေ့ရှ ရပါသည်။  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်ပထမ (၆) 

လတောကောလ၏ ယောယီအမှန်ရငငွေသုံြေးငငွေ 

စောရင်ြေးမျောြေးအရ စုစုငပါငြ်ေး အစ ုြေးရ ရငငွေမှော 

ဂျဒီီပီ၏ ၁၆ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် စုစုငပါင်ြေးအစ ုြေးရ 

အသုံြေးစရ တ်မှော ဂျဒီီပီ၏ ၁၆ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးရှ ခ ့်ပါ 

သည်။လ ငုငွေနှင့််ဂျဒီီပီအချ   ြေးမှော၀.၇ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

ခန့််ရှ ခ ့်သမ င့် ် ယခင်ဘဏ္ဍောနှစ်အလောြေးတူ 

ကောလနှင့်် န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက လ ငုငွေနှင့် ် ဂျဒီီပီ 

အချ   ြေးသ သောစွေော ကျ င်ြေးခ ့်ပါသည်။  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး မမန်မောန ုငင်ံ၏ န ုင်ငံ 

မခောြေးငငွေငပြေးငငွေယူရှင်ြေးတမ်ြေး အငမခအငနမှော  

ပ ု့်ကုန်ထက ် သွေင်ြေးကုန်ပမောဏမျောြေးမပောြေးခ ့်ငပီြေး 

ကုန်သွေယ်မှု လ ငုငွေမ စ်ငပေါ်ခ ့်ငသောလ်ည်ြေး 

ဝန်င ောင်မှုနှင့််ဝငင်ငွေတ ုြေးမမင့််ခ ့်သမ င့််သောမန် 

စောရင်ြေးပ ုင်ြေးတွေငပ် ုငငွေမ စ်ငပေါ်ခ ့်ပါသည်။ ထ ု့်အတူ 

စုစုငပါင်ြေး န ုင်ငံမခောြေးငငွေငပြေးငငွေယူ စောရင်ြေး 

တွေင်လည်ြေး ယခငန်ှစ် အလောြေးတူကောလ 

နှင့်န် ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက ပ ုငငွေမ စ်ငပေါ်မှု ပ ုမ ုမျောြေးမပောြေး 

ခ ့်ပါသည်။  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်အတွေက် 

ဗဟ ုဘဏ်၏ အစ ုြေးရဘတ်ဂျတ်လ ငုငွေမ ည့်် 

 ည်ြေးမှုမှော မူလခန့််မှန်ြေးငမခအရ မပည်တွေင်ြေးမှ 

ငချြေးယူမှု၏ ၂၀ ရောခ ုင်နှုန်ြေး လျောထောြေးငသေ်ာလည်ြေး 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လ တော 

ကောလ ငရှွေ့ငမပြေးအမှန်စောရင်ြေးအရ မပည်တွေင်ြေးမှ 

ငချြေးယူမှု၏ ၂ ရောခ ုင်နှုန်ြေးသော ရှ ပါသည်။   

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်အတွေင်ြေး 

သီြေးသန့််ငငွေင ကြေးပမောဏနှင့််စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေး 

ပမောဏတ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေး (နှစ်အလ ကု်)တ ု့်အောြေး 

၁၁ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် ၂၁ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးအသီြေးသီြေး 

ရညမ်ှန်ြေးချက် သတ်မှတ်ထောြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန် အမှန်စောရင်ြေးအရ 

သီြေးသန့််ငငွေင ကြေးပမောဏ တ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေးသည်  



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 

                                                                                               14 

 

၂ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့် ် စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေးပမောဏ 

တ ုြေးတက်မှုနှုန်ြေးမှော ၁၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေးရှ ခ ့်ပါသည်။  

မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်မှ အစ ုြေးရလ ုငငွေ 

မ ည့်် ည်ြေးမှုငလျော့်နည်ြေးခ ့်မခင်ြေး၊ ငငွေင ကြေးပမောဏနှင့် ်

စုစုုငပါင်ြေးငငွေင ကြေးပမောဏတ ု့်မှော ရည်မှန်ြေးချက်ငဘောင် 

အတွေင်ြေးထ န်ြေးသ မ်ြေးထောြေးန ုင်မခင်ြေးတ ု့်ရှ ခ ့်ငသေ်ာလည်ြေး 

န ုင်ငံမခောြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမမင့််တက်ခ ့်မခင်ြေးင ကောင့် ်

သွေင်ြေးကုန်တန်  ုြေးမမင့်တ်က်မခငြ်ေး၊ ငလောငစ်ော ီ 

င ြေးနှုန်ြေးမျောြေးမမင့််တက်လောမခင်ြေးတ ု့်င ကောင့်် စောြေးသုံြေး 

ကုန်စည်ငစျြေးနှုန်ြေးမျောြေး မမင့််မောြေးခ ့်ငပီြေး၊ ပျမ်ြေးမျှ 

ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးနှင့်် နှစ်အလ ုက်ငငွေင ကြေး 

င ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးတ ု့်မှောယခင်နှစ်အလောြေးတူကောလ 

နှင့်် န ှုင်ြေးယှဉ်ပါက မမင့််မောြေးခ ့်ပါသည်။  

မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် 

၂၀၁၂ခုနှစ်၊စက်တင်ဘောလမှစတင်၍ သီြေးသန့်် 

ငငွေင ကြေးပမောဏ ရည်မှန်ြေးချက်မပည့််မီငစရန် 

အတွေက်ငငွေင ကြေး  ုငရ်ောလုပ်င ောင်ချက်မျောြေး

မ စ်သည့််အပ်ငငွေငလလံ(သ ု့်မဟုတ်) ငချြေးငငွေ 

ငလလံငခေါ်ယူမခင်ြေးမျောြေးင ောင်ရွက်၍ငငွေင ကြေး 

ပမောဏအောြေး ထ န်ြေးည  ငပြေးလျက်ရှ ပါသည်။ 

မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည်အတ ုြေးနှုန်ြေး၊ 

အနည်ြေး ုံြေးသီြေးသန့််ငငွေလ ုအပ်ချက် သတ်မှတ်မခင်ြေး 

နှင့််လွေတ်လပ်ငသောငစျြေးကွေက်  ုင်ရောလုပ်င ောင်ချက်

မျောြေး စသည့််ငငွေင ကြေး မူဝါဒနညြ်ေးလမြ်ေးမျောြေးမ င့်် 

အငကောင်အထည်င ေ်ာ င ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။ 

ထ ်ု့အမပင ် အစ ုြေးရလ ငုငွေအတွေက်ဗဟ ုဘဏ်မှ 

မ ည့်် ည်ြေးငပြေးရမှုက ုငလျှော့်ချန ုင်ရန် အအစ ုြေးရငငွေတ ုက် 

လက်မှတ်မျောြေးနှင့်် ငငွေတ ုက်စောချ ပ်မျောြေးအောြေး 

ငလလံစနစ်မ င့်် ဝယ်ယူမခင်ြေး ၊ ငရောင်ြေးချမခငြ်ေးစ 

သည်တ ု့်က အုရှ န်မမ င့််င ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။ 

မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည်

ထ န်ြေးငကျောင်ြေးမှုရှ သည့််နှုန်ြေးရှင်ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး

စနစစ်တငက်ျင့််သုံြေးချ  န်မှစ၍ ငစျြေးကွေက်၏ 

န ုငင်မံခောြေးသုံြေးငငွေလ ုအပ်ချက်အောြေးမ ည့်် ည်ြေး

ငပြေးရန်နှင့််န ုင်ငံမခောြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမျောြေးအတက်

အကျလွေန်စွေောမမင့််မောြေးမခင်ြေးမရှ ငစရန်တ ု့်အတွေက်

န ုင်ငံမခောြေးငငွေငစျြေးကွေက်တွေင်လ ုအပ်သလ ု 

ဝင်ငရောက်ထ န်ြေးငကျောင်ြေးငပြေးလျက်ရှ ပါသည်။ 

မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒနှင့်် လ ုက်ငလျောညီငထွေရှ မည့်် န ုင်ငံ 

မခောြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမူဝါဒအောြေး ကျင့််သုံြေး င ောင် 

ရွက်လျက်ရှ ငပီြေး ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးအောြေး ထ န်ြေး 

သ မ်ြေးရန် အတွေက်ငစျြေးကွေက်ရှ  စုစုငပါင်ြေး ငငွေင ကြေး 

ပမောဏအောြေး ရည်မှန်ြေးချက်ငဘောင်အတွေင်ြေး ထ န်ြေး 

သ မ်ြေးမခင်ြေးမ င့််မ မ ၏ ငငွေင ကြေးမူဝါဒအောြေး အငကောင် 

အထည်င ေ်ာ င ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။ 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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အခန ်း(၄)  

စ ်းပွေော်းငရ်း၊ ဘဏ္ဍောငရ်းန ှ ့် င ွေငရ်းင  ်းငရ်းအငပခအငနတ  ပပချ    

 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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စ ်းပွေော်းငရ်းတ ို်းတ  မှုအငပခအငန 

       စီမံက န်ြေး၊ ဘဏ္ဍောငရြေးနှင့် ် စက်မှုဝန်ကကီြေး 

ဌောန၏ ငရှွေ့ငမပြေးအမှန်က န်ြေးဂဏန်ြေးမျောြေးအရ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ(၆)လတော 

ကောလအတွေငြ်ေး စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှု အငမခ 

အငနအောြေး တငမ်ပထောြေးမခငြ်ေး မ စ်ပါသည်။ 

စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှုတွေင် ဝန်င ောင်မှု ကဏ္ဍ 

၏ပါဝငမ်ှု အမျောြေး ံုြေးမ စ်ငပီြေး လယ်ယောကဏ္ဍ 

၏ ပါဝင်မှုမှော အနည်ြေး ံုြေးမ စ် ပါသည်။ ယခင် 

နှစ်အလောြေးတူကောလနှင့်် န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါကစက်မှု 

ကဏ္ဍတွေင်သ သောစွေောကျ င်ြေး ခ ့်ငပီြေး၊ လယ်ယော 

ကဏ္ဍတွေင်တ ုြေးတက်ခ ့်င ကောင်ြေး ငတွေွေ့ရှ ရပါ 

သည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ 

(၆) လကောလအတွေငြ်ေး  စီြေးပွေောြေးငရြေး တ ုြေးတက်မှု 

နှုန်ြေးမှော ၆.၃ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး ရှ ခ ့်သမ င့် ် ယခငန်ှစ် 

အလောြေးတူကောလ၏ စီြေးပွေောြေးငရြေးတ ုြေးတက်မှု 

နှုန်ြေး ၆.၂ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့် ် န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက 

အနညြ်ေးငယ် တ ုြေးတက်ခ ့်ပါသည်။ 

 
ဇောစ ပမစ ။ စ မ   န ်းငရ်း ွေွဲငရ်းဦ်းစ ်းဌောနနှ  ့်အပပည ပပည  

                ို  ရောင ွေင  ်းရန ပ ိုင ွေအ ွေွဲွဲ့ 

အော ီယံန ုင်ငံမျောြေးမ စ်သည့်် လောအ ု၊ 

ကငမဘောဒီြေးယောြေး၊ ဗီယက်နမ်န ုင်ငံတ ု့်နှင့်် န ှုင်ြေးယှဉ် 

ပါက မမန်မောန ုင်ငံ၏ စီြေးပွေောြေးငရြေး ွေံွေ့င   ြေးမှုနှုန်ြေးမှော 

အ  ုပါ န ုင်ငံမျောြေးနီြေးပါြေးရှ ခ ့်င ကောင်ြေး ငတွေွေ့ရှ ရပါ 

သည်။(ပုံ-၁) 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး စုစုငပါင်ြေး မပည်တွေင်ြေး 

ထုတ်လုပ်မှုနှင့်် ဝန်င ောင်မှု တန်  ုြေးတွေင် 

လယ်ယောကဏ္ဍ ၂၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေး ၊ စက်မှုကဏ္ဍ 

၃၈ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် ဝန်င ောင်မှုကဏ္ဍ ၃၉ ရောခ ုင် 

နှုန်ြေး အသီြေးသီြေးပါဝင်ပါသည်။ (ပုံ-၂) 

 

ဇောစ ပမစ ။    စ မ   န ်းငရ်း ွေွဲငရ်းဦ်းစ ်းဌောန  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး စုစုငပါင်ြေး မပည်တွေင်ြေး 

ထုတ်လုပ်မှုနှင့်် ဝန်င ောင်မှုတန်  ုြေးမှော ပုံမှန် 
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လယယ်ာကဏ္ဍ စကမ်ှုကဏ္ဍ

ဝနဆ် ာငမ်ှုကဏ္ဍ တ  ိုးတကမ်ှုနှုနိ်ုး



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 
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ငစျြေးနှုန်ြေးအရ ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး ၅၆,၇၀၂ 

ရှ ငပီြေး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်အတွေက် 

တစ်နှစ်ပျမ်ြေးမျှ တစ်ဦြေးကျထုတ်လုပ်မှုနှင့်် 

ဝန်င ောင်မှု လျောထောြေးချက် တန်  ုြေးမှော ကျပ် 

ငထောငင်ပါင်ြေး ၁,၉၇၈ မ စ်ပါသည်။ (ပံု-၃) 

 

ဇောစ ပမစ ။    စ မ   န ်းငရ်း ွေွဲငရ်းဦ်းစ ်းဌောန  

 

င ွေင  ်းင ော  ်းပွေမှုအငပခအငန  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ 

(၆)လ တောကောလအတွေင်ြေး န ုင်ငံမခောြေးငငွေလ လှယ် 

နှုန်ြေးမမင့််တက်ခ ့်မခငြ်ေးင ကောင့်် သွေင်ြေးကုန်တန်  ုြေး 

မမင့််တက်မခငြ်ေး၊ ငလောင်စော ီင ြေးနှုန်ြေးမျောြေး 

မမင့််တက်လောမခင်ြေးတ ု့်င ကောင့််စောြေးသုံြေးကုန်စည် 

ငစျြေးနှုန်ြေးမျောြေး မမင့််မောြေးခ ့်ငပီြေး၊၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ 

ကုန်ရှ  ပျမ်ြေးမျှငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးနှင် ့် 

နှစ်အလ ုက် ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးမျောြေးမှော 

ယခင်နှစ်အလောြေးတူကောလထက ် မမင့််တက်ခ ့် 

ပါသည်။ 

ဗဟ ုစောရငြ်ေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 

ဒီဇငဘ်ောလအောြေးအငမခခံနှစ်အမ စ်တွေက်ချက် 

ထောြေးသည့်် စောြေးသုံြေးသူငစျြေး နှုန်ြေးအရ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင် ပျမ်ြေးမျှငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးပွေ 

မှုနှုန်ြေးမှော ၇.၂၈ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် နှစ်အလ ုက် 

ငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးပွေမှုနှုန်ြေးမှော ၇.၉၂ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

မ စ်ပါသည်။အစောြေးအစောအပု်စုနှင့်် ငလောငစ်ော 

 ီင ြေးနှုန်ြေးမျောြေး မပါဝင်ဘ  တွေက်ချက်ထောြေး 

ငသော Core CPI အရ ပျမ်ြေးမျှငငွေင ကြေးင ောငြ်ေး 

ပွေမှုနှုန်ြေးမှော ၅.၈၆ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့် ် နှစ်အလ ုက် 

ငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးပွေမှုနှုန်ြေးမှော ၆.၁၈ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

ရှ ခ ့်ပါသည်။ ယခင်နှစ် အလောြေးတူကောလနှင့်် 

န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးမျောြေး 

မမင့််တက်ခ ့်ပါသည်။ ဇယောြေး(၁) (ပံု-၄) 
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ပ ုံ(3)တစဦ်ီးကျထုံတလ်ုံပ်မှုနငှ့််ဝန်ရာ ငမ်ှု

တန်ဖ ုံီး



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 
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ဇောစ်မမစ် ။ ဗဟ ုစောရငြ်ေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့  

တစ်န ုင်ငံလုံြေး၏ အုပ်စုအလ ုက်စောြေးသုံြေး 

သူငစျြေး နှုန်ြေးက န်ြေးအရ အစောြေးအစောအုပ်စု 

အတွေက် နှစ်အလ က်ုငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးမှော 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင် ၉.၂၅ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

ရှ ငပီြေး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင ် ၄.၈၃ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး ရှ ခ ့်သမ င့်် အစောြေးအစောအုပ်စု၏ 

ငစျြေးနှုန်ြေးမျောြေး သ သောစွေောမမင့််တက်ခ ့်င ကောင်ြေး 

ငတွေွေ့ရပါသည်။ ဇယောြေး (၂)  

အစောြေးအစောမဟုတ်ငသော အပု်စု၏ 

ငစျြေး နှုန်ြေးမှောနှစ်အလ ုက် ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေ 

မှုနှုန်ြေးအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင ် ၅.၆၃ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးရှ ငပီြေး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင် 

၆.၄၈ ရောခ ုင်နှုန်ြေးရှ  ခ ့်သမ င့်် အစောြေးအစော 

မဟုတ်ငသော အုပ်စု၏ ငစျြေးနှုန်ြေးမျောြေးအနည်ြေး 

ငယ်ငလျော့်နည်ြေးခ ့်ပါသည်။ (ပံု-၅)  

ဇောစ်မမစ်။ ဗဟ ုစောရင်ြေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့ 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊မတ်လတွေင်အဓ ကအပု်စု

မျောြေး၏ နှစ်အလ ကု်ငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးပွေမှုနှုန်ြေး 

မျောြေးမှောင ြေးလ ပ်နှင့်် အင ျော်ယမကော (-) 

၈.၂၇ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ အဝတ်အထည် ၅.၁၃ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ အ မ်လခနှင့််အ မ်မပငခ် ၅.၉၂ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ အ မ်အသုံြေးအင ောင်ပစစည်ြေး နှင့်် 

မပ မပငထ် န်ြေးသ မ်ြေးစရ တ် ၇.၇၆ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ 

ကျန်ြေးမောငရြေး ၇.၉၉ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ သယ်ယူပ ု့် 

င ောင်ငရြေး ၈.၀၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊  က်သွေယ်ငရြေး 

(-)၀.၇၉ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ အပန်ြေးငမ မခငြ်ေးနှင့်် 

ယဉ်ငကျြေးမှု ၃.၆၂ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ ပညောငရြေး ၉.၁၅ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ မပငပ်အစောြေးအငသောက် ၃.၁၄ 

ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် အငထွေငထွေကနု်ပစစည်ြေး ၁၀.၀၉ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးရှ သမ င့်် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လနှင် ့်   

န  ှုင ် ြေးယှဉ ်လျှ င ်  င ြေး လ ပ ်န ှင ့် ် အင ျော ်   
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(Core Inflation) 
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ပ ုံ(၅) နှစ အလ ုံ  ငငွေင  ြေးင ောင ြေးပွေမှုနှုန ြေး

အစာိုးအစာအ ပ်စ အစာိုးအစာမဟ တ်ဆ ာအ ပ်စ 
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ယမကော၊  က်သွေယ်ငရြေးမှလွေ ၍ အမခောြေး 

ကုန်စည် အုပ်စုမျောြေး၏ ငစျြေးနှုန်ြေးမျောြေးမှော 

မမင့််တက်ခ ့်ပါသည်။ ဇယောြေး (၂)  

ငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးပွေမှုနှုန်ြေးအမမင့်် ံုြေးမ စ်

ငပေါ်ခ ့်သည့်် တ ုင်ြေးငဒသကကီြေး၊ မပည်နယ် နှင့်် 

ငမ  ွေ့ကကီြေး ၃ ငမ  ွေ့၏ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ကုန်ရှ  

နှစ်အလ ုက် ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးမှော 

မငကွေြေးတ ုင်ြေးသည် ၁၂.၀၇ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးမ င့်် 

အမမင့်် ံုြေး၊ စစ်က ုင်ြေးတ ုင်ြေးသည်၁၁.၈၃ ရောခ ုင် 

နှုန်ြေးမ င့််ဒုတ ယအမမင့်် ံုြေးနှင့်် မွေန်မပည်နယ် 

သည် ၁၀.၁၃ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးမ င့်် တတ ယ 

အမမင့်် ံုြေး အသီြေးသီြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ ဇယောြေး (၃) 

ဇောစ်မမစ်။ အမပည်မပည်  ုင်ရောငငွေင ကြေးရန်ပံုငငွေအ ွေ ွေ့ 

 

မမန်မောန ုင်ငံ၏ပျမ်ြေးမျှငငွေင ကြေးင ောင်ြေး 

ပွေမှုနှုန်ြေးသည် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ တွေင် ၇.၂၈ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးရှ ငပီြေး အမခောြေးအ မ်နီြေးချငြ်ေး န ုငင်မံျောြေး 

နှင့််န ှုင်ြေးယှဉ်ပါက ပါကစစတန်န ုင်ငံ ထက်ငလျော့် 

နည်ြေး၍ ကျန်န ုင်ငံမျောြေးထက် မမင့််မောြေးင ကောငြ်ေး 

ငတွေွေ့ရပါသည်။ (ပံု-၆) 

 ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုအောြေးသင့််တင့််မျှတ

သည့််အငနအထောြေးတွေင်ရှ ငစရန်အတွေက်မမန်မော

န ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်၏ ငငွေင ကြေးမူဝါဒ၊ စီမံ 

က န်ြေး၊ဘဏ္ဍောငရြေးနှင့် ်စက်မှုဝန်ကကီြေးဌောန၏ 

ဘဏ္ဍောငရြေးမူဝါဒနှင့်် စီြေးပွေောြေးငရြေးနှင့််ကူြေးသန်ြေး 

ငရောင်ြေးဝယ်ငရြေးဝန်ကကီြေးဌောန၏ကုန်သွေယ်ငရြေးမူ

ဝါဒတ ု့်နှင့််ပူြေးငပါင်ြေးည  န ှုင်ြေးင ောင်ရွက်လျက်ရှ 

ပါသည်။ 

ဘဏ္ဍောငရ်းအငပခအငန 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ရှ  န ုငင်ငံတော် 

၏ ယောယီအမှန်ရငငွေ၊ သုံြေးငငွေ စောရင်ြေးမျောြေးအရ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လတော 

ကောလအတွေက် ရငငွေနှင့််ဂျဒီီပီအချ   ြေးမှော ၁၆ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ သုံြေးငငွေ နှင့်် ဂျဒီီပီအချ   ြေးမှော ၁၆ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် ဘတ်ဂျက်လ ုငငွေနှင့်် ဂျဒီီပီ 

အချ   ြေးမှော ၀.၇ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ (ပံု-၇) 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလတွေင် အစ ုြေးရလ ုငငွေမ ည့်် ည်ြေးရန် 
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ပ ုံ (၆) အောဆီယ န ုံင င မ ောြေးနှင ့်မမန မောန ုံင င  

ငငွေင  ြေးင ောင ြေးပွေမှုနှုန ြေး န ှုင ြေးယှဉ ခ    
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အတွေက် င ြေးငပ  င်စနစ်မ င့်် အစ ုြေးရ ငငွေတ ုက် 

စောချ ပ် ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး ၁,၃၈၉.၈၅ နှင့် ်

အစ ုြေးရငငွေတ ုကလ်က်မှတ် ကျပ်သန်ြေးငထောင် 

ငပါင်ြေး (-)၁၆၄.၇၀ တ ု့်အောြေး အသောြေးတင် 

ငရောင်ြေးချခ ့်ရပါသည်။ 

 

ဇောစ်မမစ်။ ရသုံြေးမှန်ြေးငမခငငွေစောရင်ြေးဦြေးစီြေးဌောန 

 ိုန သွေယ မှုအငပခအငန 

 စီမံက န်ြေး၊ ဘဏ္ဍောငရြေးနှင့််စက်မှုဝန်ကကီြေး 

ဌောန၏ က န်ြေးဂဏန်ြေးမျောြေးအရ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လတော ကောလတွေင် 

ကုန်သွေယ်မှုလ ုငငွေမှော အငမရ ကန်ငဒေါ်လော 

၅၅၂ သန်ြေးမ စ်ငပီြေး၊ယခင်နှစ်အလောြေးတူ ကောလ 

၏ ကုန်သွေယ်မှုလ ုငငွေ အငမရ ကန်ငဒေါ်လော 

၁,၉၇၄.၇ သန်ြေးနှင့်် န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက လ ငုငွေမ စ် 

ငပေါ်မှု အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၁,၄၂၂.၇ သန်ြေး 

ငလျော့်နည်ြေးခ ့်ပါသည်။  

စုစုငပါင်ြေး ပ ု့်ကုန်တန်  ုြေးမှော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ(၆)လတော ကောလ 

အတွေင်ြေး အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၈,၂၅၄.၂ 

သန်ြေးမ စ်ငပီြေး၊ ယခင်နှစ် အလောြေးတူကောလတွေင် 

အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၇,၆၁၄.၆ သန်ြေး မ စ်၍ 

ပ ု့်ကုန်တန်  ုြေး အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၆၃၉.၆ 

သန်ြေး ပ ုမ ုတင်ပ ု့်န ုငခ် ့်ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်ပထမ(၆)လတောကောလအတွေင်ြေး 

စုစုငပါင်ြေး ပ ု့်ကုန်တန်  ုြေးတွေင် ကဏ္ဍအလ ုက် 

ပါဝင်မှုမှော သောြေး၊ ငါြေးပ ု့်ကုန်  ၉ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ 

သစ်ငတောထွေကက်ုန် ၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ လယ်ယော 

ထွေက်ကုန်ပစစည်ြေး ၂၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ သတတ နှင့်် 

တွေင်ြေးထွေက်ပစစည်ြေး ၇ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ ကုန်ထုတ် 

လုပ်မှုလုပ်ငန်ြေး ၄၉ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် အမခောြေး 

ထုတ်ကုန် ၁၄ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးအသီြေးသီြေး မ စ်ပါ 

သည်။ ယခငဘ်ဏ္ဍောနှစ်နှင့်် န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက 

သောြေး၊ ငါြေးပ ု ့်ကုန် ၅၃ ရောခ ုင်န ှုန ်ြေး ၊ 

ကနု်ထုတ်လုပ်မှု ၂၇ ရောခ ုင်နှုန်ြေး အသီြေးသီြေး 

တ ုြေးတက်ခ ့်ငသေ်ာလည်ြေး သတတ နှင့် ် တွေင်ြေးထွေက် 

ပစစည်ြေးမှော ၅၀ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးကျ င်ြေးခ ့်ပါသည်။ 
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ပ ုံ(၇)ဘဏ္ဍောင ြေးအငမခအငန ( ောခ ုံင နှုန ြေး)

ရဆငွေ နငှ့််ဂျျီဒျီပျီအချ  ိုး

အ   ိုးစရ တ်နငှ့််ဂျျီဒျီပျီအချ  ိုး

လ  ဆငွေနငှ့််ဂျျီဒျီပျီအချ  ိုး(ယာ)



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 
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ဇောစ်မမစ်။ ဗဟ ုစောရင်ြေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတော ကောလအတွေင်ြေး စုစုငပါင်ြေး သွေင်ြေးကုန် 

တန်  ုြေးမှော အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၈,၈၀၆.၂ သန်ြေး 

မ စ်ငပီြေး၊ ယခင်နှစ် အလောြေးတူကောလ၏ 

စုစုငပါင်ြေး သွေငြ်ေးကုန်တန်  ုြေး အငမရ ကန် 

ငဒေါ်လော ၉,၅၈၉.၃ သန်ြေးနှင့် ် န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက 

အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၇၉၃.၁ သန်ြေးငလျော့်နညြ်ေး 

တငသ်ွေငြ်ေးခ ့်ပါသည်။ (ပုံ-၈) 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ(၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး ပ ု့်ကုန်တငပ် ု့်မှုထက် 

သွေင်ြေးကုန်တင်သွေင်ြေးမှုက ပ ု၍မျောြေးငသောင ကောင့်် 

ကုန်သွေယ်မှု လ ုငငွေမ စ်ငပေါ်ခ ့်ငသေ်ာလည်ြေး ယခင် 

နှစ်အလောြေးတူကောလ ကုန်သွေယ်မှု လ ငုငွေ 

ငအောက် သ သောစွေော ငလျော့်နည်ြေးခ ့်ပါသည်။ 

သွေင်ြေးကုန်အငမခအငနအောြေး စ စစ်ရော န ုငင်၏ံ 

စီြေးပွေောြေးငရြေး ွေံွေ့င   ြေးတ ုြေးတက်မှုအတွေက် လ ုအပ် 

သည့်် ရင်ြေးနီှြေးကုန်စည်မျောြေး (Capital Goods) နှင့်် 

 ကောြေးခံကုန်စည်မျောြေး(Intermediate Goods) 

က  ု တငသ်ွေင်ြေးမှုမျောြေးမပောြေးခ ့်ငပီြေး၊ စုစုငပါင်ြေး 

သွေင်ြေးကုန်၏ ၂၉ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် ၄၅ ရောခ ုင် 

နှုန်ြေးအသီြေးသီြေး ရှ ပါသည်။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) လတောကောလနှင့်် 

န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက စောြေးသုံြေးကုန်စည်တငသ်ွေင်ြေးမှုမှော 

၁၆.၄ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး နှင့် ် ရင်ြေးနှီြေးကုန်စည် 

တငသ်ွေငြ်ေးမှု ၂၀ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး ငလျော့်နည်ြေးခ ့် 

ငသေ်ာလည်ြေး၊  ကောြေးခံကုန်စည်မျောြေးတင်သွေင်ြေး 

မှုမှော ၈.၃ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးတ ုြေးတက်ခ ့်ပါသည်။  

ဇယောြေး(၄) 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး မမန်မောန ုငင်မံှ အမျောြေး 

 ံုြေးပ ု့်ကုန်တငပ် ု့်သည့်် န ုငင်မံျောြေးမှော တရုတ်၊ 

ထ ငုြ်ေးနှင့်် ဂျပန်န ုင်ငတံ ု့်မ စ်ငပီြေး၊ အမျောြေး ံုြေး 

သွေင်ြေးကုန် တင်သွေင်ြေးသည့်် န ုင်ငံမျောြေးမှော တရုတ်၊ 

စင်ကောပူ၊ ထ ုင်ြေးနှင့်် အ နဒ ယန ုင်ငတံ ု့် မ စ်ပါ 

သည်။ မမန်မောန ုင်ငနံှင့်် စုစုငပါင်ြေး ကုန်သွေယ်မှု 

အမျောြေး ံုြေးန ုင်ငံမျောြေးမှော တရုတ်၊ ထ ငုြ်ေးနှင့်် 

စင်ကောပူန ုငင်တံ ု့်မ စ်ပါသည်။ (ပံု-၉) 
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ပ ုံ(၈) ပ ုံို့ ုံန သွေင ြေး ုံန အငမခအငန

ပ  ့်က န်  ွေငိ်ုးက န် ပ  ဆငွေလ  ဆငွေ



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  
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ဇောစ်မမစ်။ ဗဟ ုစောရင်ြေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့ 

န ို    ပခော်းင ွေငပ်းင ွေယူစောရ  ်းအငပခအငန 

န ုင်ငံမခောြေးငငွေငပြေးငငွေယူစောရင်ြေးအရ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် ကုန်သွေယ်မှု 

အတွေက်အသောြေးတငစ်ီြေးထွေက်ငငွေ အငမရ ကန် 

ငဒေါ်လော ၁,၀၆၉ သန်ြေး၊ ဝန်င ောင်မှုအတွေက် 

အသောြေးတငစ်ီြေးဝငင်ငွေ အငမရ ကန်ငဒေါ်လော 

၁,၄၈၂သန်ြေးနှင့််အသောြေးတငရ်ငငွေ အငမရ ကန် 

ငဒေါ်လော ၄၈၉.၈ သန်ြေးရှ ပါသည်။  

သ ု့်မ စ်၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် 

ပထမ (၆) လတောကောလအတွေငြ်ေး သောမန် 

စောရင်ြေးတွေင် ပ ငုငွေ အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၉၀၃ 

သန်ြေးငပေါ်ငပါက်ခ ့်ပါသည်။ အ  ပုါ ကောလ 

အတွေင်ြေး အသောြေးတင်ဝန်င ောင်မှုတွေင်ပ ုငငွေ 

ငပေါ်ငပါက်မခငြ်ေး၊ ကုန်သွေယ်မှုလ ုငငွေမ စ်ငပေါ်မှု 

ကျ င်ြေးခ ့်မခငြ်ေး၊ န ုငင်မံခောြေးတ ုက်ရ ုက်ရင်ြေးနှီြေး 

မမ  ပန်ှံမှုအထ ုက်အငလျောက် ဝငင်ရောကခ် ့်မခငြ်ေး 

တ ု့်င ကောင့််ယခင်ဘဏ္ဍောနှစ်အလောြေးတူကောလ 

နှင့် ်န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက န ုင်ငမံခောြေးငငွေငပြေး ငငွေယူရှင်ြေး 

တမ်ြေးအငမခအငနမှော ပ ုမ ုငကောငြ်ေးမွေန်ခ ့်ငပီြေး 

စုစုငပါင်ြေး ပ ုငငွေအငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၃၉၄ သန်ြေး 

ရှ ခ ့်ပါသည်။ 

န ို    ပခော်းသ ို်းသ ်းသန ့်ရန ပ ိုင ွေအငပခအငန 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင် စုစုငပါင်ြေး 

န ုင်ငံမခောြေးသုံြေးသီြေးသန့််ငငွေပမောဏမှော အငမရ  

ကန်ငဒေါ်လော ၉.၇၆ ဘီလီယံရှ ငပီြေး မမန်မော 

န ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်ရှ  န ုငင်ပံ ုင်န ုငင်မံခောြေးသုံြေး 

သီြေးသန့််ငငွေ ပမောဏမှော အငမရ ကန ် ငဒေါ်လော 

၅.၇၄ ဘီလီယံ ရှ ပါသည်။  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် စုစုငပါင်ြေး 

န ုငင်မံခောြေးသုံြေးသီြေးသန့််ငငွေမှော သွေင်ြေးကုန်၏ ၅.၉ 

လစောပမောဏနှင့်် ဗဟ ုဘဏ်ရှ  န ုင်ငံပ ုင် 

န ုင်ငံမခောြေးသုံြေးသီြေးသန့််ငငွေမှောသွေငြ်ေးကုန်၏ ၃.၅ 

လစောပမောဏရှ ခ ့်ငပီြေး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

ကုန်တွေင် စုစုငပါငြ်ေး န ုငင်မံခောြေးသုံြေးသီြေးသန့််ငငွေ 

မှော သွေငြ်ေးကုန်၏ ၇.၃ လစော ပမောဏနှင့်် 

ဗဟ ုဘဏ်ရှ  န ုင်ငံပ ုင် န ုင်ငံမခောြေးသုံြေးသီြေးသန့််ငငွေ 

မှောသွေင်ြေးကုန်၏ ၄.၃ လစောပမောဏရှ ပါသည်။ 
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ပ ုံ(၉) အဓ   ုံန သွေယ ဘ  န ုံင င မ ောြေးနငှ ့်

 ုံန သွေယ မှုအငမခအငန



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 
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န ို    ပခော်းင ွေလွဲလှယ နှုန ်းအငပခအငန 

 မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် 

င ြေးကွေက်တွေင် န ုင်ငမံခောြေးသုံြေးငငွေ စီြေး ငြ်ေးမှု 

လွေယ်ကူငချောငမွေွေ့ငစရန်နှင့်် န ုငင်မံခောြေးငငွေ 

လ လှယ်နှုန်ြေးအတက်အကျ မမင့််မောြေးမခငြ်ေးအောြေး 

ငရှောငရ်ှောြေးန ုငရ်န်အတွေက် န ုငင်မံခောြေးသုံြေးငငွေ 

ငစျြေးငပ  င်ငလလံမှတ င့််ပုဂဂလ ကဘဏ်မျောြေး

သ ု့် အငမရ ကန်ငဒေါ်လောငရောင်ြေးဝယ်ငပြေးမခင်ြေး 

မ င့််င ြေးကွေက်အောြေးလ ုအပ်သလ ုထ န်ြေးငကျောင်ြေး 

င ောငရ်ွက်လျက်ရှ ပါသည်။ ဇယောြေး (၅)  

မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် 

ရညည်ွှန်ြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးအောြေး င ြေးကွေက်က ု 

ပ ုမ ုထငဟ်ပ်ငစရန်နှင့််ငမပောငြ်ေးလွေယ်မပငလ်ွေယ် 

ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမ စ်ငစရန်အတွေက် ရည်ညွှန်ြေး 

န ုငင်မံခောြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး သတ်မှတ်မခငြ်ေးအောြေး 

န ုငင်မံခောြေးငငွေင ြေးငပ  ငင်လလံက ု အငမခခံ 

သတ်မှတ်ရောမှ င ြေးကွေက်အငမခခံငငွေလ လှယ် 

နှုန်ြေးစနစ်သ ု့် ၂၀၁၉ခုနှစ် င င ော်ဝါရီလတွေင် 

စတငင်မပောင်ြေးလ ကျင့််သုံြေးခ ့်ပါသည်။ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ(၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး အငမရ ကန်ငဒေါ်လော 

နှင့်် မမန်မောကျပင်ငွေ၏ ရည်ညွှန်ြေးန ုင်ငံမခောြေး 

ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမှော အန မ့်် ုံြေး ၁,၅၀၀ ကျပ် နှင့်် 

အမမင့်် ုံြေး ၁,၅၈၁ ကျပ်ရှ ခ ့်ငပီြေး၊ ပျမ်ြေးမျှငငွေ 

လ လှယ်နှုန်ြေးမှော ၁,၅၄၁ ကျပ်ရှ ခ ့်ပါသည်။ 

ရည်ညွှန်ြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

မတ်လ န်ြေးတွေင် ၁,၃၃၆ ကျပ်ရှ ရောမှ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင် ၁,၅၁၁.၆ ကျပ်မ စ်သမ င့်် 

တစ်နှစ်အတွေင်ြေး မမန်မောကျပ်ငငွေတန်  ုြေးမှော ၁၃ 

ရောခ ုင်နှုန်ြေး ကျ င်ြေးခ ့်ငသေ်ာလည်ြေး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ ၆ လအတွေင်ြေး မမန်မော 

ကျပ်ငငွေတန်  ုြေး ၂.၉ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး တန်  ုြေးမမင့်် 

တက်ခ ့်ပါသည်။ 

 

ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတော ကောလအတွေင်ြေး မမန်မောန ုင်ငံငတော် 

ဗဟ ုဘဏ်သည် န ုငင်မံခောြေးငငွေငစျြေးငပ  င်ငလလံ 

မှတစ် င့််ဘဏ်မျောြေးသ ု့် စုစုငပါင်ြေးအငမရ ကန် 

ငဒေါ်လော ၄.၇၇ သန်ြေးငရောင်ြေးချခ ့်ငပီြေး စုစုငပါင်ြေး 
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ပ ုံ (၁၀) န ုံင င မခောြေးငငွေလဲလှယ နှုန ြေးမ ောြေးနှင ့် 

ဗဟ ုံဘဏ မှင ောင ြေး/ဝယ မှု အငမခအငန 

မမန်မောန ိုင်ငငံတော်ဗဟ ိုဘဏင်ရောင််း/ဝယမ်ှု(ယော)

ငစျ်းကွက်န ိုင်ငမံ ော်းငငွလဲလယှန်ှုန််း

ရည်ညွှန််းန ိုင်ငမံ ော်းငငွလဲလယှန်ှုန််း



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၁၅၄.၂ သန်ြေးဝယ်ယူ 

ခ ့်သမ င့်် အသောြေးတင်ဝယ်ယူမှု ပမောဏ 

အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၁၄၉.၄၃ သန်ြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ 

(ပံု-၁၀)  

 ဘဏ်အချင်ြေးချင်ြေး န ုင်ငံမခောြေးငငွေင ြေး 

ကွေက်မှတစ် င့် ် ဘဏ်မျောြေးမှ ဘဏ်နှင့်် 

 က်သွေယ်သူမျောြေးထံမှ စုစုငပါင်ြေး ဝယ်ယူမှု 

အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၂,၄၉၄.၂၆ သန်ြေးနှင့်် 

စုစုငပါင်ြေး ငရောင်ြေးချမှု အငမရ ကန်ငဒေါ်လော 

၂,၈၅၆.၃၆ သန်ြေးရှ ခ ့်ငပီြေး၊ ဘဏ်အချင်ြေးချင်ြေး 

စုစုငပါင်ြေး ငရောင်ြေးချ/ဝယ်ယူမှု အငမရ ကန် 

ငဒေါ်လော ၁၁၆၆.၂၂ သန်ြေး ရှ ခ ့်ပါသည်။ သ ု့်မ စ်၍  

န ုင်ငံမခောြေးငငွေင ြေးငပ  င်နှင့်် ဘဏ်အချင်ြေးချင်ြေး 

န င်ုငံမခောြေးငငွေင ြေးကွေက်တ ု့်မှတစ် င့််ဘဏ်မျောြေး

၏  စုစုငပါင်ြေးဝယ်ယူမှု အငမရ ကန်ငဒေါ်လော 

၃,၆၆၅.၂၅ သန်ြေးနှင့်် စုစုငပါင်ြေး ငရောင်ြေးချမှု 

အငမရ ကန်ငဒေါ်လော ၄,၁၇၆.၇၈ သန်ြေးရှ ခ ့်ပါ 

သည်။ (ပံု-၁၁) 

 

ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

 

 

ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ 

(၆)လ တောကောလအတွေင်ြေး ရညည်ွှန်ြေးန ုင်ငံမခောြေး 

ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးနှင့်် င ြေးကွေက်န ုငင်မံခောြေးငငွေ 

လ လှယ်နှုန်ြေးတ ု့်၏ ကွေောဟချက်မှော ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
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ပ ုံ(၁၂ ) ည ညွှန ြေးန ုံင င မခောြေးငငွေလလှဲယ နှုန ြေးနှင ့်

ငစ ြေး ွေ  န ုံင င မခောြေး

ငငွေလလှဲယ နှုန ြေးတ ုံို့  ွေောဟခ     



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ငအောက်တ ုဘောလအတွေင်ြေး ငန့်ရက်အချ   ွေ့တွေင် 

အမမင့်် ံုြေး ၄ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး ငကျောရ်ှ ခ ့်ငသော ်လည်ြေး 

အမျောြေးအောြေးမ င့်် ၂ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးအတွေငြ်ေးသော 

ကွေောမခောြေးခ ့်ပါသည်။ (ပံု-၁၂)  

ထ ်ု့မပငရ်ည်ညွှန်ြေးန ုင်ငမံခောြေးငငွေလ လှယ်

နှုန်ြေးနှင့််ငစျြေးကွေက်န ုင်ငမံခောြေးငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးတ ု့်

၏ ငန့်စဉ်ငမပောင်ြေးလ မှုနှုန်ြေးမှော အမျောြေးအောြေးမ င့်် 

၁ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးအတွေင်ြေး ရှ ခ ့်ပါသည်။(ပံု-၁၃) 

 
 

ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လ တောကောလအတွေင်ြေး မမန်မောကျပင်ငွေ 

တန်  ုြေး ၂.၉ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး တန်  ုြေးမမင့်တ်က်ခ ့် 

သည့်န်ညြ်ေးတူ မငလြေးရှောြေးရင်ြေးဂစ် ၁.၄၄ 

ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ ထ ုင်ြေးဘတ် ၂.၀၇ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ 

တရုတ်ယွေမ် ၂.၅၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ စင်ကောပူ 

ငဒေါ်လော ၀.၉၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ ဂျပန်ယန်ြေး ၂.၃၃ 

ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့် ် အ နဒ ယရူပီြေး ၄.၇၀ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

အသီြေးသီြေး တန်  ုြေးမမင့်တ်က်ခ ့်ငပီြေး ယူရ  ု ၃.၆၈ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ ငပါငစ်တောလင် ၀.၄၅ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

နှင့် ်က ုရီြေးယောြေးဝမ ်၂.၀၉ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး   အသီြေးသြီေး 

တန်  ုြေးကျ င်ြေး ခ ့်ပါသည်။ (ပံု-၁၄) 

 

ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး မမန်မောကျပ်ငငွေ တန်  ုြေး 

သည်ယခငန်ှစ်အလောြေးတူကောလနှင့်် န ှုငြ်ေးယှဉ် 

ပါက ထ ငရောက်ငသော အမည်ခံငငွေလ လှယ် 

နှုန်ြေး (Nominal Effective Exchange Rate–

NEER) အရ ၀.၀၃ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး တန်  ုြေး 

ကျ င်ြေးခ ့်ငသော်လည်ြေး ထ ငရောက်ငသောအမှန် 
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ပ ုံ(၁၃)  ည ညွှန ြေးန ုံင င မခောြေးငငွေလလှဲယ နှုန ြေး

အတ  အ  အငမခအငန %
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မမနမ်ာ

ဆပေါငစ်တာလင်

စငက်ာပူ

ဂျပန်

ယရူ  

%

ပ ုံ(၁၄) န ုံင င မခောြေးငငွေင  ြေးတန   ုံြေး  ဆင ြေး(+)/

မမင ့်တ  (-) မှုအငမခအငန 
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ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး (Real Effective Exchange 

Rate–REER) အရ ၂.၃၆ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး တန်  ုြေး 

မမင့််တက်ခ ့်ပါ သည်။ 

ထ ငရောက်ငသော အမည်ခံငငွေလ လှယ် 

နှုန်ြေးအရ မမန်မောကျပ်ငငွေတန်  ုြေးမှော အနည်ြေး 

ငယ် ကျ င်ြေးခ ့်သမ င့် ် ပ ု့်ကုန်ယှဉ်ငပ  င်န ုင်စွေမ်ြေး 

မှောမမင့််မောြေးမှုရှ သည်က ု ငတွေွေ့ရှ ရငသောလ်ည်ြေး 

မမန်မောန ုင်ငံ၏ ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေးသည် 

ကုန်သွေယ် က်န ုင်ငံမျောြေး၏ ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှု 

နှုန်ြေးထက် မမင့််မောြေးသမ င့်် ထ ငရောက်ငသော 

အမှန်ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးအရ ပ ု့်ကုန်ယှဉ်ငပ  င် 

န ုင်စွေမ်ြေးမှော အနည်ြေးငယ်ကျ င်ြေးခ ့်င ကောင်ြေး 

ငတွေွေ့ရှ ရပါသည်။ (ပံု-၁၅) ၊ ဇယောြေး (၆) 

 
ဇောစ်မမစ် ။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

 

င ွေင  ်းပမောဏအငပခအငန 

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ်အတွေက် 

နှစ်အလ ုက် စုစုုငပါင်ြေးငငွေင ကြေးပမောဏ (M2) 

တ ုြေးတက်မှု ရည်မှန်ြေးချက်အောြေး ၂၁ ရောခ ုင်နှုန်ြေး 

ထောြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ စုစုငပါင်ြေး ငငွေင ကြေးပမောဏ မှော 

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် ကျပ်သန်ြေး 

ငထောငင်ပါင်ြေး ၅၀,၇၇၂ ရှ ခ ့်ရောမှ ၂၀၁၉ခုနှစ် 

မတ်လကုန်တွေင် ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး 

၅၆,၅၀၄ ရှ ခ ့်သမ င့်် ယခင်နှစ်ကထက ် ၁၁ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး တ ုြေးတက်ခ ့်ပါသည်။ စုစုငပါင်ြေး 

ငငွေင ကြေးပမောဏမှော ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လကုန် 

တွေင် ဂျဒီီပီ၏ ၅၃ ရောခ ုင်နှုန်ြေးရှ ခ ့်ပါသည်။ 

 
ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်  

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင် လှည့်် 

လည် သုံြေးစွေ ငငွေပမောဏမှော ကျပ်သန်ြေးငထောင် 

ငပါင်ြေး ၁၂,၄၅၀ ရှ ခ ့်သမ င့်် စုစုငပါင်ြေး 
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ထ ဆရာက်ဆ ာ အမည်ခ ဆငွေလဲလှယ်နှုနိ်ုး

ထ ဆရာက်ဆ ာ အမှနဆ်ငွေလဲလှယ်နှုနိ်ုး
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ပ ုံ(၁၆)စုံစုံငပေါင ြေးငငွေင  ြေးပမောဏ၊ ဘဏ အပ နှ ငငွေ နှင ့်

ဘဏ မ ောြေးမပင ပ ှ ငငွေ

ဘဏ်ြျာေးမ င်  ှ တငွေ စာ င်ေး ှင်အ ်တငွေြျာေး

စိုတဆာင်ေးတငွေြျာေး စိုစိုတ ေါင်ေးတငွေတ  ေး ြာဏ 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 
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ငငွေင ကြေးပမောဏ၏ ၂၂ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် 

စုင ောင်ြေးမှု အပ်ငငွေအပါအဝင် ဘဏ်အပ်နှံ 

ငငွေစုစုငပါင်ြေးမှော ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး 

၄၄,၀၅၄ ရှ ခ ့်သမ င့်် စုစုငပါင်ြေး ငငွေင ကြေး 

ပမောဏ၏ ၇၈ ရောခ ုင်နှုန်ြေး ရှ ပါသည်။ 

လှည့််လည်သုံြေးစွေ ငငွေပမောဏနှင့်် ဘဏ်အပ်နှံ 

ငငွေစုစုငပါငြ်ေးသည်  ယခင်နှစ်ကထက် ၇ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် ၁၂ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး အသီြေးသီြေး 

တ ုြေးတက်ခ ့်ပါသည်။ ဘဏ်စောရင်ြေးရှင်အပ်ငငွေမှော 

ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး ၅,၉၁၆ နှင့်် စုင ောင်ြေးမှု 

အပ်ငငွေမှော ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး ၃၈,၁၃၇ 

အသီြေးသီြေး ရှ ခ ့်ပါသည်။ (ပံု-၁၆) 

စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေးပမောဏက ုငမပောငြ်ေး

လ  ငစသည့််အချက်မျောြေး (Factors Effecting 

Broad Money) မှော အသောြေးတင် န ုင်ငမံခောြေး 

ရရန်ပ ုင်ခွေင့််မျောြေး၊ အစ ုြေးရကဏ္ဍသ ု့်ငချြေးငငွေမျောြေး၊ 

ပုဂဂလ ကကဏ္ဍနှင့်် အမခောြေးကဏ္ဍမျောြေးသ ု့် ငချြေးငငွေ 

မျောြေးနှင့်် ဘဏ်လုပ်ငန်ြေးကဏ္ဍ၏ အသောြေးတင် 

ငပြေးရန်တောဝန်မျောြေးမ စ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် 

မတ်လကုန်ရှ  စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေးပမောဏတွေင် 

အသောြေးတငန် ုင်ငမံခောြေး ရရန်ပ ုင်ခွေင့်မ်ှော ၂၀ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ အစ ုြေးရကဏ္ဍသ ု့် ငချြေးငငွေမှော ၃၂ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့် ် ပုဂဂလ ကကဏ္ဍနှင့်် အမခောြေး 

ကဏ္ဍမျောြေးသ ု့် ငချြေးငငွေမှော ၄၈ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး မ င့်် 

အသီြေးသီြေးပါဝငလ်ျက်ရှ ရော စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေး 

ပမောဏတွေင ် ပုဂဂလ ကကဏ္ဍနှင့်် အမခောြေးကဏ္ဍ 

မျောြေးသ ု့်ငချြေးငငွေပါဝင်မှုမှောအမျောြေး ုံြေးမ စ်င ကောင်ြေး

ငတွေွေ့ရပါသည်။   

 
ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

၂၀၁၈ ခနုှစ်မတ်လတွေင်  အသောြေးတင် 

န ုငင်မံခောြေး ရရန်ပ ုင်ခွေင့််မှော ကျပ်သန်ြေးငထောင် 

ငပါင်ြေး ၉,၃၀၆ ရှ ခ ့်ရောမ ှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ 

တွေင် ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး ၁၁,၆၃၂ ရှ  

သမ င့်် ၂၅ ရောခ ုင်နှုန်ြေး တ ုြေးတက်ခ ့်ပါသည်။  

အစ ုြေးရကဏ္ဍသ ု့် ငချြေးငငွေမျောြေးမှော ၂၀၁၈ ခနုှစ် 

မတ်လကုန်တွေင ် ကျပ် သန်ြေးငထောငင်ပါင်ြေး 

၁၈,၂၅၂ ရှ ခ ့်ရောမ ှ ၂၀၁၉ခနုှစ်၊ မတ်လကုန် 

တွေင် ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး ၁၈,၃၉၇ ရှ  

သမ င့်် ယခငန်ှစ် မတ်လထက ် ၁ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 
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ပ ုံ(၁၇)စုံစုံငပေါင ြေးငငွေင  ြေးပမောဏ  ုံငမပောင ြေးလဲ

ငစသည ့်အခ   မ ောြေး  

ဘဏ်လို ်ငန်ေး ဏ္ဍ၏ အသာေး င်တ ေး န် ာဝန်ြျာေး 

 ိုဂ္ဂလ   ဏ္ဍနှင့််အမ ာေး ဏ္ဍြျာေးသ ိုို့တ ျေးတငွေ 

အစ ိုေး  ဏ္ဍသ ိုို့တ ျေးတငွေ

အသာေး င်န ိုင်ငံမ ာေးသံိုေးသြီေးသန်ို့ န် ံိုတငွေ 

စိုစိုတ ေါင်ေးတငွေတ  ေး ြာဏ 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 
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တ ုြေးတက်ခ ့်ပါသည်။ ပုဂဂလ က ကဏ္ဍသ ု့်ငချြေးငငွေ 

မှော ၂၀၁၈ခနုှစ်၊ မတ်လကုန်တွေင်ကျပ်သန်ြေး 

ငထောငင်ပါင်ြေး ၂၂,၅၂၃ ရှ ခ ့်ရောမ ှ ၂၀၁၉ ခနုှစ်၊ 

မတ်လကုန်တွေင် ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး 

၂၆,၈၇၆ ရှ သမ င့်် ယခင်နှစ်မတ်လထက် ၁၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ြေး တ ုြေးတက်ခ ့်ပါသည်။  (ပုံ-၁၇)၊ ဇယောြေး(၇) 

၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လကုန်တွေင် ကဏ္ဍ 

အလ ုက်ငချြေးငငွေ ထုတ်ငချြေးမှုမှော ကုန်သွေယ်မှု 

အတွေက် ၂၅ရောခ ုငန်ှုန်ြေးမ င့်် အမျောြေး ံုြေးမ စ်ငပီြေး၊ 

င ောကလု်ပ်ငရြေးလုပ်ငန်ြေးမျောြေးအတွေက် ၁၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ြေးမ င့် ် ဒုတ ယအမျောြေး ုံြေး၊ ဝန်င ောင် 

မှုအတွေက် ၁၅ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးမ င့် ်တတ ယ အမျောြေး 

 ံုြေးမ စ်ငပီြေး၊ လယ်ယော၊ သောြေး၊ ငါြေး ၁၂ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်ြေးမျောြေး ၁၂ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ သယ်ယူပ ု့်င ောင်ငရြေး ၂ ရောခ ုင် 

နှုန်ြေးနှင့်် အငထွေငထွေ ၁၇ ရောခ ုင်နှုန်ြေး အသီြေးသီြေး 

မ စ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတော ကောလအတွေင်ြေး င ောင်ရွက်ခ ့်ငသော 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒ လုပ်င ောင်ချက်မျောြေးအောြေး တင်မပ 

အပ်ပါသည်။  

 

 

အနည ်း  ို်းသ ်းသန ့်င ွေလ ိုအပ ချ  ထော်းရှ  

င ော  ရွ  မှုအငပခအငန 

မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် 

အနည်ြေး ံုြေးသီြေးသန့််ငငွေလ ုအပ်ချက် အမ စ် 

မမန်မောကျပ်ငငွေနှင့်် န ုင်ငံမခောြေးငငွေ နှစ်မျ   ြေးလံြုေး 

အတွေက်  အမျောြေးမပည်သူအပ်နှံငငွေ စုစုငပါင်ြေး 

၏ ၅ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးအောြေး မမန်မောန ုင်ငငံတော်ဗဟ ု 

ဘဏ်ရှ  စောရင်ြေးရှင်အပ်နှံငငွေတစ်မျ   ြေးတည်ြေး 

မ င့််သောထောြေးရှ ရန် သတ်မှတ်င ောင်ရွက်ခ ့်ပါ 

သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ငအောက်တ ုဘောလမှ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ် မတ်လ အထ  ၆ လတောကောလအတွေင်ြေး 

ဘဏ်မျောြေးအောြေးလံြုေးသည် အနည်ြေး ံုြေးသီြေးသန့်် 

ငငွေလ ုအပ်ချက်မပည့််မီလ ုက်နာမှု ရှ ခ ့်ပါသည်။ 

ထ န်ြေးသ မ်ြေးမှုကောလအလ က်ု ဘဏ်မျောြေး၏အနည်ြေး 

 ံုြေးသြီေးသန့််ငငွေထောြေးရှ မှုနှင့်် ပ ုလျှံသီြေးသန့််ငငွေ 

အငမခအငနအောြေး ပံု(၁၈)၊ ပံု (၁၉) တ ု့်မ င့်် 

င ောမ်ပအပ်ပါသည်။ 
 

 
 

ဇောစ်မမစ်။ မမန ်မောန ုင ်င ံငတော်ဗဟ ုဘဏ်  

0

5

10

15
% ပိုုံ(၁၈)မ္န်္ ောကျပမ်ငွေမြင့်် ောီးရ  ရ္ည့်် သ ီးသန့်် 

မငွေန င့််ပ ိုလ ုံ သ ီးသန့််မငွေအမမြေအမန

ြီ်းြန့််ငငွအ ျ   ်း ပ ိုလျှံြီ်းြန့််ငငွအ ျ   ်း
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ဇောစ်မမစ်။ မမန ်မောန ုင ်င ံငတော်ဗဟ ုဘဏ်  

အပ င ွေငလလ င ော  ရွ  မှုအငပခအငန 

မမန်မောန ုင်ငံငတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် 

န ုင်ငံ၏ ငမခရ စုီြေးပွေောြေးငရြေး အငမခခံအချက် 

မျောြေးအရငစျြေးကွေက်မှ ပ ုလျံှငငွေင ကြေးမျောြေးက ု 

ထုတ်နုတ်ရန် လ ုအပ်ငသောင ကောင့်် ၂၀၁၂ 

ခုနှစ်၊ စက်တငဘ်ောလမှစတင၍် အပ်ငငွေ 

ငလလငံခေါ်ယူင ောင်ရွက်၍ ငငွေင ကြေးပမောဏ 

အောြေးထ န်ြေးည  ငပြေးလျက်ရှ ပါသည်။ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး အပ်ငငွေငလလံ (၁၃) 

ကက မ်ငခေါ်ယူခ ့်ရော တစ်ကက မ်လျှင် ပျမ်ြေးမျှ ကျပ် 

၂၂၃ ဘီလီယံ (သီြေးသန့််ငငွေင ကြေးပမောဏ၏ 

၁.၂ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးခန့််) နုတ်သ မ်ြေးန ုင်ခ ့်ပါသည်။ 

ငလလံတင်သွေင်ြေးသည့််အမမင့်် ံုြေးနှင့််အန မ့်် ံုြေး 

ပျမ်ြေးမျှအတ ုြေးနှုန်ြေးမျောြေးမှော အပ်ငငွေငလလံ 

ကောလ (၁၄) ရက် အတွေက် ၆.၈၅ ရောခ ုင်နှုန်ြေး 

နှင့်် ၃.၇၈ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ (၂၈) ရက်အတွေက် 

၇.၁၈ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် ၅.၁၇ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် (၄၂) 

ရက်အတွေက် ၆.၂၀ ရောခ ုင်နှုန်ြေးနှင့်် ၅.၃၅ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး အသီြေးသီြေးမ စ်ပါသည်။ ပံု (၂၀) 

ဇယောြေး (၈) 

 

 
 

ဇောစ်မမစ်။ မမန ်မောန ုင ်င ံငတော်ဗဟ ုဘဏ် 

ငလလငံအောငမ်မင်သည့်် အမမင့်် ံုြေးနှင့်် 

အန မ့်် ံုြေး ပျမ်ြေးမျှအတ ုြေးနှုန်ြေးမျောြေးမှော အပ်ငငွေ 

ငလလ ံ (၁၄) ရက်အတွေငြ်ေး ၆.၈၅ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

နှင့်် ၃.၆၃ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး၊ (၂၈) ရက်အတွေက် ၇.၁၃ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် ၅.၁၅ ရောခ ုင်နှုန်ြေး၊ (၄၂) ရက် 
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%

ပိုုံ(၁၉)န ိုငင်ုံမြေောီးမငွေ(အမ္ရ ကနမ်ဒေါ်လော)မြင့််

 ောီးရ  ရ္ည့််သ ီးသန့််မငွေအမမြေအမနန င့််

ပ ိုလ ုံသ ီးသန့််မငွေအမမြေအမန

ြီ်းြန့််ငငွအ ျ   ်း ပ ိုလျှံြီ်းြန့််ငငွအ ျ   ်း
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ပံို(20)  အပ်ငငငွလလံတငြွ်င််းြည်ေ့ပျမ််းမျှ အတ ို်းနှုန််း

(2018 ိုနစှင်အောကတ် ိုဘောလမှ

2019 ိုနစှမ်တလ်ထ )
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အတွေက် ၆.၂၀ ရောခ ုငန်ှုန်ြေးနှင့်် ၅.၀ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

အသီြေးသီြေးမ စ်ပါသည်။ ပံု (၂၁)   

 

ဇောစ်မမစ်။ မမန ်မောန ုင ်င ံငတော်ဗဟ ုဘဏ် 

အစ ို်းရင ွေငချ်းသ  ငသခ လ  မှတ မျော်း 

ထိုတ ငဝ ငရော  ်းချမှုအငပခအငန 

အစ ုြေးရဘတ်ဂျက်လ ုငငွေအောြေး အမျောြေး 

မပည်သူစုင ောငြ်ေးမှုမ င့်် မ ည့်် ည်ြေးရန်နှင့်် 

ကောလလတ်နှင့််ကောလရှည် ရင်ြေးနှီြေးမမ  ပ်နှံမှု က ု 

အောြေးငပြေးင ောင် ောငန် ုငရ်န် ရညရ်ွယ်၍ 

အစ ုြေးရငငွေတ ုက်စောချ ပ်မျောြေးထုတ်ငဝငရောငြ်ေးချ

မခငြ်ေးက ု အစ ုြေးရက ုယစ်ောြေး မမန်မောန ုင်ငံငတော် 

ဗဟ ုဘဏ်မှင ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။ 

အစ ုြေးရငငွေတ ုက်စောချ ပ်မျောြေးအောြေး 

Scripless System အသုံြေးမပ ၍ အတ ြုေးနှုန်ြေး 

သတ်မှတ်ချက် မထောြေးဘ  ငစျြေးငပ  င်စနစ်မ င့်် 

ထုတ်ငဝငရောငြ်ေးချမှုက ု ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင် 

ဘောလ တွေင်စတငင် ောင်ရွက်ခ ့်ပါသည်။  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောနှစ် ပထမ (၆)လ 

တောကောလအတွေင်ြေး ငစျြေးငပ  င်စနစ်မ င့်် သက် 

တမ်ြေး (၂) နှစ်မ ှ (၅) နှစ်အတွေင်ြေးရှ  အစ ုြေးရငငွေ 

တ ုက်စောချ ပ်ငရောင်ြေးချမှု (၆) ကက မ်င ောင်ရွက်ခ ့် 

ရော ငငွေတ ုက်စောချ ပ်တန်  ုြေးကျပ် သန်ြေးငထောင် 

ငပါင်ြေး ၁,၃၈၉.၈၅ က  ု အသောြေးတင်ငရောငြ်ေးချခ ့် 

ပါသည်။   

ငငွေင ကြေးင ောင်ြေးပွေမှုမ စ်ငပေါ်ငစန ုင်သည့််

ဗဟ ုဘဏ်မှအစ ုြေးရဘတ်ဂျက်လ ုငငွေအောြေးတ ုက်

ရ ုက်မ ည့်် ည်ြေးငပြေးမခင်ြေးက ုငလျော့်ချန ုင်ငစရန်

နှင့််ထ ငရောက်ငသော အစ ုြေးရ င ကွေြေးငမီစီမံခန့််ခွေ မှု 

မ စ်ငပေါ်ငစရန်အတွေက် မမန်မောန ုင်ငငံတော် 

ဗဟ ုဘဏ်သည် သက်တမ်ြေး (၃)လ၊ (၆) လနှင့်် 

(၁) နှစ်သက်တမ်ြေးရှ  အစ ုြေးရငငွေတ ုက်လက် 

မှတ်မျောြေးအောြေး င ြေးငပ  င်စနစ်မ င့်် ငရောငြ်ေးချ 

မခငြ်ေးက ု ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ စီမံ 

က န်ြေး၊ဘဏ္ဍောငရြေးနှင့် ်စက်မှုဝန်ကကီြေးဌောန  

က ုယ်စောြေးင ောင်ရွက်လျက်ရှ ပါ သည်။ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတောကောလအတွေင်ြေး အစ ုြေးရငငွေတ ုက်လက် 

မှတ်ငစျြေးငပ  င်စနစ်မ င့်် ငရောင်ြေးချမှု (၁၂) ကက မ် 
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ပံို(၂၁) အပ်ငငငွလလံငအောငမ်မငြ်ည်ေ့ပျမ််းမျှအတ ို်းနှုန််း

( ၂၀၁၈ ိုနစှ် ငအောကတ် ိုဘောလမ၂ှ၀၁၉ ိုနစှမ်တလ်ထ )



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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င ောငရ်ွက်ခ ့်ရော စုစုငပါငြ်ေး ကျပ်သန်ြေးငထောင် 

ငပါင်ြေး ၂,၅၄၁.၅၈ ငရောငြ်ေးချခ ့်ငပီြေး၊ ငရွြေးနှုတ်မှု 

ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး၂,၇၀၆.၂၈ ရှ ခ ့်သမ င့်် 

အသောြေးတငင်ရောငြ်ေးချမှု ကျပ်သန်ြေးငထောင် 

ငပါင်ြေး (-)၁၆၄.၇ ရှ ခ ့်ပါသည်။  

အစ ုြေးရငငွေတ ုက်လက်မှတ်နှင့် ် ငငွေတ ုက် 

စောချ ပ်အတ ုြေးနှုန်ြေးမျောြေးအောြေး င ြေးကွေက်မှငလလံ 

တငသ်ွေငြ်ေးလောသည့်် နှုန်ြေးထောြေးအငပေါ် အငမခမပ  

၍ သတ်မှတ်င ောင်ရွက်ပါသည်။ ဇယောြေး (၉) 

ဘဏ မဟိုတ ငသော င ွေငရ်းင  ်းငရ်းအ ွေွဲွဲ့ 

အစည ်းမျော်း၏ ငချ်းင ွေအငပခအငန 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောငရြေးနှစ် ပထမ (၆) 

လတော ကောလအတွေင်ြေး ငငွေငရြေးင ကြေးငရြေး 

ကုမပဏီ (၂၃) ခုမှ ထုတ်ငချြေးငငွေ စုစုငပါင်ြေးမှော 

ကျပ်သန်ြေးငထောငင်ပါင်ြေး ၉၄.၈၉ ရှ ပါသည်။ 

စီမံက န်ြေး၊ဘဏ္ဍောငရြေးနှင့်စ်က်မှုဝန်ကကီြေး 

ဌောန၊ ငငွေငရြေးင ကြေးငရြေးကကီြေး ကပ်စစ်င ြေးငရြေး 

ဦြေးစီြေးဌောနမှ လုပ်ငန်ြေးလ ုငစ်င် ခွေင့််မပ ခ ့်သည့်် 

အငသြေးစောြေး ငငွေငရြေးင ကြေးငရြေး အ ွေ ွေ့အစည်ြေး 

မျောြေးအနက် လက်ရှ င ောင်ရွက်လျက်ရှ သည့်် 

အ ွေ ွေ့အစည်ြေးအုငရအတွေက်မှော   ၂၀၁၉ ခုနှစ ်

မတ်လထ  (၁၇၇) ခ ုရှ ပါသည်။ (ပံု-၂၂)  

 
 

ဇောစ်မမစ်။ ငငွေငရြေးင ကြေးငရြေးကကီြေး ကပ်စစ်င ြေးငရြေးဦြေးစီြေးဌောန 

၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လကုန်အထ  အငသြေး 

စောြေးငငွေငရြေးင ကြေးငရြေးအ ွေ  ွေ့အစည်ြေးမျောြေး၏ 

စုစုငပါင်ြေး စုင ောင်ြေးငငွေမှော ကျပ်သန်ြေးငထောင် 

ငပါင်ြေး ၅၃၉.၉၁ နှင့်် စုစုငပါင်ြေး ထုတ်ငချြေး 

ငငွေမေှာ ကျပ်သန်ြေးငထောငင်ပါင်ြေး ၆,၇၄၃.၂၀ 

ရှ ခ ့်သမ င့် ် ၂၀၁၈ ခနုှစ်မတ်လကုန်ရှ  အငမခ 

အငနနှင့် ် န ှုငြ်ေးယှဉ်ပါက စုင ောင်ြေးငငွေနှင့်် 

ထုတ်ငချြေးငငွေတ ု့်မှော ၆၁ ရောခ ုငန်ှုန်ြေး နှင့် ် ၆၃ 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး အသီြေးသြီေးတ ုြေးတက်ခ ့်ပါသည်။  
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2019မတ်လထ 

ပံို(၂၂) ဘဏ်မဟိုတင်ြော ငငွငရ်းင က်းငရ်းအ ွ ဲ

အစည််းမျော်း၏စိုင ောင််းငငနွငှေ့င် ျ်းငငအွငမ အငန



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ငနော     တွေွဲဇယော်းမျော်း  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၁)    င ွေင  ်းင ော  ်းပွေမှုနှုန ်းမျော်း (၂၀၁၈ ခိုနှစ  ဇန နဝါရ လမှ ၂၀၁၉ခိုနှစ  မတ လအထ ) 

      (အငမခခံနှစ်၊၂၀၁၂ = ၁၀၀) 

ခုနှစ် 
စောြေးသံြုေးသူ 

ငစျြေး နှုန်ြေးက န်ြေး 

ပျမ်ြေးမျှငငွေင ကြေးု

င ောင်ြေးပွေမှုနှုန်ြေး 

နှစ်အလ ကု် 

ငငွေင ကြေးင ောငြ်ေးပွေမှုနှုန်ြေး 

၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီု ၁၃၉.၃၄ ၄.၄၀ ၅.၂၃ 

 င င ော်ဝါရီ ၁၃၉.၅၁ ၄.၁၆ ၅.၁၁ 

 မတ်ု ၁၃၉.၁၁ ၄.၀၃ ၅.၄၂ 

 ဧငပီ ၁၃၉.၈၂ ၄.၁၂ ၅.၈၇ 

  ငမ ၁၄၀.၂၄ ၄.၂၉ ၅.၉၀ 

 ဇွေန် ၁၄၁.၁၃ ၄.၅၈ ၆.၄၅ 

 ဇူလ ငု် ၁၄၂.၉၁ ၅.၀၂ ၇.၅၆ 

  သဂုတ် ၁၄၄.၁၇ ၅.၅၀ ၈.၁၈ 

 စက်တငဘ်ော ၁၄၅.၉၇ ၅.၉၄ ၈.၅၉ 

ုုုုုုုုုုငအောက်တ ုဘော ၁၄၇.၇၀ ၆.၃၄ ၈.၈၅ 

ုုုုုုုုုုန ုဝငဘ်ော ၁၄၈.၉၅ ၆.၆၆ ၈.၃၃ 

ုုုုုုုုုုဒီဇငဘ်ော ၁၄၇.၇၅ ၆.၈၆ ၆.၈၅ 

၂၀၁၉ုဇန်နဝါရီ ၁၄၇.၈၉ ၆.၉၄ ၆.၁၄ 

ုုုုုုုုုုင င ော်ဝါရီ ၁၄၈.၈၅ ၇.၀၇ ၆.၆၉ 

ုုုုုုုုုုမတ်ု ၁၅၀.၁၃ ၇.၂၈ ၇.၉၂ 
   ဇောစ်မမစ်။ ဗဟ ုစောရငြ်ေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့ 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၂)    တစ န ို    လ ို်း၏   အိုပ စိုအလ ို  စော်းသ ို်းသူ     ငစျ်း နှုန ်းအရ     နှစ အလ ို   

င ွေင  ်းင ော  ်းပွေမှုနှုန ်း (၂၀၁၈ ခိုနှစ  ငအော  တ ိုဘောလမှ၂၀၁၉ ခိုနှစ ၊မတ လအထ ) 

                                                                                           (အငမခခံနှစ်၊၂၀၁၂ = ၁၀၀)  

အင ကောင်ြေးအရော 
အငလြေးငပြေး 

ရောခ ုင်နှုန်ြေး 

၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ငအောက်တ ုဘော ဒီဇင်ဘော မတ် 

အိုပ စိုအော်းလ ို်း ၁၀၀ ၈.၈၅ ၆.၈၅ ၇.၉၂ 

အစော်းအစောအိုပ စို ၅၈.၅၀ ၈.၄၃ ၇.၂၂ ၉.၂၅ 

 င ြေးလ ပ်နှင့််အင ျော်ယမကော ၁.၆၅ ၆.၃၇ -၃.၄၈ -၈.၂၇ 

 အဝတ်အထည် ၃.၂၃ ၄.၀၂ ၄.၄၈ ၅.၁၃ 

 အ မ်လခနှင့််အ မ်မပင်ခ ၈.၀၇ ၉.၃၇ ၅.၈၁ ၅.၉၂ 

 အ မ်အသုံြေးအင ောငပ်စစည်ြေးနှင့်် 

 မပ မပငထ် န်ြေးသ မ်ြေးစရ တ် 
၂.၃၄ ၅.၉၄ ၇.၁၉ ၇.၇၆ 

 ကျန်ြေးမောငရြေး ၂.၁၃ ၆.၅၄ ၆.၉၅ ၇.၉၉ 

 သယ်ယူပ ု့်င ောငင်ရြေး ၁၀.၁၃ ၁၈.၆၇ ၇.၅၆ ၈.၀၁ 

  က်သွေယ်ငရြေး ၁.၆၂ -၀.၆၈ -၀.၇၄ -၀.၇၉ 

 အပန်ြေးငမ မခငြ်ေးနှင့််ယဉ်ငကျြေးမှု ၁.၀၂ ၂.၈၃ ၃.၄၀ ၃.၆၂ 

 ပညောငရြေး ၂.၁၅ ၈.၆၇ ၈.၉၇ ၉.၁၅ 

 မပငပ်အစောြေးအငသောက် ၅.၉၅ ၈.၇၀ ၇.၉၀ ၃.၁၄ 

 အငထွေငထွေကနု်ပစစည်ြေး ၃.၂၁ ၇.၄၇ ၈.၉၅ ၁၀.၀၉ 

အစော်းအစောမဟိုတ ငသောအိုပ စို ၄၁.၄၉ ၉.၆၂ ၆.၁၉ ၅.၆၃ 
 

 ဇောစ်မမစ်။ ဗဟ ုစောရငြ်ေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့ 

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၃)     တ ို  ်းငဒသက  ်း၊ ပပည နယ နှ  ့်မမ ျုွဲ့က  ်း (၃) မမ ျုွဲ့၏ စော်းသ ို်းသူငစျ်း နှုန ်း  န ်းအရ ပျမ ်းမျှ 

င ွေင  ်းင ော  ်းပွေမှုနှုန ်း (၂၀၁၈ ခိုနှစ  ငအော  တ ိုဘောလမှ၂၀၁၉ ခိုနှစ  မတ လအထ ) 

    (အငမခခံနှစ်၊၂၀၁၂ = ၁၀၀) 

စဉ် မပည်နယ်/ုတ ုင်ြေး 
အငလြေးငပြေး 

ရောခ ုငန်ှုန်ြေး 

၂၀၁၈ 

ငအောက်

တ ုဘောလ 

၂၀၁၈ 

ဒီဇငဘ်ော

လ 

၂၀၁၉ 

မတ်လ 

၁ ကချငမ်ပည်နယ် ၃.၀၁ ၇.၁၆ ၇.၇၅ ၆.၆၈ 

၂ ကယောြေးမပည်နယ် ၀.၅၂ ၄.၄၁ ၄.၁၈ ၄.၂၁ 

၃ ကရင်မပည်နယ် ၃.၁၂ ၆.၃၅ ၆.၉ ၇.၅၄ 

၄ ချင်ြေးမပည်နယ် ၀.၇၄ ၄.၈၁ ၅.၄၄ ၆.၉၀ 

၅ စစ်က ငုြ်ေးတ ုင်ြေးငဒသကကီြေး ၁၁.၁၀ ၄.၅၆ ၅.၁၁ ၆.၅၀ 

၆ တနသသောရီတ ုငြ်ေးငဒသကကီြေး ၂.၈၄ ၆.၄၈ ၇.၁၄ ၇.၉၃ 

၇ ပ ခူြေးတ ုင်ြေးငဒသကကီြေး ၈.၈၃ ၄.၉၈ ၅.၄၄ ၆.၀၆ 

၈ မငကွေြေးတ ုင်ြေးငဒသကကီြေး ၇.၃၃ ၈.၃၇ ၉.၆၆ ၁၁.၀၆ 

၉ မနတငလြေးတ ုင်ြေးငဒသကကီြေး ၁၁.၀၈ ၅.၁၀ ၅.၆၇ ၅.၈၆ 

၁၀ မွေန်မပည်နယ် ၅.၁၃ ၈.၁၀ ၈.၆၉ ၉.၈၂ 

၁၁ ရခ ုင်မပည်နယ် ၄.၅၄ ၁၀.၇၆ ၁၀.၆၈ ၉.၆၃ 

၁၂ ရန်ကုန်တ ုင်ြေးငဒသကကီြေး ၇.၄၇ ၅.၁၄ ၅.၅၂ ၅.၆၇ 

၁၃ ရှမ်ြေးမပညန်ယ် ၉.၁၁ ၇.၁၅ ၇.၈၂ ၇.၈၃ 

၁၄ ဧရောဝတီတ ုင်ြေးငဒသကကီြေး ၉.၉၀ ၆.၈၃ ၆.၃၉ ၆.၁၇ 

၁၅ မပည်ငထောင်စုနယ်ငမမ ၁.၄၁ ၃.၃၃ ၃.၉၉ ၄.၂၇ 

၁၆ ရန်ကုန်ငမ  ွေ့ ၁၀.၅၉ ၅.၃၇ ၆.၁၈ ၇.၀၃ 

၁၇ မနတငလြေးငမ  ွေ့ ၂.၅၈ ၁၁.၃၃ ၁၁.၅၃ ၁၀.၅၂ 

၁၈ ငနမပည်ငတော် ၀.၆၉ ၆.၈၀ ၇.၁၃ ၇.၂၆ 

တစ်န ုင်ငံလံုြေး ၁၀၀.၀၀ ၆.၃၄ ၆.၈၆ ၇.၂၈  
 

ဇောစ်မမစ်။ ဗဟ ုစောရင်ြေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့ 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၄) စိုစိုငပါ  ်း ပ ို့် ိုန နှ  ့်သွေ  ်း ိုန အငပခအငနပပဇယော်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈နှ ့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍောနှစ ) 

စဉ် အင ကောငြ်ေးအရော 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍောနှစ် 

ငအောက်တ ုဘောလမှ 

မတ်လအထ  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍောနှစ် 

ငအောက်တ ုဘောလမှ 

မတ်လအထ  

၁ စိုစိုငပါ  ်းပ ို့် ိုန  ၇,၆၁၄.၆ ၈,၂၅၄.၂ 

 လယ်ယော ၁,၅၈၅ ၁,၆၉၆.၃ 

 သောြေး၊ငါြေး ၄၆၄.၂ ၇၀၈ 

 သတတ နှင့််တွေငြ်ေးထွေက်ပစစည်ြေး ၁,၁၀၅.၅ ၅၅၀.၄ 

 သစ်ငတော ၉၉.၁ ၉၂.၀ 

 ထုတ်လုပ်မှု ၃,၂၁၃.၃ ၄,၀၈၀.၆ 

 အမခောြေး ၁,၁၄၇.၅ ၁,၁၂၆.၉ 

၂ စိုစိုငပါ  ်းသွေ  ်း ိုန  ၉,၅၈၉.၃ ၈,၈၀၆.၂ 

  ရင်ြေးနှီြေးကုန်စည် ၃,၁၈၁.၇ ၂,၅၄၃.၅ 

  ကောြေးခံကုန်စည် ၃,၆၅၆.၁ ၃,၉၆၂.၈ 

 စောြေးသံြုေးကုန်စည် ၂,၇၅၁.၅ ၂,၂၉၉.၉ 

၃ စိုစိုငပါ  ်း ိုန သွေယ မှုပမောဏ ၁၇,၂၀၃.၉ ၁၇,၀၆၀.၄ 

၄  ပ ိုင ွေ/လ ိုင ွေ                   -၁,၉၇၄.၇                 ၅၅၂ 
 

ဇောစ်မမစ်။ ဗဟ ုစောရင်ြေးအင်ြေးအ ွေ ွေ့ 

 

(အငမရ ကန်ငဒေါ်လောသန်ြေးငပါင်ြေး) 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 

                                                                                               37 

 

ဇယော်း (၅) လစဉ ပျမ ်းမျှန ို    ပခော်းင ွေလွဲလှယ နှုန ်းမျော်းနှ  ့်ဗဟ ိုဘဏ ၏န ို    ပခော်းသ ို်းင ွေင ်းမပ ျု  ငလလ  

တွေ   ငရော  ်းဝယ မှုအငပခအငနပပဇယော်း (၂၀၁၈ ခိုနစှ ဇန နဝါရ လမ၂ှ၀၁၉ခိုနှစ မတ လအထ ) 

ဇောစ်မမစ်။ုမမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

ကောလ 

ရည်ညွှန်ြေး

န ုင်ငံမခောြေးု

ငငွေလ ု

လှယ်နှုန်ြေး 

အငဝြေး 

ငငွေလ  

လှယ် 

နှုန်ြေး 

ငစျြေးကွေက်န ုင်ငမံခောြေး

ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးု 

ဗဟ ုဘဏ်မှု

ဝငင်ရောကင်ရောင်ြေးဝယ်ငပြေးမှု 

အငမရ ကန်ငဒေါ်လော 

ဝယ်ငစျြေးု 
ငရောင်ြေး

ငစျြေး 

(-) အသောြေးတငင်ရောင်ြေးချမှု 

(+)ုအသောြေးတငဝ်ယ်ယူမှု 

၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီု ၁,၃၄၆ ၁,၃၄၃ ၁,၃၄၀ ၁,၃၄၁ 

 
၈၂,၅၉၉,၃၀၀ 

 င င ော်ဝါရီ ၁,၃၃၁ ၁,၃၃၂ ၁,၃၂၅ ၁,၃၂၆ 

 

 

၁၃,၄၉၉,၂၀၀ 

         မတ်ု ၁,၃၃၆ ၁,၃၃၈ ၁,၃၂၇ ၁,၃၂၈ ၅,၉၉၉,၇၀၀ 

          ဧငပီု ၁,၃၃၀ ၁,၃၃၁ ၁,၃၂၅ ၁,၃၂၆ ၂၂,၂၉၉,၁၀၀ 

         ငမု ၁,၃၄၇ ၁,၃၅၀ ၁,၃၄၂ ၁,၃၄၃ (၉၀၀) 

          ဇွေန်ု ၁,၃၆၆ ၁,၃၇၃ ၁,၃၆၁ ၁,၃၆၂ ၃,၉၉၈,၁၀၀ 

         ဇူလ ုင်ု ၁,၄၁၁ ၁,၄၃၁ ၁,၄၁၀ ၁,၄၁၁ ၂,၈၇၉,၀၀၀ 

          သဂုတ်ု ၁,၄၇၂ ၁,၅၀၃ ၁,၄၉၄ ၁,၄၉၅ (၉,၇၉၁,၀၀၀) 

 စက်တင်ဘော ၁,၅၅၂ ၁,၅၇၀ ၁,၅၆၁ ၁,၅၆၇ (၃,၁၃၀,၀၀၀) 

         ငအောက်တ ုဘော ၁,၅၃၁ ၁,၅၇၅ ၁,၅၆၁ ၁,၅၆၇ (၃၈၄,၂၀၀) 

 န ုဝင်ဘော ၁,၅၇၀ ၁,၅၉၇ ၁,၅၈၄ ၁,၅၈၅ ၁,၃၉၅,၇၀၀ 

 ဒီဇင်ဘော ၁,၅၆၆ ၁,၅၆၂ ၁,၅၅၂ ၁,၅၅၃ ၅၀,၄၁၈,၈၀၀ 

၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၁,၅၃၃ ၁,၅၂၉ ၁,၅၂၆ ၁,၅၂၇ ၅၉,၉၉၈,၆၀၀ 

 င င ော်ဝါရီ ၁,၅၂၆ ၁,၅၂၅ ၁,၅၁၆ ၁,၅၁၇ ၂၅,၉၉၉,၈၀၀ 

 မတ်ု ၁,၅၂၃ ၁,၅၂၂ ၁,၅၁၂ ၁,၅၁၃ ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၆)   ထ ငရော  ငသောအမည ခ င ွေလွဲလှယ နှုန ်းနှ  ့်ထ ငရော  ငသောအမှန င ွေလွဲလှယ နှုန ်း 

(၂၀၁၈ ခိုနှစ  မတ လမှ ၂၀၁၉ခိုနှစ  မတ လအထ ) 

        (၂၀၁၂ုဇလူ ုင်ု=ု၁၀၀) 

 

ကောလ 
အငမရ ကန်ငဒေါ်လောနှင့််ု

မမန်မောကျပ်ငငွေုုုုုု

လ လှယ်နှုန်ြေးညွှန်က န်ြေး 

 

ထ ငရောက်ငသောအမည်ခံု 

ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး 

   (NEER)1/ 

 

ထ ငရောက်ငသောအမှနု်

ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး 

(REER)2 

 ၂၀၁၈ မတ်ု ၁,၃၃၆ ၆၈.၇၅ ၈၇.၆၀ 

     ဧငပီု ၁,၃၃၀ ၆၉.၀၈ ၈၈.၄၉ 

          ငမု ၁,၃၄၇ ၆၉.၃၈ ၈၈.၉၆ 

          ဇွေန်ု ၁,၃၆၆ ၆၉.၁၃ ၈၉.၂၁ 

         ဇူလ ငုု် ၁,၄၁၁ ၆၈.၅၈ ၈၉.၄၈ 

         သဂုတ်ု ၁,၄၇၂ ၆၆.၃၂ ၈၆.၈၉ 

      စက်တငဘ်ော ၁,၅၅၂ ၆၃.၀၅ ၈၃.၃၄ 

      ငအောက်တ ုဘော ၁,၅၃၁ ၆၄.၄၄ ၈၆.၁၁ 

        န ုဝငဘ်ော ၁,၅၇၀ ၆၂.၈၆ ၈၄.၈၆ 

          ဒီဇငဘ်ော ၁,၅၆၆ ၆၂.၆၀ ၈၃.၉၂ 

၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၁,၅၃၃ ၆၂.၉၅ ၈၄.၄၀ 
 င င ော်ဝါရီ ၁,၅၂၆ ၆၂.၈၇ ၈၄.၃၅ 

       မတ် ၁,၅၂၃ ၆၃.၀၃ ၈၅.၃၁ 
ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

                                                           
၁/ ထ ငရောက်ငသောအမညခ်ံငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး (Nominal Effective Exchange Rate-NEER)   ုသညမ်ှော မမန်မောန ုင်င၏ံ အဓ က ကုန်သွေယ် က်(၁၁)န ငု်ငံပါရှ သည့်် 

အုပ်စုမှန ငု်ငံတစ်ခုချင်ြေး၏ ငငွေင ကြေးနှင့််မမန်မောကျပ်ငငွေ၏ နှစ်န ုင်ငံငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမျောြေးက ု ငဂျေ်ာမက်ထရစ် ပျမ်ြေးမျှအငလြေးငပြေး (Geometric Weighted Average) 

တွေက်ချကမ်ခင်ြေးမ စ်ပါသည။် တွေက်ချက်မှု င ော်မမြူလောမှော - 

𝑁𝐸𝐸𝑅𝑡 =∏(𝐸𝑖,𝑡)
𝑊𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 
၂/ထ ငရောကင်သောအမနှ်ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေး (Real Effective Exchange Rate-REER)   ုသညမ်ှော မမန်မောန ုင်င၏ံ အဓ ကကုန်သွေယ် က် (၁၁) န ုင်ငပံါရှ သည့်် 

အုပ်စုမှန ငု်ငံတစ်ခုချင်ြေး၏ ငငွေင ကြေးနှင့်် မမန်မောကျပင်ငွေ၏ နစှ်န ုငင်ံငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမျောြေးက ု နှစ်န ငု်င၏ံ စောြေးသုံြေးသူင ြေး  နှုန်ြေးအရ ည  န ှုင်ြေးငပီြေးရရှ သည့်် 

အမှန်ငငွေလ လှယ်နှုန်ြေးမျောြေးအောြေး ငဂျော်မကထ်ရစ်ပျမ်ြေးမျှအငလြေးငပြေး (Geometric Weighted Average) တွေက်ချက်မခင်ြေးမ စပ်ါသည။် တွေက်ချက်မှုင ော်မမြူလောမေှာ - 
 

𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 =∏(𝐸𝑖
𝑃

𝑃𝑖
∗)

𝑊𝑖
𝑁

𝑖=1

 

 

1/ 2/ 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၇) စိုစိုငပါ  ်းင ွေင  ်းပမောဏနှ  ့်ယ  ်းအငပေါ်အ ျ  ျု်းသ  ငရော  ငစသည ့်အချ  မျော်း 

(၂၀၁၅ ခိုနှစ  မတ လ မှ ၂၀၁၉ ခိုနှစ  မတ လအထ ) 

                                                                                                     (ကျပ်သန်ြေးုငထောင်ငပါင်ြေး) 

 

ဇောစ်မမစ်။မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

 

 

 

 

အင ကောငြ်ေးအရော ၂၀၁၅ခုနှစ် 

မတ်လ 

၂၀၁၆ခုနှစ် 

မတ်လ 

၂၀၁၇ခုနှစ် 

မတ်လ 

၂၀၁၈ခုနှစ် 

မတ်လ 

၂၀၁၉ခုနှစ် 

မတ်လ 
ဘဏ်မျောြေး မပငပ်ရှ ငငွေ ၈,၆၀၅ ၁၀,၁၅၇ ၁၀,၉၁၉ ၁၁,၆၀၄ ၁၂,၄၅၀ 

ဘဏ်စောရင်ြေးရှငအ်ပ်ငငွေ ၃,၉၆၉ ၄,၆၆၂ ၄,၈၈၀ ၅,၂၈၇ ၅,၉၁၆ 

ဘဏ်စုင ောငြ်ေးငငွေ ၁၅,၉၅၀ ၂၁,၂၂၁ ၂၇,၂၃၅ ၃၃,၈၈၁ ၃၈,၁၃၈ 

ငငွေင ကြေးပမောဏ(M1) ၁၂,၅၇၄ ၁၄,၈၁၉ ၁၅,၇၉၉ ၁၆,၈၉၁ ၁၈,၃၆၇ 

စုစုငပါင်ြေးငငွေင ကြေးပမောဏ(M2) ၂၈,၅၂၄ ၃၆,၀၄၀ ၄၃,၀၃၄ ၅၀,၇၇၂ ၅၆,၅၀၄ 

အသောြေးတင်န ုင်ငံမခောြေးရရန်ပ ုင်ခွေင့််မျောြေး      

၈,၀၁၁ 

၉,၂၆၃ ၉,၂၈၁ ၉,၃၀၆ ၁၁,၆၃၂ 

မပည်တွေင်ြေးငချြေးငငွေ ၂၀,၈၆၂ ၂၇,၃၈၆ ၃၄,၃၆၂ ၄၁,၃၂၂ ၄၆,၈၀၇ 

အစ ုြေးရကဏ္ဍသ ု့်ငချြေးငငွေ ၁၀,၁၉၀ ၁၃,၁၉၈ ၁၅,၅၃၈ ၁၈,၂၅၂ ၁၈,၃၉၈ 

ပုဂဂလ ကကဏ္ဍနှင့်် 

အမခောြေးကဏ္ဍ မျောြေးသ ု့်ငချြေးငငွေ 
 

 

၁၀,၆၇၂ 
 

၁၄,၁၈၈ 

 

၁၈,၈၂၃ ၂၃,၀၇၀ ၂၈,၄၀၉ 

-ပုဂဂလ ကကဏ္ဍသ ု့်ငချြေးငငွေ  
 

၁၀,၁၉၈ 
 

၁၃,၆၆၇ 

 

၁၈,၂၄၄ ၂၂,၅၂၃ ၂၆,၈၇၆ 

ဘဏ်လုပ်ငန်ြေးကဏ္ဍ၏ 

အသောြေးတငင်ပြေးရန်တောဝန်မျောြေး 

 

-၃၄၉ 
 

-၆၀၉ 

 

-၆၀၉ ၁၄၄ -၁၉၃၅ 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၈) အပ င ွေငလလ ငခေါ်ယူမှုအငပခအငနပပဇယော်း (၂၀၁၈ ခိုနှစ ငအော  တ ိုဘောလမှ၂၀၁၉ 

မတ လအထ ) 

                        (ကျပ်သန်ြေးငထောငင်ပါင်ြေး)  

စဉ် ငလလနံံပါတ် 

သက်ု

တမ်ြေး 

(ရက်) 

ငခေါ်ယူ 

ပမောဏု 

အ  မုပ ု

ပမောဏု 

ငလလငံအောငသ်ည့််ပမောဏ 

ပမောဏု အတ ုြေးနှုန်ြေး 
အငလြေးငပြေးပျမ်ြေးမျှု

အတ ုြေးနှုန်ြေး 

၁ ၁/၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ု ၁၄ 

၂၀၀ 

၂၂၄ ၁၈၉ ၂.၈၀ု~ု၄.၀၅ ၃.၃၁ 

၂၈ ၁ - - - 

၄၂ ၂၆ ၁၁ ၅.၂၀ု~ု၅.၄၀ ၅.၃ 

၂ ၂/ ၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၂၀၀ 

၃၅၆ ၁၈၀ ၃.၅၀ု~ု၄.၅၀ ၃.၉၇ 

၂၈ ၂၀ ၂၀ ၅.၀၀ု~ု၅.၃၀ ၅.၁၅ 

၄၂ ၂၀ - - - 

၃ ၃/ ၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၅၀၀ 

၃၅၄ ၃၅၄ ၄.၁၀ု~ု၄.၇၀ ၄.၂၃ 

၂၈ ၂၂၄.၅ ၁၄၆ ၅.၁၇ု~ု၅.၅၀ ၅.၂၄ 

၄၂ - - - - 

၄ ၄/ ၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၃၅၀ 

၄၂၀ ၂၇၀ ၄.၅ု~ု၅.၃၀ ၄.၇၈ 

၂၈ ၁၂၀ ၇၉ ၅.၄၅ု~ု၅.၇၀ ၅.၅၆ 

၄၂ ၁ ၁ ၆.၂၀ု~ု၆.၂၀ ၆.၂၀ 

၅ ၅/ ၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၃၅၀ 

၅၃၆ ၃၁၈.၅ ၅.၀၀ု~ု၆.၀၀ ၅.၅၃ 

၂၈ ၁၃၁.၅ ၃၁.၅ ၆.၀၀~ု၆.၇၅ ၆.၁၈ 

၄၂ - - - - 

၆ ၆/ ၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၂၀၀ 

၃၀၀ ၂၀၀ ၅.၆၀ု~ု၆.၃၀ ၅.၉၅ 

၂၈ ၅၀ - - - 

၄၂ - - - - 

၇ ၇/ ၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၁၅၀ 

၁၈၁ ၁၅၀ ၅.၉၀ု~ု၆.၅၀ ၆.၂၁ 

၂၈ ၅၀ - - - 

၄၂ - - - - 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၈) အပ င ွေငလလ ငခေါ်ယူမှုအငပခအငနပပဇယော်း (၂၀၁၈ ခိုနှစ ငအော  တ ိုဘောလမ၂ှ၀၁၉ ခိုနှစ ၊ 

မတ လ အထ )  အ    
 

               (ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါငြ်ေး)  

စဉ်      ငလလနံံပါတ် 

သက်ု

တမ်ြေး 

(ရက်) 

ငခေါ်ယူ 

ပမောဏု 

အ  မုပ ု

ပမောဏု 

ငလလငံအောငသ်ည့််ပမောဏ 

ပမောဏု အတ ုြေးနှုန်ြေး 
အငလြေးငပြေးပျမ်ြေးမျှု

အတ ုြေးနှုန်ြေး 

၈ ၈/ု၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၁၅၀ 

၁၅၀.၇ ၁၅၀ ၆.၃၀ု~ု၆.၇၀ ၆.၄ 

၂၈ ၅၀ - - - 

၄၂ - - - - 

၉ ၉/ု၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၂၀၀ 

၂၂၅ ၁၉၂ ၅.၉၉ု~ု၆.၈၀ ၆.၅၈ 

၂၈ ၅၈ ၈ ၇.၀၀ု~ု၇.၂၀ ၇.၀၅ 

၄၂ - - - - 

၁၀ ၁၀/ု၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၁၅၀ 

၁၈၀ ၁၁၅ ၆.၄၀~ု၆.၈၀ ၆.၆၈ 

၂၈ ၄၀ ၃၅ ၇.၁၀ု~ု၇.၂၀ ၇.၁၃ 

၄၂ ၁၀ - - - 

၁၁ ၁၁/ု၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၁၅၀ 

၁၅၅.၅ ၁၅၀ ၆.၇၀~ု၆.၉၀ ၆.၈ 

၂၈ ၂၀ - - - 

၄၂ - - - - 

၁၂ ၁၂/ု၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၁၅၀ 

၁၇၂ ၁၅၀ ၆.၉၀ု~ု၆.၉၀ ၆.၉ 

၂၈ - - - - 

၄၂ - - - - 

၁၃ ၁၃/ု၂၀၁၈ု-၂၀၁၉ 

၁၄ 

၁၅၀ 

၁၈၁ ၁၅၀ ၆.၈၀ု~ု၆.၈၅ ၆.၈ 

၂၈ - - - - 

၄၂ - - - - 
ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်        

 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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       ဇယော်း (၉)     အစ ို်းရင ွေတ ို  လ  မှတ င ်းမပ ျု  ငလလ င ော  ရွ  မှုအငပခအငနပပဇယော်း   

                                (၂၀၁၈ ခိုနှစ ၊ငအော  တ ိုဘောလမ၂ှ၀၁၉ခိုနှစ ၊ မတ လအထ )    

                                                                                                  (ကျပ်သန်ြေးငထောင်ငပါင်ြေး) 

စဉ် 
ငလလံ 

အမှတ်စဉ် 
သက်တမ်ြေး ငခေါ်ယူမှု ငလလငံအောငမ်မငမ်ှု 

အတ ုြေးနှုန်ြေး 

(ရောခ ုင်နှုန်ြေး) 

၁။ TB0085 ၉၁ 
၃၀၀ 

၁၁၇ ၆.၀၂၃ 

၁၈၉ ၆၅ ၇.၆၂၃ 

၃၆၄ ၁၁၈ ၈.၆၂ 

၂။ TB0086 ၉၈ 
၃၀၀ 

၄၅.၅ ၆.၁၄၃ 

၁၈၉ ၂ ၇.၅ 

၃၅၇ ၁၂.၅ ၈.၈၃၅ 

၃။ TB0087 ၉၁ 

၃၅၀ 

၇ ၇.၀၈၅ 

၁၈၂ ၁၁ ၇.၉၂၇ 

၃၆၄ ၁၅ ၈.၈၅ 

၄။ TB0088 ၉၁ 
၆၀၀ 

၃၅ ၇.၉၆၄ 

၁၈၂ ၁ ၇.၇၅ 

၃၆၄ ၁၆ ၉.၁၂၅ 

၅။ TB0089 ၉၁ 
၄၀၀ 

၂၉ ၇.၉၈၅ 

၁၈၂ ၇ ၈.၂ 

၃၅၇ ၂ ၉.၀၈၇ 

၆။ TB0090 ၉၈ 
၅၀၀ 

၂ ၈.၀ 

၁၈၂ - ၈.၂ 

၃၅၇ - - 



မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

 

ငငွေင ကြေးမူဝါဒအငကောင်အထည်င ေ်ာင ောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစော  

(၂၀၁၈ခုနစှ်၊ငအောက်တ ဘုောလမှ၂၀၁၉ခုနစှ်၊မတ်လအထ ) 
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ဇယော်း (၉)     အစ ို်းရင ွေတ ို  လ  မှတ င ်းမပ ျု  ငလလ င ော  ရွ  မှုအငပခအငနပပဇယော်း 

(၂၀၁၈ ခိုနှစ ၊ ငအော  တ ိုဘောလမှ၂၀၁၉ ခိုနှစ ၊ မတ လအထ ) အ    

(ကျပ်သန်ြေးငထောငင်ပါင်ြေး) 

စဉ် 
ငလလံ 

အမှတ်စဉ် 
သက်တမ်ြေး ငခေါ်ယူမှု 

ငလလငံအောငမ်မငမ်ှု အတ ုြေးနှုန်ြေး 

(ရောခ ုင်နှုန်ြေး) 

၇။ TB0091 ၈၄ 
၃၀၀ 

၄.၅ ၇.၉၅၆ 

၁၈၂ - - 

၃၆၄ ၀.၅ ၉.၅ 

၈။ TB0092 ၉၁ 
၂၀၀ 

၂၈ ၈.၀၁၆ 

၁၈၂ ၀.၅ ၈.၉၉ 

၃၆၄ ၅.၅ ၉.၄၉၉ 

၉။ TB0093 ၈၄ 

၂၀၀ 

၅၀ ၈.၀၉၈ 

၁၇၅ ၉ ၈.၉၇၂ 

၃၅၇ ၅ ၉.၅ 

၁၀။ TB0094 ၉၁ 
၂၀၀ 

၁၁.၅ ၈.၀၇၈ 

၁၈၂ ၃၈.၅ ၈.၉၉၄ 

၃၅၇ ၅ ၉.၅ 

၁၁။ TB0095 ၉၁ 
၄၀၀ 

၁၂.၅ ၈.၀၆ 

၁၈၂ ၃၀ ၉.၀ 

၃၅၇ - - 

၁၂။ TB0096 ၉၁ 
၅၀၀ 

၃ ၈.၀၃၃ 

၁၈၂ ၂၆ ၈.၉၈၃ 
၃၅၇ - - 

     ဇောစ်မမစ်။ မမန်မောန ုင်ငံငတေ်ာဗဟ ုဘဏ်     


	1Final_MPAD Report (2018 Oct to 2019 March )23-12-2020-PDF.pdf (p.1-5)
	2Final_2018 Oct to 20 19 March Patten 23-12-2020_PDF.pdf (p.6-48)

