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မြန်ြာန ိုင်ငံတ ာ်ဗဟ ိုဘဏ်ြှ တ ာငရ်ွကလ်ျက်ရှ သည ် စ ီးပ ာီးတရီးဖ ံွံ့ဖဖ  ီး  ိုီး က်ြှုက ို 

ထ တရာက်စ ာ အတထာက်အကူမပ န ိုင်သည ် လံိုခခံ စ  ်ချရသည ် တင တပီးတချြှုစနစ် စရ်ပ် 

မဖစ်သည ် စ ဘ အြန်က ်(CBM-NET) စနစဝ်န်တ ာင်ြှုအတ ကာင်ီး 

 

စီဘီအမ်နက် (CBM-NET) ဆ ိုသည်မ ှာ ဗဟ ိုဘဏ်န င ် ဘဏ်မ ှာျားအကကှာျား ငငွေင ျားင  မှု 

ကွေန်ယက်စနစ်တစ် ိုဖြစ် ါသည်။ စီဘီအမ်နက်က ို ဂ  န်အစ ိုျားရ၏ အကူအညီဖြင ် JICA Program 

ငအှာက်တွေင် ငဆှာင်ရွက်ဖ င်ျားဖြစ်ပ ီျား ငငွေငရျားငကကျားငရျားကဏ္ဍ အငဖ  ံအငဆှာက်အအံို ြွေံွံ့ပြ  ျား 

တ ိုျားတက်ငစရန် ငဆှာင်ရွက်ဖ င်ျား ဖြစ် ါသည်။ စီဘီအမ်နက်၏  ထမအဆင  ်စီမကံ န်ျားကှာလသည် 

၂၀၁၆  ိုန စ်မ  ၂၀၁၈  ိုန စ်ထ  ဖြစ်ပ ီျား၊ စီဘအီမ်နက်၏ ဒိုတ ယအဆင  ်စမီံက နျ်ားကှာလသည ်၂၀၁၈ 

 ိုန စ်မ  ၂၀၂၁  ိုန စ်ထ  ဖြစ် ါသည်။  

စီဘီအမ်နက် ထမအဆင ်စီမံက န်ျားကှာလတွေင် ဘဏ်မ ှာျားအ  င်ျား  င်ျားန င ် ဘဏ်၏ ဝန်ငဆှာင်မှု 

ရယူသူမ ှာျားအကကှာျား ငငွေင ျားင  မှုက ို ဖမနမ်ှာန ိုင်ငငံတှာ်ဗဟ ိုဘဏ်ရ   ဘဏ်စှာရင်ျားမ ှာျားမ တစ်ဆင  ်

အ   န်န င ်တငဖ ျားညီ ငငွေင ျားင  န ိုင်ရန် (Real Time Gross Settlement) ငဆှာင်ရွက်   ရှာတွေင် 

အစ ိုျားရငငွေတ ိုက်စှာ    ်မ ှာျား ၊ အစ ိုျားရငငွေတ ိုက် လက်မ တ်မ ှာျားက ို အီလက်ထငရှာနစ်ကိုတ်မ ှာျားဖြင  ်

ငရှာင်ျားဖ င်ျား/ဝယ်ဖ င်ျား ၊ ငငွေင ျားင  ဖ င်ျား ၊ မ တ် ံိုတင်ဖ  လို ဖ် င်ျား ၊ အ ွေန် င ျားငဆှာင်ဖ င်ျားမ ှာျား 

 ါဝင် ါသည်။ ၎င်ျားအဖ င် ဘဏ်မ ှာျားမ လည်ျား ငနေ့စဉ်အစီရင် ံစှာမ ှာျားလည်ျား ထိုတ်ယူန ိုင် ါသည်။ 

 စီဘီအမ်နက် ၊  ထမအဆင စ်ီမံက န်ျားအငကှာင်အထည်ြှာ်ပ ီျား   န်တွေင်   က်လက်မ တ်မ ှာျား၊ 

ငငွေင ျားအမ နေ့်မ ှာျားက ို ယ င်က လူဖြင ်ငဆှာင်ရွက်စှာရငျ်ားရ င်ျားလင်ျားရှာမ  လျှ ်စစသံ်လ ိုက်စနစ ်

အသံိုျားဖ  သည ် Reader/Sorter စက်မ ှာျားဖြင ် အလ ိုအငလ ှာက်စှာရင်ျားရ ငျ်ားလင်ျားန ိုင်သည ် 

Mechanized Clearing House (MCH) က ို စတင်ငဆှာင်ရွက်န ိုင်    ါသည်။  

 CBM-NET  ထမအဆင ်စီမံက န်ျားက ို အဆင ်ဖမင ်တင်ထှာျားသည ် စဘီီအမ်နက်၏ ဒိုတ ယ 

အဆင  ်စီမံက န်ျားကှာလ စတင်ငဆှာင်ရွက်ဖ င်ျား (Golive I)က ို ၂၀၂၀ ဖ ည ်န စ် ၊ န ိုဝင်ဘှာ ၁၆ ရက်ငနေ့တွေင် 

ငအှာင်ဖမငစ်ွေှာစတငန် ိုင်   ပ ီျား (Golive II) က ို ၂၀၂၁  ိုန စ် ၊ ငမလတွေင် ငအှာင်ဖမငစ်ွေှာ ငဆှာင်ရွက် 

န ိုင်    ါသည်။  

 စီဘီအမ်နက်၏ ဒိုတ ယအဆင စီ်မံက န်ျားကှာလ (၂၀၁၈-၂၀၂၁)တွေင် ငအှာက် ါငဆှာင်ရွက်  က် 

ဝန်ငဆှာင်မှုလို င်န်ျားမ ှာျားက ို ငဆှာင်ရွက်င ျားန ိုင် ါသည-် 
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• န ိုင်ငံဖြတ်ငက ှ်ာငငွေင ျားင  မှု    တ်ဆက်ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ငရျား အသင ်ရ  ငနငစရန်အတွေက် 

ငငွေငရျားငကကျားငရျားသတင်ျား  ိုေ့မှုဆ ိုင်ရှာ န ိုင်ငတံကှာစံသတ်မ တ်  က် ISO 20022 က ို ငဆှာင် 

ရွက်ဖ င်ျား၊ 

• အငသျားစှာျားငငွေင ျားင  မှုမ ှာျားက ို (၂၄) နာရီ ၊ (၇) ရက် တ်လံိုျား ငငွေလ  င ျားင  မှုမ ှာျားက ို 

မတူညီငသှာဘဏ်မ ှာျားအကကှာျား လို ်ငဆှာင်န ိုင်ဖ င်ျားန င ် အ ွေန်ငငွေ ၊ လစှာက  သ ိုေ့ငသှာ 

စရ တ်မ ှာျားက ို စနစ်အသံိုျားဖ  ၍ အလ ိုအငလ ှာက်လ  ငဖ ှာငျ်ား င ျားင  ငဆှာင်ရွကန် ိုင်ဖ င်ျား ၊ 

•   က် ံိုရ  စ်နစ်သံိုျား စှာရင်ျားရ င်ျားလင်ျားင ျားသည စ်နစက် ို ငဆှာငရ်ွက်ဖ ငျ်ား ၊ ဘဏ်မ ှာျား အ  င်ျား 

  င်ျားကကှာျား  မှာဏကကီျားသည ် ငငွေင ျားင  မှုမ ှာျားသှာသှာမက ဘဏ်စှာရင်ျား ရ  သည  ်ဘဏ်န င  ်

ဆက်သွေယ် ငဆှာင်ရွက်သူမ ှာျားအငနဖြင ် Mobile / Internet Banking တ ိုေ့မ တစဆ်င ် 

စီဘီအမ်နက်စနစ်န င ်    တ်ဆက်၍ လက်လီင ျားင  မှုမ ှာျားက ို ါ ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ဖ င်ျား၊ 

• ဘဏ်မ ှာျားမ  စီဘီအမ်နက်စနစ်န င ်အလ ိုအငလ ှာက် အ   န်န င ်တငဖ ျားညီ   တ်ဆက် 

ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ဖ င်ျား ၊ 

• ငငွေငကကျားဆ ိုင်ရှာငဆှာင်ရွက်  က်မ ှာျားင ျားင  မှုတွေင် ဆံိုျားရံှုျားန ိုင်ငဖ က ို ငရ ှာင်ရ ှာျားန ိုင်ရန ်

ငငွေဖြစ်လွေယ်မှုလွေယ်ကူငစငရျား အငထှာကအ် ံ က ို ငဆှာင်ရကွ်ဖ င်ျား ၊ 

• အစ ိုျားရ ငငွေတ ိုက်စှာ    ်၊ ငငွေတ ိုက်လကမ် တ်မ ှာျားက ို Auction စနစ်ဖြင င်ရှာင်ျား  ဖ င်ျား 

အတွေက်် ငဆှာင်ရွကင် ျားဖ င်ျား/ ISIN Code မ ှာျားဖြင ် မ တ ်ံိုတင်ဖ င်ျား၊ ဗဟ ိုဘဏ်မ  

င  ျားငငွေဖြင ် လ ိုငငွေဖြည တ်င်ျားဖ င်ျားအတွေက် အစ ိုျားရငငွေတ ိုက်လက်မ တ်မ ှာျားအှာျား ISIN Code 

မ ှာျားဖြင ် မ တ် ံိုတင်ဖ င်ျား၊ သက်တမ်ျားတ ိုျားဖမြှင ်ဖ င်ျား၊ ငရွျားနှုတ်ဖ င်ျား၊ 

• အစ ိုျားရ ငငွေတ ိုက်စှာ    ်၊ ငငွေတ ိုက်လက်မ တ်မ ှာျားက ို အင ါင်ဖ  ၍ ဗဟ ိုဘဏ်မ  

င  ျားငငွေရယူဖ င်ျားအတွေက် Collateral Povison/Returm ငဆှာင်ရကွ်င ျားဖ င်ျား၊ Outright 

sale/ Outright Purchase Transaction မ ှာျားက ို ဘဏ်မ ှာျားန င င်ဆှာင်ရွက်ဖ ငျ်ား န င  ်

ဘဏ်မ ှာျားမ  ငငွေငကကျားလ ိုအ ်လှာ ါက ဗဟ ိုဘဏ်၏ အဓ ကလို ်ငန်ျားဖြစသ်ည ် 

Overnight/Overdraft Lending Facilities  မ ှာျားက ို ငဆှာင်ရွက်ဖ င်ျား၊ 
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• သဘှာဝငဘျားက  သ ိုေ့ငသှာ အငကကှာင်ျားတစ်စံိုတစ်ရှာငကကှာင ် အ  က်အလက်ဆံိုျားရံှုျားမှုမ  

ကှာကွေယ်န ိုင်ရန်န င ်လို ်ငန်ျားစဉ်ဆက်မဖ တ်ငစရန်အရံစနစ်အစီအမံမ ှာျားထှာျားရ  ငဆှာင်ရွက်ဖ င်ျား၊ 

 
 

 

CBM-NET ဒိုတ ယအဆင ်စီမံက န်ျား ငဆှာင်ရွက်ပ ီျား   န်တွေင ် ဘဏမ် ှာျား၏ မ ိုဘ ိုင်ျားစှာရင်ျား 

မ ှာျားမ တစ်ဆင ် စီဘီအမ်နက်က ို    တ်ဆက်၍ ၂၄ နာရီ တ်လံိုျားဖမန်ဆန်စွေှာ လကလ်ီင ျားင  မှုန င ် 

 မှာဏကကီျားမှာျားငသှာ အစိုလ ိုကင်ငွေင ျားင  မှုမ ှာျားက ို Faster Payment / Bulk Payment စသည ် 

ငငွေင ျားင  မှုနည်ျားလမ်ျားမ ှာျားဖြင ် ငဆှာင်ရကွ်န ိုင်ပ ဖီြစ် ါသည်။ ငနာင်တွေင် Fintech မ ှာျား၊ MFS မ ှာျား 

   တ်ဆက်ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ငစရန် အငဖ  ံအငဆှာက်အအံို၊ လမ်ျားငကကှာင်ျား   မ တ်ထှာျားပ ီျား ၊ ဘဏ်မ ှာျား 

၏ ငငွေဖြစ်လွေယ်မှု  ိုင်ျားအတွေက် အစ ိုျားရငငွေတ ိုက်စှာ    ်မ ှာျားက ို အင ါင်ထှာျား၍ က  င်ငွေလ ိုအ ်  က် 

က ို ဖြည ဆ်ည်ျားန ိုင်သည ် လို င်န်ျားမ ှာျားက ို ဘဏ်မ ှာျားမ ငဆှာင်ရွက်န ိုင် ါသည်။ 

ထ ိုေ့အဖ င် အစ ိုျားရငငွေင  ျားသက်ငသ ံလက်မ တ်မ ှာျား စှာရင်ျားရ င်ျားလင်ျားင ျားင  ဖ င်ျား ဝန်ငဆှာင်မှု 

အှာျား CBM-NET System ဖြင ်ငဆှာင်ရကွ်င ျား ါသည်။ CBM-NET System တွေင် ါဝင်သည ် 

ငငွေလ  ငဖ ှာငျ်ားဖ င်ျားဝန်ငဆှာင်မှု (CBM-NET Fund Transfer Service) န င ် ငငွေင  ျားသက်ငသ ံ 

လက်မ တ်မ ှာျားက ိုစှာရင်ျားထ န်ျားသ မ်ျားဖ င်ျားဗဟ ိုစနစ် (CBM-NET Central Securities Depository) 

မ ှာျားက ို ခ ျိတ်ဆက်အသံိုျားဖ  ဖ င်ျားဖြင ် ငဆှာင်ရွက်င ျားလ က်ရ   ါသည်။ စှာရင်ျားရ င်ျားလင်ျားမှုဆ ိုင်ရှာ 

ဆံိုျားရံှုျားန ိုင်ငဖ မရ  ငစရန် ငငွေင ျားင  မှုန င ် ငငွေင  ျားသက်ငသ ံ လက်မ တ်မ ှာျား မ တ် ံိုတင်ဖ င်ျားအှာျား 

တစ်ပ   င်နက် ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ရန် စီဘီအမ်နက် - စီအက်စ်ဒီ န င  ် စီဘီအမ်နက် - ငငွေလ  တ ိုေ့က ို 

တ ိုက်ရ ိုက်   တ်ဆက်ပ ီျား ၊ Delivery versus Payment (DVP) က ိုအသံိုျားဖ  ၍ အ   န်န င  ်တစ်ငဖ ျားည ီ

ငဆှာင်ရွက်လ က်ရ   ါသည်။  

 

အ  က်အလက်မ ှာျား ထ န်ျားသ မ်ျားရှာငနရှာ (Data Center) 
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 CBM-NET စီမံက န်ျား ထမအဆင ်တွေင် ငငွေင  ျားသက်ငသ ံလက်မ တ်မ ှာျားက ို Primary 

Market တွင် ငလလဖံြင ် ရ ောင််းခ ဖခင််းအတွက်စှာရင်ျားရ င်ျားလင်ျားင ျားင  ဖ င်ျားဆ ိုင်ရှာက စစရ ်မ ှာျား ၊ 

Secondary Market Settlement စှာရင်ျားရ င်ျားလင်ျားင ျားင  ဖ င်ျားဆ ိုင်ရှာက စစရ ်မ ှာျား ၊ ငငွေင  ျား 

သက်ငသ ံလက်မ တ်မ ှာျားက ို ဗဟျိိုဘဏ်သျိိုို့အရ ေါင်ဖ ြု၍ Liquidity Support  ယူဖခင််းကျိို 

ရဆောင် ွက်နျိိုင် န် Collateral Management ဆ ိုင်ရှာက စစရ ်မ ှာျားက ို ငဆှာင်ရွက်ခ   ါသည်။ 

 CBM-NET စီမံက န်ျားဒိုတ ယအဆင ်တွေင် ငငွေင  ျားသက်ငသ ံလက်မ တ်မ ှာျားက ို Primary Market 

နှင ် Secondary Market Settlement စှာရင်ျားရ ငျ်ားလင်ျားင ျားင  ဖ င်ျားဆ ိုငရ်ှာက စစရ ်မ ှာျားက ို 

အဆင ဖ် ြှင ်တင်ရန် ငဆှာငရ်ွက်ခ  ပ  ်း ၊ ဗဟ ိုဘဏ်၏ Collateral Business နှင ် တျိိုက်ရျိိုက် 

ခ ျိတ်ဆက်အသ ို်းဖ ြုနျိိုင်သည စ်နစ် Delivery versus Payment with Collateralization (DVPC) ၊ 

ဗဟ ိုဘဏ်၏ Lending Facility နှင ် Monetary Operation   ော်းကျိို ေါ ရဆောင် ွက်နျိိုင် န ်

ထ ်  ထည ်သွင််းခ   ါသည်။ 

 CBM-NET System စတင်   သည ် ၂၀၁၆  ိုန စ်မ  ၂၀၂၁  ိုန စ် ၊ စက်တင်ဘှာလအထ  

န စ်အလ ိုက ် CBM-NET တ ိုျားဖမြှင ်အသံိုျားဖ  လှာသည ် Transaction မ ှာျားန င  ် ငငွေ မှာဏတ ိုေ့က ို 

ငအှာက် ါဇယှာျားဖြင ် ငြှာဖ် အ ် ါသည်- 

 

 

 

နှစ်စဉ် စ ဘ အြ်နက်စနစက် ို အသံိုီးမပ သည ် တင တပီးလိုပ်တ ာင်ြှုအတမခမပဇယာီး 

CBM-NET ဖြင ် လို ်ငန်ျားငဆှာင်ရွက်မှုအငဖ အငနမ ှာျားအှာျား ငစှာင ်ကကည ်ထ န်ျားငက ှာင်ျားငန ံို 
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နစှ ်

င ွေင ေး 

လ ုင် ော မ် ှု 

အငေအတ ွေက် 

နစှအ်လ က်ု 

တ  ေုးတက်မ ှုန ှုနေ်း 

င ွေင ေး လ ုင် ော မ် ှု 

တနဘ် ေုး 

(မမနမ်ောကျ )် 
နစှအ်လ က်ု 

တ  ေုးတက်မ ှုန ှုနေ်း 

၂၀ ၁၆ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 26,024 

- 121,033,047 - 

၂၀ ၁ ၇ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 44,147 

70% 134,846,764 11% 

၂၀ ၁ ၈ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 100,087 

127% 191,151,024 42% 

၂၀ ၁ ၉ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 217,793 

118% 187,365,655 
2% 

၂၀ ၂၀ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 652,981 

200% 190,987,604 
2% 

၂၀ ၂၁ 
  

701,286 7% 123,509,056 35% 

 ဖမန်မှာန ိုင်ငံငတှာဗ်ဟ ိုဘဏ်၏ CBM-NET System စတင်   သည ် ၂၀၁၆  ိုန စမ်  

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁  ိုန စ်အထ  န စ်အလ ိုက်ရရ     သည ် Initial Fees ၊ Membership Fees ၊ Transaction 

Fees မ ှာျား ရရ     မှုအငဖ အငနက ို ငအှာက ်ါဇယှာျားဖြင ် ငြှာ်ဖ အ ် ါသည်- 

Yearly Income from CBM-NET (MMK) 

စဘီီအမန်က်စနစမ် ှနစှစ်ဉ ်ဝ င် ွေ (မမနမ်ောကျ )်  ေေှ မ ှုအငမြေမ ဇယောေး 

စဉ ် ဘဏ္ဍောနစှ ်

ကနဦေး 

ထည ဝ် င် ကေးန ှ   ်

အဖ ွေ ွဲ့ဝ င် ကေး 

င ွေင ေးလ ုင် ော မ် ှု အြေင ကေးင ွေ စစုငု ါ ်ေး 

1 2015-2016 129,000,000  42,419,600 171,419,600  

2 2016-2017  67,000,000  187,330,100 254,330,100  

3 2017-2018 68,000,000  178,014,000 246,014,000  

4 
2018  

(ဧပ ီ-စက်တ ်ဘော) 
- 93,474,000   93,474,000  

5 2018-2019 78,000,000  227,596,300 305,596,300  

6 2019-2020  92,500,000  402,875,600 495,375,600  

7 2020-2021 131,500,000  624,770,650 756,270,650  
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 ၂၀၁၆  ိုန စ်မ  ၂၀၂၁  ိုန စ် အထ  MCH ၊ CTS စနစ်တ ိုေ့ဖြင ် စှာရင်ျားရ ငျ်ားလင်ျားန ိုင်   သည ် 

  က်လက်မ တ် ၊ ငငွေင ျားအမ နေ့်တ ိုေ့၏ အငရအတွေက်န င ် ငငွေ မှာဏတ ိုေ့မ ှာ ငအှာက် ါ အတ ိုင်ျားဖြစ် 

 ါသည်- 

ြေနုစှ ် စောေ ေ်း ေ ှေ်းလ ေ်းြေ  သည  ်

ြေျက်/င ွေင ေးအမ  န  ် 

အငေအတ ွေက် 

နစှအ်လ က်ုတ  ေုး  

တက်မ ှုန ှုနေ်း 

င ွေ မောဏ 

(ကျ သ်နေ်း) 

နစှအ်လ က်ုတ  ေုး  

တက်မ ှုန ှုနေ်း 

၂၀ ၁၆ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 

၅ ၈၀,၁၉၅ - 19,291,575.01 - 

၂၀ ၁ ၇ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 

539,155 (7%) 19,728,468.48 (2%) 

၂၀ ၁ ၈ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 

498,903 (7%) 24,656,870.55 (25%) 

၂၀ ၁ ၉ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 

525,392 (5%) 31,091,668.69 (26%) 

၂၀ ၂၀ 
(ဇန်နဝ ါေီ-ဒီဇ ်ဘော) 

354,632 (33%) 26,023,056.81 (16%) 

၂၀ ၂၁  
(ဇန်န ဝါေီ-ငအော က်တ  ုဘော) 

၁၇၁,၅ ၅ ၄ (၅ ၂%) ၁၂,၆ ၄ ၅,၅ ၂၀.၀ ၀ (51%) 

 

အဆင ်ဖမြှင ်တင်ထှာျားငသှာ စီဘီအမ်နက်ဒိုတ ယအဆင ်စီမံက န်ျားက ို ငဆှာင်ရွက်ဖ င်ျားဖြင ် 

ရရ  မည ် အက   ျားငက ျားဇူျားမ ှာျားမ ှာ ငအှာက် ါအတ ိုင်ျားဖြစ် ါသည်- 

• ဘဏ်မ ှာျားအငနဖြင ် စှာျားသံိုျားသူမ ှာျား၏င ျားင  မှုမ ှာျား ၊ အစ ိုျားရ  ိုင်ျားဆ ိုင်ရှာင ျားင  မှုမ ှာျား ၊ 

စီျား ွေှာငရျား  ိုင်ျားဆ ိုင်ရှာင ျားင  မှုမ ှာျား   ိုမ ိုဖမန်ဆန်စွေှာငဆှာင်ရွက်န ိုင်ငစရန် ဘဏတ်စ် ို 

အတွေင်ျားရ  ဘဏ် ွေ မ ှာျား အ  င်ျား  င်ျားအကကှာျား    တ်ဆက်သည ် ကွေန်ယက်စနစ်န င  ် စီဘီအမ်နက် 

စနစ်တ ိုက်ရ ိုက်   တ်ဆက်ငဆှာင်ရကွ်န ိုင်ဖ င်ျား၊ 

• အှာဆီယံအြွေ ွံ့ဝင်န ိုင်ငံဖြစ်၍ င ျားင  မှုမ ှာျားဆ ိုင်ရှာ  ူျားင ါင်ျားငဆှာင်ရွက်မှုက ို 

အငကှာင်အထည်ငြှာ်ရှာတွေင်လ ိုအ ်သည ် န ိုင်ငံဖြတ်ငက ှာ်င ျားင  မှုမ ှာျား    တ်ဆက် 

ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ငရျား ဖ င်ဆင်ပ ီျားဖြစ်ဖ င်ျား ၊ 

• ဘဏ်မ ှာျားအငနဖြင ် မ မ ၏ငငွေငကကျားက ို ငကှာင်ျားမွေန်စွေှာစီမံ နေ့် ွေ န ိုင်ဖ င်ျား ၊ 

• အသံိုျားအငဆှာင် စစည်ျား/အ ွေန်/လစှာငငွေင ျားင  မှုမ ှာျားက ို တစ်ကက မ်တည်ျားတွေင် ငငွေင ျားင  မှု 

အကက မ်အငရအတွေက် တစ်ငသှာင်ျား နေ့်အထ ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ရန် အငကှာင်အထည်ငြှ်ာန ိုင်ဖ င်ျား၊  
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• အမ ှာျားဖ ည်သူမ ှာျားအငနဖြင ် CBM-NET က ို အသံိုျားဖ  ၍ မတူညီငသှာဘဏ်မ ှာျားအကကှာျား 

ငငွေလ  ငဖ ှာင်ျားဖ င်ျား ၊ ဘဏ်လို ်ငန်ျားဝန်ငဆှာင်မှုရယူဖ င်ျားမ ှာျားက ို ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ဖ င်ျား ၊ 

• ဘဏ်မ ှာျားအငနဖြင ် ဘဏ်မ ှာျားအ  င်ျား  ငျ်ား   က်လက်မ တမ် ှာျားလ လ ယ်ရှာတွေင် ဖမန်မှာ 

န ိုင်ငံငတှာဗ်ဟ ိုဘဏ်သ ိုေ့ လူက ိုယ်တ ိုငလ်ှာငရှာက်ရန်မလ ိုဘ    က်လက်မ တ ်ံိုရ  ် 

(သ ိုေ့မဟိုတ်) အလီက်ထငရှာနစ်နည်ျားဖြင  ် င ျား  ိုေ့ပ ီျား  က်လက်မ တ်မ ှာျားက ို တစ်န ိုငင်ံလံိုျား 

အတ ိုင်ျားအတှာဖြင ် စှာရင်ျားရ င်ျားလင်ျားသည စ်နစ်က ို အငကှာင်အထည်ငြှာ်န ိုင်ဖ င်ျား၊ 

• ဘဏ်မ ှာျားန င ် ဖမနမ်ှာန ိုငင်ံငတှာ်ဗဟ ိုဘဏ်ရ   င ျားင  မှုဆ ိုင်ရှာ အ  က်အလကမ် ှာျားက ို 

သဘှာဝငဘျားက  သ ိုေ့ငသှာ အငကကှာင်ျားတစ်စံိုတစ်ရှာငကကှာင  ် စနစ်  က်စီျားဖ င်ျားမ  ကှာကွေယ် 

န ိုင်ရနန် င ် အ  က်အလက်ဆံိုျားရံှုျားမှုမ  ကှာကွေယ်န ိုင်ရန်အတွေက် သဘှာဝငဘျားအနတရှာယ်မ  

ကှာကွေယ်င ျားမှုစနစ်က ို ငဆှာင်ရွကန် ိုင်ဖ င်ျား၊ 

 CBM-NET System ရ   CCT Function က ို အသံိုျားဖ  ၍ Online မ တစ်ဆင  ် အ ွေန် 

င ျားသွေင်ျားဖ င်ျားက ို (၂၀၁၈)  ိုန စ် ၊ ငြငြှာ်ဝါရီလမ စတင်၍ အ ွေန်ထမ်ျားဖ ည်သူမ ှာျားအငနဖြင ် 

မည်သည ဘ်ဏတ်ွေင် ငငွေစှာရင်ျားြွေင ်လ စထ်ှာျားသည်ဖြစ်ငစ CBM-NET က ို အသံိုျားဖ  ၍ Online 

မ တစ်ဆင ် ဖမနမ်ှာ စီျား ွေှာျားငရျားဘဏ်ရ   ဖ ည်တွေင်ျားအ ွေန်မ ှာျားဦျားစီျားဌှာန၏ စှာရင်ျားသ ိုေ့ အ ွေန်ငငွေင ျားသွေင်ျား 

ဖ င်ျားက ို ငဆှာင်ရွက်န ိုင ်  ပ ီျား အ ွေန်ငငွေက  သ်န်ျားင ါင်ျား (၁,၆၇၅,၂၇၉) နေ့်က ို CBM-NET  အသံိုျားဖ   

ငကှာက် ံင ျားန ိုင်    ါသည်။ 

 အလို ်သမှာျားလူဝင်မှုကကီျားကက ်ငရျားန င ်ဖ ည်သူူ့အင်အှာျားဝန်ကကီျားဌှာန၊ လူမှုြူလံိုငရျားအြွေ ွံ့သည် 

၎င်ျားတ ိုေ့၏ အှာမ ံအလို ်ရ င် ၊ အလို ်သမှာျားမ ှာျားက  ိုဂဂလ ကဘဏ်မ ှာျား မ တဆင  ်CBM-NET စနစ်ရ   

Customer Credit Transfer Function (CCT) က ို အသံိုျားဖ  ၍ ဖမန်မှာ စီျား ွေှာျားငရျားဘဏ်ရ   

လူမှုြူလံိုငရျား Account သ ိုေ့ Online အသံိုျားဖ  ငငွေင ျားသွေင်ျားန ိုင်ရန ် စီစဉ်ငဆှာင်ရကွ်ငန ါသည်။ 

အငကှာက် ွေန်ဦျားစီျားဌှာန၏ MACCS စနစသ်ည်လည်ျား CBM-NET န င ်   တ်ဆက်ပ ီျား Exporter/ 

Importer မ ှာျား၏ ငငွေငကကျားဝန်ငဆှာင်မှုမ ှာျားက ို ငဆှာင်ရွက်င ျားရန် ညြှ န ှုင်ျားငဆွေျားငနွေျား ဆ ဖြစ် ါသည်။ 

 ဖမန်မှာန ိုင်ငံငတှာဗ်ဟ ိုဘဏ်သည် န ိုငင်ငံတှာ်တစဝ် နျ်ား ငငွေင ျားင  မှုစနစ်လံိုခ ံ င  ှာငမွေွံ့ 

ဖမန်ဆန်ငစရန်န င ် ငဖ ှာင်ျားလ လှာသည  ် င တ်စနစန် င ်အညီ ငငွေင ျားင  မှုစနစအ်ဆင ်ဖမြှင ်တင် 

ထှာျားသည ် နည်ျားလမ်ျားမ ှာျားဖြင ် အမ ှာျားဖ ည်သူသ ိုေ့ ဝန်ငဆှာင်မှုမ ှာျား စဉ်ဆက်မဖ တ် ံ   ိုျားင ျားန ိုင်ရန် 

အစဉ်ကက  ျား မျ်ားငဆှာင်ရွက်လ က်ရ   ါငကကှာင်ျား ငြှာ်ဖ အ ် ါသည်။ 
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 စီဘီအမ်နက်အြွေ ွံ့ဝင်ဘဏ်မ ှာျား၊ အြွေ ွံ့အစည်ျားမ ှာျားမ  လို ်ငန်ျားငဆှာင်ရကွ်ရှာတွေင် လ ိုက်နာ 

ငဆှာင်ရွက်န ိုင်ရန်အတွေက် လို င်န်ျားလက်စွေ မ ှာျား၊ အစီအစဉ်မ ှာျားန င ် ဥ ငဒငကကှာင်ျားအရ 

စည်ျားငန ာင်မှုရ  ငစရန် လို ်ငန်ျားတစ် ို  င်ျားအလ ိုက် လမ်ျားည န်မ ှာျားက ို ထိုတဖ် န်ဖ ဋ္ဌှာန်ျားထှာျားပ ီျား၊ 

လ ိုက်နာငဆှာင်ရကွ်ငစ ါသည်။ 


